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KASSA VAROS RÉGI CZIMEREI.

magyar földnek isteni ereje van magyart teremteni.

Magyarrá lesz, a ki erre a földre lép. A királyi váro-

sok nagy többsége germán alapítás volt; bejött az or-

szágba a kiín, tatár, bolgár, jász, nengor, török, és

száz év múlva már csak a faluk nevei emlékeztek

eredetükrl. Kiirtották a magyart csaknem a meg-
semmisülésig ; három évig nyomta a tatár, százötvenig

a török, megtámadta nyelvét, nemzetiségét a latin

classicitás, a német tudományosság, s annyi száz esztendei folyto-

nos olvasztás után nem fogyott, hanem szaporodott.

És szaporodik folyton folyvást, n, mint a dagály.

Ennek az isteni ernek egyik csodálatos tanúsága Abauj-Torna

vármegye, és érdekes, szép, régi dicsség fvárosa, Kassa.

Germán telepítvény volt Kassa és magyarrá lett nagy részé-

ben, magyarrá lesz teljesen nemsokára. Idegen ajkú lakosai beol-

vadnak a magyarba. Irtották a magyart a vármegyében a tatár,

török, a német seregek, kegyetlen tábornokok bakói, irtották a

vallási harczok: nem fogyott, hanem szaporodott. Oh be szomorú
idk voltak, a mikor az egy haza fiainak, a kiket úgyis annyi

csapás sújtott, egymást kellett üldözni a miatt, a mit hisznek.

Kiállotta a szomorú idket dicsségesen.

Egy lelkes és bátor írói gárda óriási munkára vállalkozott.

Megírja Magyarország történetét és jelenkorát vármegyénkint, vá-

rosonkint, olyan kiterjedésben, olyan részletességgel, a minre
nincs példa a gazdag külföldi irodalomban.



6 Bevezetés.

Ez is legyen dicssége Magyarországnak.
Ilyen magasra emelkedett a század elején még oly szegény,

jelentéktelen magyar irodalom!

Abauj-Torna vármegyével kezddik a nagy munka. A véletlen

különös játéka, hogy éppen az els a betrendben is ez a várme-
gye, mely az elsk közé tartozik Magyarországon, szépségénél, tör-

ténelmi szereplésénél fogva De az elsk sorába emelte kultúrája is.

A magyar irodalom Kassáról küldte szét az újjáébredés korá-

nak els szózatát Kazinczy Ferencz által Magyarországba ; a

magyar szinészet elbb lelt otthont Kassán, mint az ország fvá-
rosában.

Min kicsiny, min szegény volt az, ebben a gazdag Magyar-
országban !

De papjainak szíve volt ide nve ebbe a földbe
;
gazdagság,

dicsség csábjai nem birták azt innen kitépni ; részvétlenség, mos-
toha viszonyok, szenvedések nem birták kiszárasztani innen.

Tudták, hogy nélkülözés, nyomor vár reájuk, hogy a siker, a

jutalom jeltelen sirjaikra sem fog már találni, hogy össze kell ros-

kadniok alatta. Még sem tértek ki az útból.

Mind szent nevek még most is elttünk. Hseink, kik a hon-

foglalókkal egy sorban állanak. Ah, min munka volt az, a mit

k akkor véghez vittek ! Magyar folyóiratot adni ki közönség nél-

kül, kiadó nélkül

!

De mégis hatott. Minden mag, a mit ez a szent csoport elve-

tett, pálmává ntt fel azóta s a forrás, a mit Mózes-vesszejük a

sziklából fakasztott, ma terhes gályákat hord.

Valóban isteni ereje van ennek a földnek. Isten kertje ez is

szép Magyarországon.

A látóhatár szélén a Kárpát bérczei ülnek hosszú sorban, mint

ezüst koronás királyok átlátszó, kék trónusokban. Egy hosszú fehér

felh-vonal lebeg elttük, a bérezek felülemelkednek rajta.

Innen rajtok világoskék halmok, a felföld fenyvesei végtelen

távolban. Még közelebb a gömöri hegyek, a tornai hegység, a

csodás alkotású szádeli völgy gigászi sziklafalaival, ködös lila-

színben ; a tokaji hegyláncz, erds zugaival, festi váromladékaival,

árnyékban tartva egy fölöttük álló sötétkék felhtl ;
az alacso-

nyabb halmok csíkos szalagokra szántva, a friss szántás feketéje

közt és szerte a völgyekben elszórt falvak, fehér házaikkal, kar-

csú tornyaikkal; a nyugatnak fordult hegyoldalakban a világos-

zöld szllk.
S az ékes zöld koszorúban, a Hernád szurdokában Fels-Ma-

gyarország legszebb, legnevezetesebb városa : Kassa.
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Mennyi vér folyt ennek birtokáért ama veszedelmes napokban,

a mikor három úr is parancsolt Magyarországon.
Az olyan három úr közé szorult városnak, mint Kassa, ugyan

eszén kellett járni, ha azt akarta, hogy látszólag mind a három-
nak eleget tegyen, de egyiknek se olyan nagyon, hogy a másik
kettt magára haragítsa.

A vallásháború és a békekötés következtében Kassa a magyar
fejedelem hatósága alá tartozott; a magyar fejedelem pedig Erdély-

ben székelt, annak a fennura pedig a török szultán volt. A török

szultán egri és váradi basái pedig, ha eszökbe jött, egész Kassáig,

KASSA. A DÓM A RESTAURÁLÁS ELTT.

Tokajig elportyáztak, akkor aztán a kassaiak nem vártak, mig az

angolok meetinget fognak tartani elszörnyedésük kifejezésére a

Magyarországon elkövetett török kegyetlenségek fölött, hanem lóra

ültek, fogták a kardot s ütötték az fejedelmök fejedelmének a

hadait ; még pedig akárhányszor egy társaságban az ellenségeik-

kel, a német császár magyar királyságához tartozó magyarokkal.

Ennélfogva nagy bölcsesség kellett annak a megitéléséhez, hogy
a sok átkel jövevény között melyik a jó barát, melyik az ellen-

ség? Kinek kell Ígérni, kinek valósággal ajándékozni is? Kit kell

fenyegetni a veréssel és kit igazában meg is verni?



Bevezetés.

A kassai polgárok kemény emberek voltak; ha egyszer azok vala-

mire azt mondták, hogy „nem", hiába mondta a császár, szultán

és a nagyfejedelem, hogy „igen", mert ha a potentátok egymás
között olyan mappát festettek, a minek a határa oda esett, a hová
a kassaiaknak nem tetszett, hát a kassai fbiró megnyálazta az

ujját s letörlé a pergamenrl. Aztán egy pár esztendei ostromolta-

tástól sem ijedtek azok meg: próbáját adták akárhányszor.

Megmutatták azt már századokkal elbb, Róbert Károly király-

nak, a ki végre is kénytelen volt ajándékon megszerezni a város

barátságát.

Csák Máté, ki nyiltan ellenszegült Róbert Károlynak, a négy-
szer megkoronázott királynak, hegyei közül alárohanva, elfoglalta

egész Fels-Magyarországot; foglalása határait Komárom és Kassa
képezek. Itt a szász polgárság lázadt fel a király ellen, elvett

szabadalmaiért s a lecsillapításukra küldött Omodé nádort legyil-

kolá. Benne a király egyet veszíte leghatalmasabb hívei közül és

Csák Máté hatot nyert vele. Omodé hat fia mind hozzá pártolt át.

A kardoknak össze kellé mérkzni, el kellett végre dlni, egy
ura legyen-e Magyarországnak, vagy kett, vagy száz ?

A király megindult pártjai seregeivel a trencséni párt ellen.

A tornai csatában elcsapatának vezére, Kompolthi László

elesett, de gyzött a király és Sáros várát vette ostrom alá. Deme-
ter, a pártvezér, sokáig bátran védte azt, míg Aba vezér alatt tizen-

hétszáz pánczélos lovag tört el felszabadítására s a király kény-

telen volt levonulni a Tárcza mellé s elfogadni a nyilt csatát az

egyesült pártcsapatokkal. Rozgony eltt ütött egymásra a két sereg.

Magyar volt mindkét oldalon, híres jó vitézek itt is, ott is, kiknek
egymás kardja által kellé elhullaniuk.

A csata els hevében Csák Máté seregei gyztek, a két sze-

pesi gróf: Görgei és Jordán több jó bajnokkal halva feküdtek már
a mezn, futott a gyávább itt és amott, midn hirtelen a Drugeth
és Görgei fiuk, a király körül gyülekezve, kétségbeesett rohammal
törnek ellenfeleik közé s a csatában az elharczoló pártvezéreket

keresve föl, vad viadal közben leverik Abát és Demetert, utánuk hull

két Omodé, utánuk a gyzelem, a legdrágább, melyet valaha magyar
kéz kivívott. A holtak mezején mindenütt csak magyar hevert.

De azért Róbert Károly csak a megsokszorozott szabadalomért

hajthatta a maga kezére Kassát, mely azontúl is féltékenyen rizte

kiváltságait, ügyesen meg is növelte minden következ király alatt.

Nagy hatalmat adott els emberének, fbirájának, élet-halál urává

tette ; de épp oly kérlelhetetlenül mondta ki rá is a halált, ha vé-

tekben találta, htlenségen vagy áruláson kapta.

si szokás szerint a fbírót minden esztendben újra szokták

választani, három királyok napján.



Bevezetés.
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Nagy ünnepélyességgel ment ez végbe.

A fbiró választásánál a fürmendernek jutott a legnevezetesebb

feladat. Kivált azután, hogy a kassai országgylésen a rendek tör-

vénybe iktatták a vallásegyenlséget s a hitújításkor majdnem
egészen lutheránussá lett Kassára is ráparancsolt Bethlen Gábor
fejedelem, hogy egyenl jussa legyen a lutheránusnak, a pápistá-

nak, meg a kálvinistának ezentúl.

A fürmendernek kellett száz polgárt a legtekintélyesebbek kö-

zül kiszemelni a választási aktushoz. E száz polgár közül ötven

magyarnak, huszonöt németnek és huszonöt tótnak kellett lenni,

és pedig harmincznégy kálvinistának, harminczhárom lutheránus-

nak, harminczhárom pápistának, a mit azután így összeállítani:

tekintély, nemzetiség és vallás szerint nem lehetett tréfadolog.

Mikor a száz polgár együtt volt, akkor bezártak minden kaput

a város bástyafalain s idegennek nem volt szabad bejönni.

A száz választott polgár összegylt a városházánál és elvégezte,

hogy ki legyen a megválasztandó fbiró.

Akkor kijöttek csendben a piaczra, a hol egy fekete bakacsin-

nal bevont mennyezetes szekér várakozott hat lóval ; hasonlatos a

halottas kocsikhoz. Arra a múlt évben szolgált és most leköszönt

fbirót felültették és azután a többiek utána gyalog, csendesen

kisérve megindultak, nemkülönben, mintha halottat kisérnének ki

a temetbe.
Es csakugyan a temetbe vitt ki az út, s az az utcza vastagon

be volt hintve szalmával, hogy a szekér zöreje ne hallassék.

A temet eltt két sorban voltak felállítva a czéhek képviseli,

kezeikben hosszú póznára feltzve mesterségeik jelvényei. S ez ideig

semmi lármának, zenének nem volt szabad hangzani a városban.

A menet a temetbe is bevonult, az is be volt terítve szalmá-

val s ott a kápolna eltt körbe állottak mind.

Itt a leköszönt fbiró felállt a gyászszekéren, mely tizennyolcz

darab hosszú simára gyalult keményfa-deszkával volt megterhelve,

s azt monda a polgároknak :

„Uraim és biráim ! elbocsátjátok-e a ti szolgátokat?"

Mire a fürmender a többiek nevében azt feleié neki:

„Hséges voltál, elbocsátunk békével."

Akkor a leköszönt fbiró, leszállva a szekérrl, azt kérdezé

:

„Kinek adjam ezt a tizennyolcz szál deszkát?"

Mire a fürmender kimondá a megválasztott fbírónak a nevét.

Erre a hatlovas szekér megfordult és csendben, a mint jött, visz-

szadöczögött a városba, most már a száz polgáron kívül a czéhek

képviseli is kisérték.

A szekér megállt az újonnan megválasztott fbiró háza eltt,

melynek kapuja és ablakai mind zárva voltak; valamint minden



Bevezetés. 11

háznak az ablaka és ajtaja zárva tartozott lenni a jelt adó harang-

szóig.

A fürmender sürgetésére megjelent az nj fbiró és kérdésére

tudatta vele ismét a fürmender, hogy elhozták a hagyományos
tizennyolcz szál deszkát, hatot koporsónak, ha idközben meghalna

a fbiró a város h szolgálatában, tizenkettt pedig máglyának, ha

áruló lenne hazája és szülötte városa ellen.

Erre megnyílt a ház kapuja s bedöczögött rajta a nehéz sze-

kér dörömbölve. A fbiró átvette a tizennyolcz szál deszkát, mely-

bl hat szál illeti a hségest: koporsónak, tizenkét szál ahtelent:

tzmáglyának.
Azzal felkisérték a megválasztott birót a városházához, ott a

két legöregebb tanácsos kézen fogva fölvezette a tanácsterembe s

a hosszú zöld asztal fejénél a birói karos székbe ültette ; mire a

négy legifjabb tanácsos a szék négy lábát megfogva, fölemelé a

fbirót a vállára s úgy vitte t ki a városház erkélyére, míg a

teremben lev száz polgár háromszor kiáltá el a vivátot. A harma-
dik vivát szónál megdördültek a piaczon felállított mozsarak s egy-

szerre megkondult minden harang a tornyokban, a zenészek meg-
fútták a tárogatókat, az öreg dobot a székesegyház homlokzatán

pufogtatá a város dobosa, a párkányzatra felállított polgárrség

nehéz muskétáiból hármas sortüzet durrogatott a népriadal zaja közé,

a szalmát egy pillanat alatt fölseperték az utczákról ; úgy indult meg
azután a városházától a díszmenet, a czéhek zászlóival, a polgár-

katonasággal, középen a mennyezet a fbíróval, sorba járni minden
felekezet templomait, annak tanúságául, hogy minden felekezet val-

lását, törvény és békekötés szerint tisztelni fogja az új tanácsf. Ott

magyar, német, tót nyelven imádkoztak s a körmenet végeztével

a fbirót lóra ültették, kezébe adták a város pallosát, annak jeléül

hogy harcz esetén a várost fegyverrel is meg fogja oltalmazni s

kisérték hazáig vissza, folytonos harangzúgás, trombitaharsogás

mellett. A megválasztott biró aztán az ünnepélyesség végeztével az

egész tanácsot megvendégelte, nem feledkezvén meg annak leg-

kisebb szolgájáról sem.

De már I. Lipót alatt csak az árnyéka maradt meg e nagy ki-

váltságnak. A hitfelekezetek jogegyenlségét széttépték, a protes-

tánsok ellen irtó hadjáratot indítottak, a magyar alkotmányos sza-

badságot egyenesen kivégzésre Ítélték a császár tanácsosai. Véres
betkkel irták meg ennek a szomorú korszaknak a történetét.

Kiáltó bizonysága az idknek, hogy e megsemmisít önkény
ellen elvégre maguk az ország legfbb méltóságai voltak kénytele-

nek az összeesküvés végs módszeréhez folyamodni : olyan nevek,
mint Zrínyi Péter, Frangepán Ferencz, Nádasdy Ferencz s mind-
ezeknek vezetje : Wesselényi Ferencz, maga az ország nádora.

2*
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Csak nemrég még mind hatalmas hadvezetk a király oldala

mellett.

Mind katholikus furak voltak. Es ezek szövetkeztek épen a

jogaikban eltiport protestáns rendekkel, a Thökölyekkel, a vakmer
Petrczyvel. Az egész országon átszövdött az összeesküvés. Nem
volt más segítség, mint a fegyveres ellenállás.

Ámde az egész összeesküvésnek a lelke elveszett Wesselényi

elhunytával. Igaz, hogy minden beavatottnak a titkát is magával
vitte a sirba ; de homályban is hagyta ket, a melyben azok nem
láttak oly tisztán, miként . Zrínyi, Frangepán, Nádasdy a Dunán
túl, a Thökölyek, apa és fiú, a merész Petrczy a fels megyékben,
Rákóczy Ferencz a Tiszán túl elhamarkodottan nyúltak a fegyver-

hez. De már akkor a császáriak mindenütt körülfogták ket : mi-

eltt a harczhoz kezdtek volna, már meg voltak verve.

Ekkor az összeesküvés fejei : Zrínyi, Frangepán, Nádasdy,

megrettenve saját rosszul kezdett mvüktl, eldobták a fegyvert s

futottak Bécsbe, tisztára mosni a kezeiket. Az egész lázadást a

protestáns furakra hárították. Csak a Thökölyek és Petrczy nem
futottak el. Ok kitzték a zászlókat sziklaváraikra s bevárták az

ostromot. Dühös ellenállás volt, de megtöretett.

A császáriak csellel Wesselényi özvegyét, Széchy Máriát el-

fogva, bezárták Bécsben egy apáczakolostorba, Murány várát meg
addig dúlták, bontották annak falait, míg ráakadtak arra a kszek-
rényre, a mibe Wesselényi elrejté az összeesküvés okiratait. És
ezzel aztán ki volt tárva elttük minden titok. Nádasdyt és Zrínyit

újra elfogták s osztrák rendkívüli törvényszék elé állíták. Lobko-
vitz, a mindenható miniszter, sem az egyiket, sem a másikat nem
engedte a császár elé jutni. Épen úgy Frangepán töredelmes kö-

nyörgését sem. Elsikkasztá a magyar tanácsosok kérelmeit is, st
még a római pápa int levelét is, ki a katholikus furakért engesz-

tel szavát közbeveté.

Nádasdy Ferenczet Bécsben, a városház egy földszinti termé-

ben fejezték le, Zrínyit és Frangepánt a bécsújhelyi fegyvertárban

végezték ki.

A nagyok után következelt a kisebbekre a sor. Háromszáz
nemes urat és protestáns lelkészt fogdostak össze. Ezeket már
Magyarországon magyar birák elé állították ; a mi azonban rájuk

nézve nem tett különbséget, mert ezek is halálra Ítélték ket. I.

Lipót ugyan a halálitélet közül csak kettt ersített meg; a többit

megkegyelmezték örök várfogságra, vagyonukat elkobozták, ingó

birtokukon, a mit az elfogó katonatisztek meghagytak, osztoztak

a bírák és közvádlók. A kinek fia, leánya volt, azokat bedugták a

jezsuiták és az apáczák kolostoraiba.

Le volt már verve minden ellenállás Magyarországon. A ki



Bevezetés. 13

csak fegyvert viselt, az mind meg volt zsibbasztva : lehetett minden
erszakos rendszabályt keresztül vinni. Neki rontottak a protes-

tánsoknak. Elfoglalták templomaikat, iskoláikat, Kassán vissza-

vették a székesegyházat a lutheránusoktól, elvették a templomokat

és iskolákat a kálvinistáktól ; a protestáns lelkészeket az egész

Fels-iVIagyarországon összefogdostatták, kényszeritétték maguk
ellen bizonyságot tenni a lázadásban való részvételrl, azután el-

küldték ket gályarabságra.

Ez az erszakoskodás pedig csak ellenküzdelmet szült ; a pro-

testánsok szintén egész csapatokat képezve torolták vissza a hitfe-

leiken elkövetett sérelmeket, Petrczy István, Kende Gábor, Szuhay
Mátyás, Szepessy Pál fél Magyarországot bekalandozták, a pápis-

tákat zaklatva.

Még akkor nem volt a „kurucz", „labancz" elnevezés ; azt

mondták e helyett „német vallás" — „magyar vallás".

A kegyetlen Kob, a kassai kapitány, legjobban értette az em-
bertelen üldözést. Körleveleiben jelvényül véres bitófa és kerék

volt ábrázolva.

A kassai piaczon huszonkét protestáns urat láttak az pa-

rancsára karóba húzatni s -negyvennek fejét vétetni, négy protes-

táns nemest elevenen tzbe vettetett s lófarkon hurczoltatott meg.

Ezt a kegyetlenkedést aztán a magyarok megint azzal torolták

meg, hogy Kobnak egy ezredét elfogva, valamennyi tisztjét

karóba húzták. Harminczheten voltak, csak egyet bocsátottak el

hírmondónak.

Rettenetes hadjárat volt ez s mellette a kizsarolt köznép szen-

vedett legtöbbet, úgy hogy az érezte magát boldogabbnak, a ki a po-

gány török uralma alatt megpihenhetett a keresztény atrocitá-

sok ell.

A szabadság zászlaját kibontotta Thököly Imre. A zaklatott,

sanyargatott magyar sietett a nemzeti zászló alá.

Thököly okosan kikerülte megelz vezértársainak azt a hi-

báját, hogy a harczot a vallásháború megtorló pusztításaivá tették

;

visszaadta annak szabadságharczi jellegét s ezzel a katholikus

hazafi pártot is maga körül gyüjté.

Egyik vezére Józsa István tállyai plébános és egri kanonok
volt. Ez ejtett legérzékenyebb csapást a császáriakon, kik Szik-

szónál dönt ütközetet vesztettek Thököly ellen.

Ekkor 1. Lipót vissza kezdett hajolni az alkotmányos út felé.

Országgylést hitt össze Pozsonyba.

Thököly ez alatt maga is alkudozott I. Lipóttal a kibékülés

iránt; de alkudozásainak egészen más alapja volt, mint a politika;

szerelem volt az. Thököly szenvedélyesen szerette a korán elhunyt

Rákóczy Ferencz ifjú szép özvegyét, Zrínyi Ilonát, ki azonban két



14 Bevezetés.

kis gyermekével, Júliával és Ferenczczel együtt a császárnak keze
közt vala.

Thököly békülékenynek mutatta magát, hogy szerelme tárgyát

ellenségei kezébl kivehesse : a színlelés sikerült. Hogy a csalódás

még elhihetbb legyen, Thököly húgát, Évát ugyanakkor az újon

választott nádor, Eszterházy Pál vette feleségül. Tz és víz össze-

házasúlt már.

THÖKÖLY IMRE EGYKORÚ ARCZKÉPE.

Csak egyet felejtettek ki a számításból. Azt, hogy ez a tündér

szépség hölgy — a lefejezett Zrínyi Péternek a leánya s hogy
ez atyja és nagybátyja halálát nem felejté el oly könnyen. Hogy a

midn Zrínyi Ilona a kezét Thököly Imre kezébe teszi, annak a

saját lelke erejét is általadja.

A vasvári béke által biztosított keserves fegyverszünet a

törökkel vége felé járt. De Thököly nyerte meg a diván tanácsosait

nem I. Lipót. A császár követének azt felelte a szultán a fegyver-

szünet meghosszabbításának ajánlatára, hogy állítsa vissza Magyar-
ország alkotmányát úgy, a hogy 25 év eltt volt.

Minthogy pedig errl a bécsi kormány hallani sem akart,

Thököly megizente a háborút I. Lipótnak.
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Thökölynek egy ezredese, Szirmay Endre, egy éjjel megro-
hanta Kassát. Csak a fellegvárat foglalta el; de e sikerre ott ter-

mett maga Thököly is egész seregével, a várost vívni. A kassai

polgárok maguk rohantak rá a császári sereg ftisztjeire s azokat

elfogdosva, megnyiták a kapukat Thököly eltt, A császári ezred

nagyobb része is átállt Thökölyhöz s annak seregében a német dan-

dár magvát képezte késbb.
Majd újra a császáriak kezére került Kassa, a kik folytatták

embertelenül a protestánsok üldözését. Még egyszer felgyújtotta a

véres szabadságharcz tüzét II. Rákóczy Ferencz s a megzaklatott város

készséggel nyitotta meg kapuit eltte. Elveszett a harcz. De nem
volt gyümölcstelen. Megnyitotta az útját a kibékülésnek. Úgy
mint egy század múlva a szabaclságharczot követ gyászos korszak

egyengette a kibékülés útját a király és a nemzet közt. Ez a

dics nap áldást hozott Kassára is. Azóta megy nagy lépésekkel

elre a haladás, a kultúra mezején. Hajdan ers vára, kulcsa Fels-
Magyarországnak, tzhelye a harczi viadaloknak : ma a modern
mveltség vára, a nemzeti élet tzhelye Fels- Magyarországon.

Dr. Jókai Mór.

mlWíwm

KASSA VAROS RÉGI PECSÉTJE.
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KASSA.

Kassa fekvése, kitágul

Fejldésének

föltételei.

áros- és abaujvármegye határán találkoznak a gömör- szepesi ércz-

hegység keleti ágai az északról délnek vonuló eperjes- tokaji

hegylánczczal. Egyedül akkora völgynyilás marad a két hegység

közt, melyen a Hernád keresztül törhet. De nyomban rá kelet-déli

irányban kanyarodnak el az érczhegység vonalai, a Hernád völgye

fokozatosan szélesedni kezd, hogy aztán délen a nagy Alfölddel egye-

süljön. A két hegyvonal szögében, a Hernád sik völgyének fejénél fekszik

Kassa sz. kir. város, Abauj-Tornavármegye fvárosa. A hegyfalon keresztül,

mely észak fell félkörben karolja át a mai várost, egy aránylag szelid emel-

kedés hágó köti össze a Hernád völgyét, tehát közvetlenül a nagy magyar

Alföldet Galiczia nyugati részével, a középkorban oly nagy fontosságú s ma is

kiváló jelentség fvárosával, Krakkóval. A Magas Tátra bérczvonala miatt

Lengyelország a legrövidebb úton csakis a Hernád völgyén át érintkezhetett

az Alfölddel, meg a Hegyaljával, s minthogy Galiczia fell kevésbbó mere-

dek a Kárpátok lejtje, mint Magyarország fell, a hegyen túli lakosok

árúik kicserélése alkalmával itt csekélyebb fáradsággal találhatták meg az

érintkez pontot az alföldi lakosokkal, a kiknek a hirtelen összezáródó

hegyöv már Sáros felé elvágta útjokat.

A Hernád völgyét szabályozó geológiai alakulás jelölte ki tehát Kassa

fekvését annak a városnak helyéül, melynek nemcsak a múltban jutott

fontos fe]jftdat, de a városok fejldésének mai föltételeit is annyira magában
foglalja, hogy nem csupán név szerint és a múlt tradiczióinál fogva nevez-

hetjük Fels-Magyarország fvárosának, de tényleg azzá lett jelenkori fej-

ldése által. Az országutak és vasutak természetesen, térszinileg kijelölt

vonalai a Mátra aljáról s a Tiszán túlról jövet itt csomósodnak össze a

Szepesség és nyugati Galiczia felé; st a keleti Magyarországgal való érint-

kezésének sem vet gátat a mély benyergelésekkel sokszorosan átszelt eper-

jes-tokaji trachyt-hegyláncz ; valamint nyugat felé a fels Sajó mellékére,

meg tovább át Nógrádba is könny utak vezetnek a Bódva sikján keresztül.

A város megtelepítésének és lakossága felszaporodásának alapja szintén

orografiai alakulásában rejlik; a földet keres telepesek, fleg pedig a XII.

században bevándorló német-szász síkföldi lakók, a kik mindnyájan nem
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találhatták föl a szepességi hegyvidékben megélhetésük föltételeit, a hegyek

alatt megnyíló Hernád-sík legközelebbi pontját választották lakhelyül, a

hol már igen jó kenyérterm talajt és állattenyésztésre alkalmas gyepessé-

get találtak.

A geológiai alakulás adja meg Kassa fekvésének tájképi szépségét,

változatosságát. Északon, a Hernád fölött sötétlik a Várhegy, a hajdani fel-

legvár némi maradványaival, tle keletre vonul, szorosan a Hernád medrét

követve, a Kassai hegy, mely párkányzatos emelkedésekkel magasodik a

Rozgonyi hegység felé, majdnem teljes képét láttatva a völgyben fekv

városnak. Erdkoronáját gyümölcsösök és szántóföldek váltják föl az alsóbb

lankákon; a Várhegytl nyugatra egy locsogó séddel, sr erdvel ékesked

KASSA. A FU-UTCZA DÉLRL.

Kassa

völgyszakadék, a Csermely-völgy, fölötte az érezhegység legkeletibb teteje,

a Bankó, melynek egyik erdnyilásából szintén elragadó kilátás nyílik

Kassára; a Bankó-hegy emeletrl-emeletre csökken déli nyúlványai: a

Vörös- hegy, Rozália-hegy, Kálvária-hegy, melyek hullámvonalai az Akasz-

tófa-hegyben végzdnek, a város déli határán.

Kassa városának földrajzi fekvése pontos meghatározás szerint Ferro- .

ü i o topográfiai

tói számítva: a keleti hosszúság 38° 56', az északi szélesség 48°, 42' 30". fekvése.

Elterül a Hernád malomárka, vagy Kis-Hernád jobb partján, mely ágat a

Vár-hegy alatt, a várostól két kilométernyi távolságban vezettették ki a

régi kassaiak a XIV. században. A malomág még a város határában vissza-

tér a ffolyóba.

A város középpontja a régi Kassa, mely ellipszis alakban épült. A régi

város körülete ma is világosan látható a bástyavonalakon keletkezett utczák-

ban, jóllehet a vársíkok beépítésével már több helyen megtörték e vonalat.

.Magyarország Vármegyéi és Városai. o
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F-utcza. Az ellipszis ftengelye gyanánt a F-utcza szeli át az egész régi várost,

illetleg az egész belvárost, melynek kerületébe az svároson kivúl a volt

várárkok területe is bele van olvasztva. A F-utczán végig foly a több

helyen beboltozott Csermely, mely aztán a F-utcza közepe táján két ágra

szakad. Itt az utcza is térré bvül. A két Csermely-ág körülfogta tér, mely

északi és déli oldalán sétatérré van átalakitva, a dóm és szinház közt a

szabadság-tér. Szabadságtér nevet viseli; északi része a Nagy sétatér, a dómtól délre Kis

sétatér, sétatér. Tz a tér a voltaképeni góczpontja Kassának. Itt emelkedik fenséges

ragyogásával a restaurált Szt. Erzsébet templom, a dóm, Fels-Magyarország

legnevezetesebb memléke, melynek falai századok harczainak, viszályainak

Dóm. krónikáját beszélik véseteikkel és ezifrázataikkal. Mellette áll a Szt -Mihály

kápolna, a dómnál is régibb gótikus emlék, a XIII. század, Kassa zsenge

szt. Mihály korának beesés, tiszteletet gerjeszt maradványa, mind a kettnek környéke
kapoina.

j£assa elkelségeinek hajdani temetkez helye. (Mindezekrl részletesen a

késbbi fejezetekben.) A dómtól északra néhány méternyire áll a XVII.

Orbán-torony, század elején épült Orbán-torony, hatalmas, faragottk-szegélyes falaival,

melyek száz négyszögméter terjedelmet fognak körül. Ezt kizárólag a Szt -

Erzsébet templom számára öntött nagy harangnak emelték, mert azt terjedelme

miatt nem helyezhették el a dóm tornyában. A dóm úgy szólván az ellipszis

fókuszában áll, a kisebb tengely mellette vágja a ftengelyt, két utczára

osztódva; a régi Malom-, ma Kossuth-Lajos-utcza keletnek s a Forgách-

utcza nyugatnak.

Máiia-szobor. A Szabadság-tér északi sarkán áll egy emlékszobor, mely Szz Máriá-

nak van szentelve a Kassán pusztított harczok, éhség és dögvész megsz-
nésének emlékezetére. Az 1722-ben felállított szobor megújított alakjában

áll elttünk, piedesztáljának homlokán nem kbe vésett, csak táblákra

festett következ emléksoraival

:

S. Maria

S. Josei'ii. S. Sebastiane

S. Laujslae

UT

a Fame, Pesté, Bello

Et cunctis malis

Praeservemur, Liberemur

InTERCEDITE PRO X' >BIS APUD

Deum
Optimum, Maximum

cui

Laus, Honor, Glória

In Secula mdccxxii.

A romantikus múlt kultúrájának emlékei mellett a modern kultúra

épülete ötlik szemünkbe, a magyar színészet vergdését ós dicsséges küz-

delmét látott régi szinház, melynek helyén épül a magyar színészet uj, fényes

hajléka, egybekötve a városi Vigadó-épülettel.

.... A F-utcza házainak egy része még feltünteti a régi Kassa épitésze-
Regi építeszet OJ ° °

jeliege. tét, melynek jellemz sajátságai azonban a modern haladás követelte uj

építkezések miatt napról-napra gyorsabban vesznek ki. Leginkább a házak

tetzete alakult át, mert a gyakran nagy pusztítást okozó tzvészek után

nem godoltak többé a tetzetnek stílszer újjáépítésére.

A modern épületek stilkeverékében még találunk a régi korból néhány

gót ós renaissance stíl házat, valamint az úgynevezett czopf-stíl példányait
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is. A néhai erdített város legjellemzbb építészeti sajátságait a hosszú és

keskeny, két utczára szolgáló háztelkek, a házak szk, boltozatos kapube-
járatai és folyosói, sikátorszer udvarai rizték meg, nemkülönben a két

utczára néz házakat összeköt kapuboltok, melyeken át a f-utezák a

mellék-uíczákkal közlekednek. Ilyen kapuboltos közleked házak kötik

össze a F-utczát a Harang-utczával, az Andrássy-házon át a Fejór-utczá-

val, a Tömlöcz-utczát a Fazekas utczával, a Domonkos-utezát a Forgách-

utczával, ugyanezt a Szegf-utczával. A régi kisebb emeletes házak típusát Tipikus házak,

feltaláljuk a Mószáros-utczai 50. sz. emeletes házban, a domonkosok zárdája

szomszédságában, ugyanabban az utczában a 26. sz. földszintes, a F-utczán
a 100. és 102. sz. emeletes házakban. Két vagy három ablakos homlokzatú
házak, csúcsfal nélküli ormos, ereszes tetvel, a mint a felvidéki városok-

ban, melyeknek régi házait még nem érintették a jelenkor építinek csá-

kányai, nagyobb számmal lelhetünk. Nem egyszer egybeépítve látjuk két

ház tetejének födélzetét. Hasonló modorú apró földszintes házat is találha-

tunk még néhányat a keleti bástya mentén, az úgynevezett fels malom
szomszédságában.

A F-utczával 'párvona-

lasan még két nagyobb

utoza vágja át a belvárost

egész hosszában. E három
hosszú utczából, melyeket

kisebb haránt-utezák oszta-

nak négyszögekre, meg a

k ö rfa] vonalb ó 1 ál ltt a z

egész régi Kassa. A fala-

kon kívül azonban már a

múlt századokban keletkez-

tek a külvárosok, nyugatra

a vársíkon túl, a Kálvária-

hegy aljában és a domb-

oldalon, azután a déli ol-

dalon, míg az északi kapun túl a kertek és kerti lakok foglaltak helyet. A
belváros köré ma öt külváros csoportosul félkörben: Erzsébetváros, József- Külvárosok.

város, Tábor, Ferenczváros ós Újváros. Az ujabb terjeszkedés, a városok mai

fejldése irányzatának megfelelleg, határozottan a nyilt déli oldalt válasz-

totta teréül; a délre vonuló Pesti- és a Szepsi-út ennek a körülménynek

köszönheti gyors kiépülését.

De térjünk vissza a ftérre, erre a középpontra, mely szerencsésen

egyesíti Kassa küls életének ereit. A tértl jobbra és balra húzódó

F-utcza vonalán van a legtöbb templom és tanintézet, itt vannak a

legjelentékenyebb állami hivatalok, a város- és a vármegye háza, a legki-

válóbb vendégfogadók, kávéházak s a legelkelbb üzletek. Reggeltl estig

itt hullámzik a társadalmi és az üzleti élet teljes elevenségében. A pálya-

háztól a Csermely-völgyig men közúti vasút gzös-vonatai itt csörög-

nek végig; ez az intelligenczia f sétahelye, fleg a déli órákban. Itt van

a nagypiacz. Az Orbántorony köré s innentl fölfelé sorakoznak az élelmi-

szer- és virágárusok, a zöldséges bolgár kertészek, a kik már Kassa környékén

is béreltek földeket s megteremtették a nagyobb szabású kertgazdaságot.

A Szabadság-térre tekint az ell egy emeletes barokk-stílü, erkélyes

városháza, mely a múlt században épült. A Kovács-utczára néz frontja két városháza.

3*

KASSA. A F-UTCZA ÉSZAKRÓL.
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Lcsei ház.

Premontreiek

temploma.

emeletes. Lépcsházának falába van illesztve a kassai születés Szathmáry

György esztergomi érseknek, a város bkez jótevjének czimere. Gazdag
levéltára a Kovács-utczai épületben van elhelyezve.

Levéltár. A levéltár a régi becses okiratokon, czéhleveleken kivül a ritka

snyomtatványoknak több értékes példányát is rzi. Itt van az a három

réztábla is, mely kezdetben a Mária-szobor piedesztálját diszitette s hogy

megóvják a rongálástól, ide rejtették megrzés végett. A lépcsház és a

polgármesteri terem freskói kiváló diszei az épületnek. Néhány lépéssel

odább a régi Kassának érdekes maradványaihoz érünk. A jezsuita-uteza

sarkán álló lcsei ház ez és a SchiffbecJc-íéle fogadó. A lcsei házat még a

XVI. században szerezte meg a város Lcse városától, mely szállóházul

tartotta azt polgárai számára. Földszintjének és emeletének keresztives bol-

tozatu szobái a letnt századok emlékezetével hatnak reánk.

A lcsei ház szomszédságában, a Jezsuita-utczától elválasztva, áll a

premontreiek temploma és székháza. A székház a királyi ház volt, melyben

a felsmagyarországi fkapitányok laktak, míg III. Ferdinánd a jezsuiták-

nak nem ajándékozta.

-r-T^ A templomot Báthory

Zsófia, II. Rákóczy

György neje építtette

kegyes fogadásból.

Ugyanitthelyezték örök

nyugalomra. Az 1875-

ben tetejüktl szélvihar

által megfosztott csonka

tornyok alatt olvashat-

juk bkez építjének

emlékét: „Honori S.

Trinitatis posuit Prin-

ceps Sophia Báthory,

1681.". A premontreiek

házához csatlakozik az

általuk vezetett fgim-

BCASSA. — A PAPNEVEL INTÉZET TEMPLOMA ÉS A JMtóWWt epülete.

konviktus. A papnevel intézet

temploma, mely 1787-ig

a ferenczeeské volt, kik II. József császár által eltörölve, szerzetük vissza-

állítása után sem tértek többé vissza Kassára, a dóm restaurácziójának teljes

befejeztóig a székesegyházat pótolja. Mint a ferenczesek templomainak álta-

lában, ennek a tornya is a szentély végében áll; az ujabb korban épült

oromfalán és a templom belsejében sajnálattal látjuk a régi gót templom

süljének országszerte divatozott káros megrontását. Ezután a Balassa

Zsuzsanna alapította Jconvihtushoz érünk Alapitójának nevét s az alapítás

évét a kapu szemöldökkövébe vésett felirat rizte meg: „Fundavit Illa. Dna.
Andrássy-ház. Susan. Balassa, 1652". Érdekes a már ujabb modorú Andrássy-ház, kapu-

boltjával, mely a Fejér-utczába vezet át a F-utczából.

Gyalogsági
^ F-utcza tovább vonul a régi sánczárok vonalán túl. A meghosszab-

kaszámyák. bított vonal keleti és nyugati részét az úgynevezett Laktanya-téren egy-

mással szembon álló, két nagy gyalogsági kaszárnya foglalja el. Ezek még
csak lánczszomek a katonai épületek ama tömegében, melyet az utóbbi

évekbon Kassán emeltek.

Gimnázium.

Ferenczes
templom.

Konviklus.
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Múzeum.

Régi házak.

A F-utcza nyugati oldalán visszakanyarodva, egy külsleg szerény,

de régiségénél fogva nem kevésbbé érdekes házban találjuk a kassai kul-

turális élet egyik legszebb életjelét, a „Felsmagyarországi múzeum" gazdag

gyjteményét. A nagyrészt magánosok adakozásából felszaporodott és csin-

nal rendezett gyjtemény nem csak látni valót nyújt, de sok tanulságosat

is mindazok számára, a kiknek alig van alkalmuk, vagy legfölebb ritkán

juthatnak nagy, országos gyjtemények szemléléséhez. Mint vidéki múzeum

els helyen áll a kolozsvári után. Érdekes az irodául szolgáló kereszt-

boltives szoba, renaissance-festésü mennyezetével. A házat a Gönczi

Szabó család építtette, mint ezt e szoba ajtaja fölött lev czimer és felirat

mutatja.

A milyen szk, hosszú folyosókkal,

zeg-zúgos lépcsházzal, keskeny kapu-

bejárattal bir az a ház, melyben a

múzeum van elhelyezve, majdnem
mind olyanok a nyugati sor házai, a

mi azt mutatja, hogy a keleti olda-

lon többet bontottak és több modern

épitkezóst végeztek. Nevezetes, hogy

a középületek nagy része, a mint az

imént láttuk, a keleti oldalra esik.

A múzeumtól délfelé jövet, sze-

münkbe ötlik a gr. Dessewffy-iptota,

oszlopokon nyugvó erkélyes kapujá-

val ; a honvéd kaszárnya, a fels-

magyarországi fkapitányok egykori

székhelye, melyet parancsnoki ház-

nak neveztek; azután a régi vármegye-

háza renaissance-stilü homlokzatával,

ezen túl a pénzügyi palota Ennek t-
szomszédságában van az Orsolya-apá-

czák zárdája; temploma már nem a

F-utczára, hanem a Mószáros-utczára

néz. Még a Hadüc-Barlcóczy-palotát em-

iitjük, o barokk-modorú, tetszets kül-

sej épületet s néhány lépést téve,

ismét ott állunk a dóm fkapuja eltt.

Keletre innen, mint már mondtuk,

a Kossuth Lajos-utcza, nyugatra a Kossuth Lajos

Forgách-utcza vágja a ftengelyt egyenes irányban. Mind a két utcza nag}7- Forgács-utcza.

városias jelleg, aszfaltos járdával, egyenletes kövezettel, számos új, nem
ritkán két emeletes házzal ; de határozottabban, szk volta mellett is a

Kossuth Lajos-utcza mutatja egy nagyvárosi utcza képét. A modern Kassa,

a ma divatos házépités ekklektikus, de tetszets süljével itt lép leginkább

eltérbe, de itt veszti el egyúttal sajátosságát is. Az utcza fejldését a vasút

közelsége gyorsította, melyhez nyílegyenesen vezet a f-térrl. A Kossuth-

utczában, de még a F-utcza sarkán van az egyetlen három emeletes épület,

a Hegeds-féle Yíkz ; itt emelkedik az ág. evangélikusok bizanti stíl kupolás

temploma, e felirattal : „Sori Deo Glória", vele egybeépítve az ágostaiak

iskolája. Tovább a Hernád-ágig csupa magánházak állanak, köztük aMalé-

ter-féle ház, melyben ideiglenesen a kir. tábla és a kir. fügyészség van

I Irsolya-apáczák

zárdája.

KASSA. AZ ORBÁN-TORONY.

Ag. evang.

templom.
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3arkóczy-utcza

Rózsa-utcza.

elhelyezve. A Kossuth-utcza küls sarkán áll az „Európa", elsrend

fogadó.

A Maléter-ház mellett délre kanyarodva, egy egészen újonnan épül város-

részt találunk. Még látjuk jobbról a zöldül kerteket ; de az új épületek

lassankint elölik a virágos szigeteket. Balról egy teljesen új és szép házsor

épült a régi sánczárok helyén, a Barkóczy-utcza, mely egy külsleg is meg-

lepen csinos, a modern fürdtechnika követelményei szerint berendezett

gzfürd-épületnél záródik. Innen a F-utczáig két vonalon juthatunk le,

melyek a Schalkház-fogadó eltt érnek össze. Az egyik a Rózsa-utcza,

melynek vonala már az ujabb idben tzetvén ki, Kassának legszabályosabb

utczája s ma-bolnap az elkelség nagy részének lakóhelye lesz. A másik

vonalon, mely a régi fal hajlásának irányát követve, a belváros déli határát

KASSA. A VAROSHAZA.

Kórház.

Schalkház-

fogadó.

Vármegyeháza.

képezi, az Erzsébet-térre néz városi Jcözkórházat, e régen fennálló, huma-

nitárius intézetet találjuk. A Schalkház-iogoAb elsrend szálló, téli s nyári

étkezvel, kávéházzal, nemkülönben külön tánczteremmel.

A Schalkháztól északra, a dóm felé menve, az úgynevezett „Fekete

sas" épület, a régi verbungos ház sötétlik elénk, melyben most a polgári

iskola van. E mellett áll a múlt század barokk-stíljében épült vármegyeháza.

A Forgách-utcza és a F-utcza sarkán egy ódon, nagy épület: valaha

, . „ a Kisdv Benedek által alapított papnevel intézet háza, ma a Kassai taharéh-
Takarekpenztar. ** "xkJ j j- in i i - > -1 j. ~i

pénztár épülete. Hatalmas kapuival ellentétben ez a hosszú epuiet is szúk,

tekervényes folyosóival, sötét lépcszete vei emlékeztet bennünket a XVI. és

XVII. századbeli kassai házakra. A szk folyosók golyómentes vastag falai-

nak boltívei még komorabbá teszik a keskeny udvarról gyéren világított

ambitusokat. Már azért is érdemes egy tekintetre méltatni e házat, mert
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i lalamb-utcza.

rendeltetése miatt talán nemsokára ez is kénytelen lesz helyet engedni egy

modern épületnek.

A takarékpénztári épületen innen, a püspöki palota egy kiugró része Püspöki palota.

alkot sarkot a F-utczán, a Szt. Mihály kápolnával átellenben. Ez külsleg

a legegyszerbb püspöki székház egész Magyarországon. A kassai kath.

püspökség a szatmárival együtt a legfiatalabb püspökség levén, kiszakítva

a század elején az egri f-egyházmegyébl, egy magánházat vettek meg
rezidencziának, mely házat azután a szükséghez képest átalakították. Leg-

utóbb Bubics Zsigmond püspök bvittette ki. A kiszökell rósz a könyv-

tár helyisége. A püspökháztól délre van a Kassai népbank háza, mely az

abszolutizmus alatt a mindenható rendrigazgatóság rettegett helyisége volt; a

Forgách-ipalota,. a város egyik legkiválóbb épülete, melynek emeletén a kaszinó

van, ennek szomszédságában pedig a törvényszéki épület, mely uralkodik az

egész tér fölött s messze látható föliratával hirdeti ezélját : „A közigazságnak".

A Galamb-ulcza görbe vonala, mely félkör alakban a Forgách-utczába

és a F-utczába torkollik, mutatja az egykori déli falvonal helyét; apró

házai annak alapjaira

épültek. A mai belváros

ezen a vonalon túl dél-

felé meg van hosszab-

bítva a Szepsi-utig. A
Galamb-utcza és a Szepsi

út bezárta területen két

nevezetesebb épületet

említhetünk: aRákóczy-

körutésSzepsi-ut sarkán

a keverék mór-stíl neo-

lóg izraelita templomot,

mely iskolával van egy-

bekötve, azután a hely-

rségi 20. sz. kórházat,

melyet kert vesz körül.

Megmaradva most a

nyugati oldalon, mindenekeltt a Forgách-utczából a F-utczával párvonalat

képez Mészáros-utczába térünk. Megszakítja, mint voltaképen az utczának

kibvülése, a domonkosok-tere, melyen Kassának legrégibb temploma áll, a

részben már elrontott korai gót-stíl Domonkos-templom. Bejárója e térrl

nyilik, egy oldalkapun ; csonka tornya fell el van zárva. A szentély a

Mészáros utczára néz, mellette mindjárt a domonkosok kolostora. A téren

és az utczán a hentesek piacza van, a Mészáros-utczát a F-utczával egybe-

kapcsoló Lakatos-utczán pedig csoportosulnak, czéhbeli hagyomáuyképen
a kassai mészárszékek.

A domonkosok zárdájától északra áll a már említett régi ház. Tovább
az Orsolya-apáczák temploma elé jutunk, melynek idomtalan födelü terme-

tes tornya csak a legújabb idben készült. Még tovább északra van a pénz-

ügyi palotának hátsó homlokzata, mely szintén az újabb idben épült.

A Mészáros-utczát haránt szel Srház-utczában, elször is a Freál- Freáliskola

iskola épüleletét látjuk, mely oldalvonalával a Mészáros-utczára néz. Kassa
városa építtette, mint azt a lépcsházában olvasható emlóksor tudatja velünk.

Szemben vele van a Csendrparancsnokság épülete, ezen alul pedig a Postahá

a fpostával és táviró hivatallal.

Izraelita

templom.

Katonai kórház.

KASSA. RÉGI HÁZ A MÉSZÁROS-TJTCZÁBAN.

Mészáros-utcza.

Domonkos-

templom.

Orsolyák

temploma.

Postaház.
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Bástya-torony.

Rákóczy-körúl

Fels leány-

iskola.

Gör. kath.

templom.

Kovács-utcza

Jogakadémia.

Tinódi lakása.

A Mészáros-utcza végére érve, a Fegyverház- utczán át kanyarodunk

keleti irányban. Egy régi bástyatornyot találunk, még meglehets épségben,

beékelve modern raktárépületek közé. Sic transit glória. A régi fegyverház

helyén jelenleg Kassa város tulajdonához tartozó igen csinos kétemeletes

bérház áll, melynek egyik szárnya a Fegyverház-utczára, fhomlokzata pedig

a F-utczára néz.

A Mészáros-utczával egyenközü az az uj útvonal, mely Rákóczy-körut

nevet kapott. A régi vársík (glacis) terén épült. A fasorokkal átszelt széles

síktérnek, mely szabad mez volt nemrég, északi részét a terjedelmes tzér-

kaszárnyák foglalják el; déli részén az állami fels leányiskola épült;

ugyanide jön az uj királyi táblai épület. A Rákóczy-kö rúton említésre méltó a

még tornyatlan görög kath. templom, a plébániával, azután a csendörkaszárnya

s a már említett izr. imaház.

A másik párvonalas utcza, melyrl szó volt, a F-utczától keletre, a

Kovács-utcza nevet viseli. Erre az utczára nyílik a gimnázium hátsó hom-
lokzata ; a jezsuita-utcza

.sarkán emelkedik a most

már államosított jogaka-

démia új épülete, itt talál-

juk azt az emlékezetes

házat, melyben Tinódi

Sebestyén lakott. Ma a

Schiffbeck-fogadóhoz csa-

tolt épület. Ugyanebben

az utczában van a bel-

városi községi iskola két-

emeletes épülete s a város-

házának hátulsó része. A
Kovács-utcza különben

néhánykisebb házon kívül

egészen megújhodott kül-

st mutat.

Ódonságával jobban le-

köti az érdekldést a Faze-

kas-utcza, mely a Kovács-

falak alapvonalán épültek

városfal maradványa. A

Református

templom.

Bástya-marad

ványok.

KASSA. — A PÜSPÖKI SZÉKHÁZ.

Hernád-sor.

utczával egyenközüen haladó szk utcza. A régi

házai ; egyik-másiknak oldala egyenesen a régi

Kovács-utczából a keskeny Tömlöcz-utczán átmenve, szemben találjuk egy-

mással a vénhedt egyemeletes kis tömlöcz-épühtet és a reformátusok egyszer

templomát. Az ev. ref. templom a premontreiektl vásárolt telken épült, a

körötte lev udvar és kert ma is a premontreieké. A premontreiek udvara

és kertje nevezetes pontja a városnak. Az udvart patkó alakban fogja körül

egy komor, körfolyosós épület, mely nem egyéb, mint az egykori úgyneve-

zett hóhérbástya rondellája, melyet a maga eredetiségében tartottak fönn,

átalakítva lakásokká. A kert fell egészen változatlanul maradt meg; tám-

falait repkény futja be sr örökzöld fonadékával, az ágyúrések keskeny

nyilasaiból a lakások szk ablakai lettek, melyek a Hernád malom-ágára

dl kertekre néznek. Bástya-maradványok még egyebütt is láthatók ebben

az utczában.

A Fazckas-utcza kertjei a Hernád-sort érintik. Kelet fell ez a sor

szabja meg a belváros határát, úgy mint nyugat fell a. régi vársík, mely-
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nek bels szélén a Rákóczy-körút nev uj út vonul el, gyorsan épül, csinos

házaival. A Hernád-soron lefelé menve, találjuk a hideg fürdt és uszodát,

mely vizét a Hernád malomárkából kapja.

A Kossuth Lajos-utcza végén egy vashíd, az úgynevezett Szt- István-

hid visz át a nagy rétre, mely díszes parkká átalakítva, Széchenyi István

gróf emlékezetére „Széchenyi-liget" nevet kapott. E félkilometer szélesség

parkon át a Kossuth-utcza egyenes folytatásban halad egészen a vasúti

pályaházig. A vasúton érkezket természetesen a lehet legkellemesebben

lepi meg, hogy árnyas fák és tündökl szinpompájú virágágyak közt sétál-

hatnak be a városba. Nyári délutánonkint és este elözönli Kassa lakossága

ezt a kies ligetet, melynek kanyargós útjain a díszfák és cserjék tarka vál-

Széchenvi-liget.

KASBA. A MEGYEHÁZ.

tozatossága üdíti a szemet, friss levegje a kifáradt testet és lelket. Kávé-

házzal fölszerelt, terrasszos kioszk áll a közepén, nem messze tle egy

zenepavillon, melyben hetenkint többször katonazene mulattatja a sétálókat.

A park-ültetvényeken túl nagy pázsitos területek keresztül-kasul vonuló

fasorai hívogatják a közönséget hosszabb sétára.

A parkot átszel s már említett út végében látjuk a pályaház uj, fran-

czia renaissance-stílü homlokzatát, mely elnyösen különbözteti meg ez épü-

letet a szokásos egyformaságu állomási házak külsejétl. A pályaudvar

azonban szk és nem felel meg Kassa megnövekedett forgalmának. Területe

a nagy rétnek volt kiegészít része; a tiszai vasút építése alkalmával adta

oda a város. Ma négy vonal góczpontja a pályaudvar: a budapesti, lege-

Magyarország Vármegyéi és Városai. -4

Pályaudvar.
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nyemihályi-kassai, a tornai s a kassa-oderbergi (ruttkai és eperjesi) vasút-

vonalaknak.

A Hernád hídja mellett mködik a város tulajdonához tartozó mma-
lom, mely azonban elvesztvén jellegét, az uj villamosm áramfejleszt telepe

lesz. A Hernádága és a vasút mentén több nagyobb ipartelepet találunk, egy

részét a nagy léptekkel haladó kassai gyáriparnak. A vasúti állomás mellett

van a közúti vasút színje, odébb a Dunkel-fóle parketgyár, majd az augs-

burgi gáztársulat légszeszgyára, a Frank-féle pótkávé-gyár és mindjárt a

Közvágóhíd, vasúton túl a közvágóhíd, mely azonban már a külterülethez tartozik.

A Vám-utczán lemenve, Kassa rohamosan fejld déli részébe, az

Erzsébetváros. Erzsébetvárosba évünk. A népes hetivásárok helyéül szolgáló Széna-térrl

ós Erzsébet-térrl indulnak ki sugárszeren utczái. A térre látszik az Erzsé-

EiisabetMnum. oet-árvdház (Eljsabethinum), csonka tornyú templomával. Más középületet,

a katonai épületeken, tárházakon kívül nem is találunk itt ; ellenben annál

Gyárak, srbben emelkednek a kisebb-nagyobb gyárak kéményei. A Vám-utczában

van a Fleischer-féle vasönt ; a Pesti úton látjuk a legújabban épült Frank-féle

KASSA. A RÓZSA-UTCZA.

pótkávégyárat, itt van nagyon közel egymáshoz, az Unio-gzmalom,
Adler és Gold likrgyára, a Holló-utczában a Genzovics-fóle parket-

gyár, a Szerecsen-utczában a Haltenberger-féle kékfestgyár, ugyancsak az

Erzsébetvárosban Legányi Samu bútorgyára. Eisler Józsiás és fiai szók-

gyára ; a Szepsi-úton Siposs A. Gyula köt-szöv-gyára, a Lepesch-fóle ser-

fz, az Ungár-féle buzakeményít- és sikér-gyár, Studinka Gyula és fiai

bútorgyára, Kohn testvérek likrgyára ; az Erzsébet-téren a Haltenberger

Péter-féle gzhusfüstöl.

Józsefváros. A Józsefvárosban, mely az Erzsébet-városhoz csatlakozva, Kassa nyu-

Bethien körút, gáti oldalát képezi, a vársikon túl, a Bethlen-körút épül házain kivül

megint csak a gyárak azok, melyek figyelmünket magukra vonhatják, itt

van Bayer és Bauernnebel serfzje, Kuszka és Orth esztergályos ós bútor-

gyára, Láng József nagy ácstelepe.

Tábor ,
A Józsefváros mögött van a Tábor nev városrósz, mely egészen a

domboldalra épült. Meredek utczák apró házaiból áll. Túl a Táboron a

dombon két nagy téglagyár látja el a város építési szükségleteit. A fels

magyarországi építkezési részvénytársaság és Jakab Péter téglagyárai mellett
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itt találjuk az elbbinek keramitgyárát is. A Tábor magaslatáról igen szép

Kassa város madártávlati képe.

A Ferenczváros Kassa északi külvárosa, a hozzá csatlakozó Újváros- Ferenczváros.

sah mely a Hernád malomárka mellett terül el a vasútig. A Ferenczváros

a futczával a Ferencz-József-tér által jut összeköttetésbe. Nagy kiterje-

dés, de még rendezés alatt lev tér ez, melyet a í'-utcza folytatásaképen

tekinthet Csermely-utcza hasit ketté. A futczából jövet jobbra a kir.

dohánygyár, balra pedig az állami közép-ipariskola ötlik szemünkbe. A tér Dohánygyár,

keleti szögletében áll a Ferencz József kaszárnya.

A Ferencz-József-térrl a Kálvária-utczán át rövid id alatt kisétál- Kálvária.

hatunk a kálvária-hegyre, melyen a fájdalmas Sz. Szz tiszteletére 1730-ban

készült emeletes bejáratú, stiltelen ópitésü templom áll. A Kálvária

mellett a régi temet sírkeresztjei állanak, hárs- és vadgesztenye-lombok Régi temet.

susognak a mulandóságról. Az uj temett kiköltöztették messze, a Pesti

útra. Temethely volt maga a kálvária is. Sajátságosan használták föl

BANKÓ.

egyes családok, a kik a stácziókat épittették, e szent helyet sírboltjukul.

Mind a tizennégy stáczió, mely zeg-zug vonalban emelkedik egymás fölött

a hegyoldalon, egy-egy kápolna, kis oltárral, melynél isteni tisztelet tart-

ható ; a kápolna aljában van a sírbolt, melynek lakóit a kápolna falába illesztett

tábla jegyezte föl. A szomszéd Rozália-hegyen áll a Rozália-kápolna, melyet a

kassai polgárok 1715-ben építtettek a pestis megszntének emlékére : ugyan-

ott a Rozália-temet, mely sok kiváló kassai polgárnak szolgál nyugvó helyül.

E kitér után visszamegyünk ismét a Ferencz-József-térre, a honnan
a közúti vasút mozdonya visz bennünket odébb a Csermely-utczába és a

Csermelyvölgybe. Az egymás mellé sorakozó emeletes házak elmaradnak
;

kertek és kerti lakok váltják fel ket. Az apáczák kertjének és a püspöki

kert fala után, mely egy csinos nyaralót zár el az utczán járók tekintete

ell, egyszerre tágas udvarkert közepén két nagy épületet pillantunk meg.

Az egyik, jobbfell, a katonai alreáliskola, a másik, balról, a gazdasági tan-

intézet ; a modern Kassa legszemrevalóbb és legimponálóbb épületei. A
völgy összóbb-összébb szkül, a kertek után erds szurdék, lombos lankák

4*

Rozáliahegy.

Katonai

alreáliskola.

Gazdasági

tanintézet.
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Újváros.

Klobusitzky-

utcza.

Barakk-tál"

Kassa

belterülete.

Városi terület.

Polgári ható-

ságuk.

Egyházak.

Szerzetek

Katonai

hatóságok.

fogadnak bennünket: a Csermelyvölgy. Itt van a Halvax-féle vaslemez-

gyár; itt vezet az út a kassaiak kiránduló helyeire, a Báránykához és a

Bankóra.

A kerteken át vehetjük az utat a Ferenczvárossal szomszéd Újvá-

rosba, melynek néhány új utczája közt a Klobusitzky-utcza kellemes be-

nyomást tesz rendezettségével, csinos, nagyvárosias házaival. A Klobusitzky-

utczában van a Delaval Geo E. czég vasbutor- és sodronygyára ; itt van a

fels malom is, ez ódon stíl, zúgójánál födeles hiddal ellátott épület, a

melynek szomszédságában néhány tipikus régi apró házat találunk, neve-

zetesen a Róka-utczában. E városrészhez tartozik a Széchenyi-rét is. Az
északra húzódó Kert-utczában van a szekerész-kaszárnya, odább, a kültelken,

a Hernádon túl pedig, innen alig tiz pereznyire, a kassai barakk-tábor, mely

két különvált részre oszlik, nevezetesen a csász. és kir. hadsereg és a m.

kir. honvédség barakk-táborára.

Az egész város belterülete (házak, utczák, közterek) 974 kataszt. hold.

E területen, a kültelki nyaralókat, gyárakat és egyéb épületeket nem szá-

mítva, nyolez téren és 98 utczában 1660 lakóház áll, melléképületeivel

egyetemben. Legjobban természetesen a belváros épült be, de itt vannak a

legapróbb utczák is. A belváros négy negyedének három tere ós 37 utczája

van. Az Erzsébetvárosban van három tér, 17 utcza, a Józsefvárosban 16

utcza, a Ferenczvárosban egy tér és 10 utcza, a Táboron 13 utcza, az Új-

városban egy tér és 5 utcza.

A város összes területe 16,106 hold, a mibl legtöbb az erd, 8139

hold, azután a szántóföld 5373 hold. A kert 456, a rét 818, a legel 292,

a szlls terület 53 holdat foglal el kerek számban.

E terület rovására azonban folyton növekszik a belterület nagysága

az újonnan épül házakkal. Nagyrészt a terjeszked iparvállalatok idézik

ezt el ; de nem kevésbbé az itt konczentrált katonai parancsnokságok és

az állami hivatalok, melyek a nagyszámú tanintézettel karöltve, a város

értelmiségét is növelik és ersbítik.

Kassa város törvényhatósági joggal lévén felruházva, tisztviseli kará-

nak az adminisztráczió minden ágára nézve teljes számúnak kell lennie

;

Abauj-Torna vármegyének is székhelye lévén, a vármegye tisztviselinek

testülete szintén nagyobb kontingenssel lép az intelligenczia sorába. Állami

hatóságok és hivatalok : a kir. itél tábla, a királyi fügyészség, kir. tör-

vényszék, kir. ügyészség, járásbíróság, pénzügyigazgatóság, posta- és táviró-

igazgatóság, kir. erdfelügyelség, kultúrmérnöki hivatal, épitészeti hivatal,

kerületi iskola-figazgatóság, tanfelügyelség, végül az államvasúti és a

dohánygyári fnökség.

Egyházi hatóságai közt els helyen említend a kath. püspökség, a

székes káptalan, az alája tartozó lelkészségek, továbbá a gör. kath. lel-

készség, az ág. ev. magyar, német és tót hitközségek, az ev. ref. hitközség,

végre az izr. kongresszusi és az izr. orth. hitközségek.

Katholikus szerzetes-rend négy van képviselve Kassán : a jászói

premontrei kanonok-rend a fgimnáziumban ós a konviktusban, a Domonkos-
rend, az Orsolya-apáczák, végül a közkórházban a Paulai Sz. Vinczérl ne-

vezett irgalmas testvérek.

Kassa székhelye a cs. és kir. 6. hadtestparancsnokságnak, a 3-ik

honvédkerületi parancsnokságnak ; itt székel a 27. sz. gyaloghadosztály, az

53. gyalogdandár, a 6. sz. tüzérdandár parancsnoksága, a mszaki igazgató-

ság, a 34. hadkiegészít kerület parancsnoksága, a 77. honvéd gyalogdan-
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dár, a 0. honvéd gyalogezred és az 5. honvédhuszárezred, végül a IV.

csendrkerület parancsn oksága.

Iskolákkal igen jól el van látva a város. Tanintézetei általában virág-

zók, ugy a jeles tanerket, mint látogatottságukat tekintve. Kassán van

kir. jogakadémia, kath. papnevel intézet, kath. fgimnázium, állami f-

reáliskola, mezgazdasági tanintézet, közép-ipariskola, katonai alreáliskola,

két felsbb leányiskola, nevezetesen az állami és az Orsolyáké, kir. kath.

tanítóképz, tanítónképz intézet az Orsolya apáczáknál, polgári fiúiskola,

községi ipariskola, községi elemi, azután ágostai ev. és izr. hitközségi elemi

iskolák, több óvóintézet, végül a város által fentartott zeneiskola. A kul-

turális intézmények e nagy arányú csoportosulása, mely Fels-Magyarország

növendék ifjúságának nagy részét vonzza ide, szintén hozzájárul ahhoz,

hogy Kassát Fels-Magyarország fvárosának tokintsük.

*

Kassa kies környéke adja meg az

érdekes városnak diszes koszorúját. A

Hernád balpartján az erds hátú hegy-

vonal lejtjén apró parkok, gyümölcsös

kertek és szllk váltakoznak, melyek

lombjai közöl csinos kerti lakok és

nyaralók festett zsindelytetei integetnek.

Erre vezet nagy kanyarulatokban, néhol

meredek oldalakon a ránki út ; erre

fekszik a kassaiak egy kedvelt mulató-

kertje, a Vinklor-kert, a honnan a város

keleti oldalát láthatjuk.

A Hernád malomárka mentén északra

haladva, a folyó és a vasút közt, a virá-

gos réten át, miközben elttünk látjuk

sötétleni a Várhegyet, majd a Tihany

községet rejteget vápás domboldalt, el-

jutunk a Hernád ama pontjára, a hol a

malom-árok szakad ki az anyafolyóból,

mig ez egy bukó gáton át tajtékozva,

örvónyezve zúg le, hogy a fmederben

folytassa útját a város irányában. Innen

pár percznyi gyaloglás után a Lajos-

forráshoz érünk, mely a Várhegy alatt, a Hernádvölgy kiszélesedése kezdetén,

csinos parkültetvóny közepette bugyog föl. Fürdhely és vendégl van mellette,

a hová szép számmal szoktak dólutánonkint kirándulni az üdülni és szó-

rakozni vágyó városiak. Hideg sós-kénes izének ize hasonlít a ránk-

herlányihoz, némileg a parádihoz.

Kedveltebb és látogatottabb kiránduló hetye Kassának a Bankó. A
Csermelyvölgyön át kocsin jó félóra alatt ott lehetünk. De gyalogkirándu-

lásra is egyike a legkedvesebb és legszebb pontoknak. A szk Csermely-

völgyön, tisztes korú, fenséges koronájú bükkök és tölgyek közt csavarog

az út, a folyvást locsogó patak medrét követve ; hol elbúvik a fák alkotta

alagutakban, hol egy magaslat leszelt peremén fut végig ; az utat véd
£orlátfák alatt meredek eséssel szakad a völgybe a pázsitos hegyoldal,

mely a virágzó ós gyümölcsöz cserjék sokféle fajtájával tarkitja a szálfák

sötétségét. A közúti vasút mozdonya kivezet a völgy egyik hajlásánál lev

Iskolák.

TÖRÖK SÁNDOR EMLÉKE A CcSEUMELY-

VÖLGYBEN.

Lajosforrás.

Bankó.
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Török

em
Sándor

léke.

Bárányka vendéglig, a honnan azután már rövid séta a Bankóig. Pihenül
azonban nemcsak ez kínálkozik, hanem a csermelyvölgyi csinos kioszk is.

Jobb kéz fell magasan a lombok közt egy elhagyott épületet látunk,

a szünetel papírgyárat, a hol szintén vendégl nyújt pihent a turistának,

a kit csakhamar tovább csábit a most már szakadatlan szélességben észak

felé vonuló erdség, valóságos rengeteg, melyben már a feny is tért fog-

lal a bükk és tölgy rovására. Egy obeliszk is magára vonja figyelmünket

az erdei úton, mely azeltt a Bankóra vezet kocsiút volt. Ez a k Török

Sándor egykori polgármesternek emléke, a ki itt 1863-ban, egy majálisról

jövet, oly szerencsétlenül bukott le kocsijával, hogy sérülései következté-

ben meghalt. Barátai és tiszteli állították az emléket a szerencsétlenség

színhelyén.

Nemsokára eltnik elttünk a völgynek ez a hajlása is. A kocsiút

magasabbra és magasabbra emelkedik ; szkebb és sötétebb lesz az erds
torok, mig egyszerre két lombfal között czifra tetej nyaralók köszöntenek,

megnyílik fölöttünk a szabad kék égbolt s följutunk négyszáz méter ma-

gasságban a Bankó fürdintézetéhez ós vendégljéhez. Ha még néhány lép-

csn át felkanyarodunk a tölgyerdbe, gyönyör kilátást élvezhetünk. Az
erdhasadékon át, mint egy panorámában, ugy csillanik föl elttünk egyszerre

Kassának napfényben úszó, kicsinyített képe.



KASSA NÉPESSÉGE

ássa polgári lakosságának száma az 1891-iki népszámlálás Polgári lakosság100
es katonaság.

szerint 28,884 lélek volt, a katonaságé 3281, az összes

lakosság tehát 32,165. A lakosság szaporodása 1880-tól szaporodás

1850-toL

fogva lassúbb emelkedést mutat, mint az 1869 — 1880-ig

terjed évtizedben. A város polgári lakosságának növeke-

dése következ arányokban történt:

1850-ben volt 13,034,

1857-ben „ 16.417,

1869-ben „ 21,472,

1880-ban ,. 26,097,

1891-ben „ 28,884.

Legnagyobb volt tehát a szaporodás az 1857— 1869-iki idszakban, a

mikor összesen 30-79% volt a szaporodás, egy évre tehát 2"56% növekedés

jut ; mig 1880—1891 közt összesen csak 10'68%, egy évben tehát nem
egészen l

(,

/ volt a gyarapodás.

A többi magyarországi városhoz viszonyítva, az utóbbi negyven év összehasonlítás

alatt Kassa a legersebben gyarapodó városok közé tartozott. A fvárost
"' asv;'"""kk: ' 1

nem számítva, Magyarország összes vidéki városai közt csak Újvidék, Te-

mesvár ós Pécs multák fölül. E negyven év alatt Újvidék lakossága 147%-

kal, Temesváré 125%-kal. Pécsé 122-4% -kai növekedett; Kassáé 121-61°/- kal.

Mögötte marad Kolozsvár 93'98, Arad 87'75, a többi még kisebb százalókkal.

Kassa lakosságának túlnyomó részét, mint azt minden fejld város-

nál tapasztaljuk, a bevándorlottak képezik. A benszülöttek arányszáma

körülbelül megegyez Budapest arányszámával. Mig Budapesten 100 lakosra

csak 39 benszülött jut, Kassára 40"55. Ez a szám azonban emelkedett 1880

óta, a mikor a benszülöttek száma 38 54% volt, s arányban áll az utóbbi

évtized lassúbb szaporodásával, tehát a bevándorlás csökkenésével. 1891

óta azonban a lakosság szaporodása ismét sebesebb tempóban halad s a

polgári lakosság meghaladja a 30,000-et, a katonasággal együtt a 34,000 et.

Ausztriai illetség volt 1062 férfi s 638 n, a minek oka a közeli Galicziából

való beszivárgás, vagy munkakeresés végett való ideiglenes bevándorlás lehet.

A törvényhatósági joggal felruházott városok közt (Fiúmén kivül) né-

pességre nézve Kassa a 13-ik helyet foglalja el ; a rendezett tanácsú vá-

rosokat is számba véve, a 18-ikat. Megelzik a sorrendben : Budapest,

Szeged, Szabadka, Debreczen, Hódmez-Vásárhely, Pozsony, Kecskemét,

Arad, Temesvár, Nagyvárad, Pécs, Kolozsvár, Makó, Szentes, Brassó, Mis-

kolcz, Kiskun-Félegyháza. A sorrendben követik : Czegléd, Székesfehérvár,

Nyiregyháza, Zombor stb.

A lakosok közt anyanyelvre nézve van magyar 14,421, német 3891, Lakosok száma

tót 9713; a többi töredék. Legersebb tehát a magyar elem, mely az utóbbi
nYe

s
™3° °

tiz esztend alatt nagy szökkenéssel elzte meg a többi nemzetiséget s mig
1891-ben azok összes számával egyenl lett, ma már elérte az abszolút
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Magyarok és többséget. Jelentsebb ennél az, hogy a magyarul beszél idegen ajkúak

-

,!i,'
',„1,' 'íal együtt a magyarul tudók már háromnegyed részét teszik a lakosságnak.

1880-ban a magyar ajknak száma Kassán csak 39'80% volt, ellenben

a tótoké ennél több, 40-90%, a németeké 16-70%.

Az 1891-iki népszámláláskor magyar ajkúnak vallotta magát a lakos-

ság 49'93 százaléka, tehát hét ezredrósz hiján a lakosság fele. Ugyanez id
alatt a németek száma 16 70%-ról 13'47%-ra, a tótoké 40-90%-ról 33'64%-ra

csökkent, a tótok elmagyarosoclása tehát lépést tart a németekével, vagyis

az idegen ajkú lakosság meglehets gyorsan olvad be a magyarságba.

A magyarul is beszél idegenek szaporodása még örvendetesebb képet

ád. 1880-ban a magyarul is beszél idegenek száma 31-46% volt; 1891-ben

már 42-84%, tehát majdnem minden második tudott már magyarul. 1891-ben

Kassa összes lakosságának 71 -38%- a tudott magyarul, 1880-ban csak58'68%-a.

vallás. Vallásra nézve Kassa lakosságának túlnyomó része római katholikus

Számuk 20,280. Görög katholikus 1945, ág. evangélikus 2097, ev. refor-

mátus 1239, zsidó 3306. Ezenkívül van 18 görögkeleti, 3 unitárius.

KASSA. A KLOBUSITZKY-UTCZA ÉS A HERNÁD HÍDJA.

mifeieke- tek
^ hitfelekezeteket és a lakosság anyanyelvét tekintve, az orsz. statisz-

és anyanyelv, tikili hivatal megállapítása szerint, Kassán a tótok kevés kivétellel, a

magyarok nagyobbrészt katholikusok. A 97Ó0 tót közöl 8200 a r. katholikus

hitet vallja; a 14,400 magyar közöl 9200. A görög katholikusok egy har-

madrészben magyarok, két harmadrészben tótok. Az ág. evangélikusoknak

valamivel több mint fele magyar, egy harmada német, a kisebb töredék

tót. Az ev. reformátusok általában magyarok, de van 23 német és 36 tót

református is. Az izraeliták közöl 2106 magyarnak vallotta magát, 1124

németnek, egy csekély szám tótnak.

Lakosok nem ^ nk száma jelentékenyen felülmúlja a férfiak számát. Kassán min-
szerint. den 1000 férfira 1229 n esik a polgári lakosságból. Ez sokkalta, nagyobb,

mint az országos átlag, mely 1000 férfira csak 1028 nt mutat ki; de

nagyobb az abaujvármegyei átlagnál is, mely szerint (még mindig igen

magasan) 1148 n jut 1000 férfira. A vármegyében a kivándorlóit férfiak,

Kassán a ni cselédek ós napszámosok okozzák a nagy többletet.

Csaladi álla ,

A ntlen férfiak száma nagyobb, mint a hajadon nké. Száz közt van:

Ntlen férfi íl-96 Hajadon n 35 10

Ns .. 54-48 Férjes ., 45-35

özvegy .. •!' !•> özvegy .. 19-27

Elvált .. 013 Elvált .. 0-28
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Agglegények tekintetében Kassa Magyarország városai közt a legelsk-

höz tartozik. Budapest és Zágráb után csak három város vitatja ezt el tle

:

Kolozsvár, Pozsony, Sopron. Budapesten 100 férfira 46"90 ntlen jut a

kassai 41'96-tal szemben

A mi az egyes korcsoportokat illeti, a város lakossága következleg Lakosok kor

0,; í szerint.

oszlik föl:

0—15 évig-

30-63%

15—40 évig

45-58%,

40— (50 évig

17-10%

60 éven felül

6 69%

Az öreg emberek száma, viszonyítva más városokhoz, nem éppen

csekély. Csupán néhány magyarországi város múlja felül Kassát ebben a

részben; els sorban Pozsony, a hol 100 lakosra 9'45 hatvan éven felüli

ember kerül, azután Kecskemét 9-J2, Rév-Komárom 911, Baja 9il Zom-

bor 8-49, H.-M.-Vásárhely 8'47, Versecz 8-02o/ -kal.

Az általános mveltségre nézve következ adatokat talált a népszám-

lálás :

Mveltség.

KASSA. VÁROSI BÉRHÁZ A RÉGI FEGYVERHÁZ HELYÉN.

Száz (hat éven felüli) férfi lakos közöl írni-olvasni tud 82, száz n
közöl csak 61-64. Csak olvasni tud 0"88 férfi, 4"47 n, sem olvasni, sem irni

nem tud 17-12 férfi, 3389 n.

A mi a lakosok foglalkozását illeti, értelmiségi keresetet folytat 772,

ezek eltartottjainak száma 1846. Értelmiségi keresknél lev szolgák száma

221, eltartottjuk 497. stermel van 311, eltartottjaik száma 539. Ipar- és

forgalmi keresetet z önállóan 8208 egyén, eltart 8902 személyt. A járadé-

kosok száma 889, eltartanak 1199-et; végül a napszámosok lf>31-en vannak,

eltartottjaik száma 1378. Az iparosok és forgalmi keresetet zk eltartott-

jaihoz számíttatnak az illet vállalatok segédmunkásai is. A mint látjuk,

Kassa legnagyobbrészt iparz város, lakosainak több mint fele ipari és

kereskedelmi foglalkozásból él, st mivel a napszámosok is általában ipari

munkát végeznek, mondhatjuk, hogy a lakosság két harmadát köti le az

ipari munka.

Magyarország Vármegyéi és Városai. J

Foglalkozás.
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Kassa belterjes növekedését éppen ennek köszönheti. Nagyvárosi jelle-

Lakosság sr- gének ersebb kidomborulását a lakosság srsödése mutatja. A város
sé"e

- 93 négy szögkilométernyi területén 1869-ben 21,472 lélek lakott, esett tehát

egy kilométerre 233; 1891-ben ugyanezen a területen már 310 lakost szám-

láltak egy négyzetkilométeren.

szaporodás Az 1891— 1894-iki népmozgalmi adatokból szükségesnek tartjuk meg-
is9i-i894-beu. emi jteni, hogy az egyes lelkészségek anyakönyvi följegyzései szerint született

r. kath. 3480, megh. 3000, gör. kath. sz. 458, megh. 328, az ág. ev. magyar-

német egyházban szül. 156, megh. 151, az ág. ev. magyar-tót egyházban

szül. 165, megh. 147, ev. íef. szül. 182, megh. 176, az izraelita orth. hit-

községben szül. 158, megh. 80, az izr. neológ hitközségben szül. 367,

megh. 197. Összesen született 4966 gyermek, meghaltak 4079-en
; a szüle-

tések többlete tehát 887 e négy év alatt

FÜGG PECSÉT NAGY LAJOS SZABA-

DALMI LEVELÉRL.
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KASSA TÖRTENETE.

mai kassa városának széls vonalától délre mintegy két-

ezer lépésnyire már a népvándorlások korában kellett

telepnek lennie, mert az uj városi temet dombos részén

1893-ban véletlenül népvándorláskori, szabatosabban La
Téne-kori sírokra bukkantak. A magyar történelemben

csak a XIII. század els felében szerepeltetik az okiratok

Kassát ; de a városnak jóval régibbnek kell lennie, mert

egyrészt az okiratok, mint si idk óta létez várost emlí-

tik, másrészt a város nevének eredete is régibb volta

mellett látszik bizonyítani. Kassa nevét Borovszky az

ó-felnémetbl származtatja. Szerinte gasuoh, kasuah szer-

zeményt vagy legelt jelent s mind a két jelentés megfe-

lelhet akkori jellegének. Hogy németek alapították Kassát,

azt valószinüvó teszik az els hiteles történeti följegy-

zések, melyek a német telepesekrl szólanak. Már a honfoglaló magyarság
részint szláv, részint germán lakosságot talált a Hernád völgyében s a Hernád

neve is megfelel az ó-felnémet hornnth -nak, mely ágas-bogast, kanyargót

jelent, a mi ismét ráillik a Hernád folyóra.

A Hernád éppen Kassa irányában töri át a hegyvonalat, itt lesz futása

egyenletesebb, itt rakja le természetesen legelsbben a sebes sodrával hozott

iszapot is, melylyel a megtelepedésre alkalmassá, termékenynyé tette azt a

területet, melyen késbb Kassa felépült, mig a népvándorlás korában biz-

tosságot még nem nyújthatott ez a terület, mely részben vizjárta maradt

sokáig. Az Árpádok korában egy Blathan nev mocsár is volt a város

északi határán, melyet a folyó áradása okozott.

12i9-ben IV. Béla király egy okirata már hivatkozik Kassa város

szabadalmaira ; de egyebet nem tudunk meg arra nézve, hogy a város kelet-

kezésének idejére következtethessünk.

Állítólag már 1 194-ben Narod osztrák vitéz háromezer némettel jött e

vidékre s itt megtelepedett ; de hogy ugyanekkor keletkezett volna Kassa

városa, az annál kevésbbé mondható határozottan, mert német települk

Kassa a nép-

vándorlás korá-

ban.

Kassa neve.

IV. Béla ok-

levele.

Osztrák tele-

pülés.
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az Árpádok alatt folyvást szivárogtak erre a környékre. Hogy Kassa a

XIII. század eltt már létezett, az bizonyos, mert a XIII. század elején már

nem csekély nagyságú hely volt. Okirataink 1219-ben tiz olyan falut sorol-

nak föl Kassa közelségében, melyekben azok a német telepesek laknak, a

kiket „a királyné németjeidnek neveznek. Ezek a faluk : Göncz — még
1469-ben is Künzelsdorf, — Fel-, Közép- és Al-Németi, Perény, Ruszka, a

két Vizsoly, Czecze és Dobsza.

Kassa az emiitett 1249-iki okirat kiadásakor még szintén falu volt,

,,villa regia", a király birtokában lev falu. De már jelentsebb falu, a mit

KASSA. A SZT. MIHÁLY KÁPOLNA.

Kassa els

szabadalmai.

bizonyít az a királyi okirat, a mely Szina helységnek királyi adománykópen

ugyanazokat a privilégiumokat adja, a melyekkel Kassa is él. Hogy mik

azok a privilégiumok, nem mondja az okirat.

A falu lakosainak száma gyorsan növekszik. A hely földrajzi fekvése,

a felföld és az alföld egyik legközvetlenebb érintkez pontja lévén itt, -

Bevándorlások, sietteté a népesség gyorsütem szaporodását. A kereskedelmi összekötetések

révén a Szepesség, majd Lengyelország (Halics) éS a távoli Szilézia német

nemzetiség lakosai is küldenek rajokat a kassai polgárság szaporítására.

Kereskedelem a A kereskedelem a legnagyobb szerepet játszotta Kassa jelentségének
Xlllszázadban

- növekvésében ós lakossága szaporodásában. A Kassa fölött hirtelen emelked
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hegységben már nem járhattak szekereikkel az alföldiek ; a hegyvidékiek

meg itt érhették legkönnyebben a Tisza melll, a Hernád-völgy vonalán

jöv vásáros népet, melynek nyers áruira, gabonájára, borára szükségük volt.

A kicserélés itt mehetett végbe legkönnyebben, innen vezetett az

érczekben gazdag Gömörbe is a legközelebbi út, mert lejebb a ma már
kiszántott Kanyapta-völgy terjedelmes mocsarai miatt nem volt alkalmas

átkel. Még a múlt században is nagy kiterjedés, egészségtelen mocsarak,

nagy tavak és nádasok terültek el Nagy-Ida környékén, mely ez okból

csak nehezen volt hozzáférhet.
r __

A lakosok egy része földmiveléssel

is foglalkozott, mint azt a XIII. szá-

zad második felében már srbben
fölmerül okiratok szövege tudatja

velünk ; de erre utal Kassa ó-felnémet

eredet nevének elbb emiitett jelen-

tése is.

Földmvelés

aXHI.század-

ban.

KASSA. — A DÓM ÉSZAKRÓL A RESTAURÁLÁS ELTT.

Két Kassa létezett ebben az idben, melyek keletkezésérl és annak
idejérl semmit sem tudunk : Kassa és Fel-Kassa.

Jelentségre a régibb Kassa, a mai város se emelkedik hamarább, úgy
hogy Fel-Kassa is a XVI. században amannak birtokába kerül s nemsokára
végképen beleolvad.

A „villa regia" Kassa volt. Fel-Kassát 1261-ben említi elször egy
királyi oklevél. Samphleben és Obi kassai lakosok V. Istvántól, még mint

Fel-Kassa.
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trónörököstl, adományul kapták Fel-Kassát, melynek határai mélyen bele-

nyúlnak a város fölött elterül erdségbe, föl egészen a Csermelypatak
Régi fellegvár, forrásáig. Ezen a birtokon volt a „Hoph", a vár.

Az egykori vár nyomait máig megrizték a falmaradványok a Hrado-

ván, mely szláv név szintén megersített helyet jelent. Hradova fensikján

állt az épület, több udvarra osztva. Bels udvara mintegy 300 méter hosszú

lehetett. Délrl a majdnem merlegesen álló sziklafal határolta; ebhez

építették terméskbl a várfalat, mely 3.20 méternyi szélességben ellipszis

alakban övezte az erdöt. A falat, mely a bels várat vette körül, kerek és

háromszög tornyok ersítették. Keletrl és nyugatról még egy-egy mélyeb-

ben fekv udvar csatlakozott a bels várhoz, melyeket délrl részben szin-

tén sziklafal védett, nagyrészt azonban kfallal voltak körülfogva. A két

mellékudvar tágasabb volt a bels vagy fudvarnál.

Samphlebent és Obit, valamint örököseiket V. István a vármegyei ható-

ság alól is kivette adománylevelóben.

Kassa községe ugyanis Róbert Károly kiváltságolásáig Abauj vár-

Megyeifenható- megye hatósága alá tartozott. Bordézsmával az egri püspöknek tartozott, a

ki 1275-ben a dézsmás községek között sorolja föl. Már ekkor nagyobb ter-

jedelm szllei lehettek Kassának, s tekin-

télyes borkereskedése ezeken alapult.

A lakosságra mindamellett súlyosan

nehezedett a tizednek természetben való

beszolgáltatása, azért az egri káptalantól

1292-ben évi tizenöt márka ezüstön meg-

váltották.

Az egri püspök 1290-ben lelki ügyek-

renhatósága. ben közvetlen fenhatósága alá vette Kassát

s egyszersmind a lakosok egy nagy sérel-

mét is orvosolta, megszüntetvén az espe-

resnek fizetett és ez idben Magyarországon

omode gzímeres pecsétje. szokásos vérdíj kötelezettségét. Ez a köte-

lezettség Kassára nagyon érezhet terhet

rótt, mert a sok jöv-men, kalandozó népség soraiban nem ritkán fordult

el erszakos halál.

Hogy a püspök maga vette egyházi fenhatósága alá Kassát, az már
annak is a jele volt, hogy mint hitközség szintén tekintélyessé növeked-

kisö templom, betett. Már 1283-ban említik templomát, mely szintén Szent-Erzsébet tisz-

teletére épült, még pedig a késbbi dóm helyén. Ugyancsak a XIII. század-

szt. Mihály ban épült a Szt. Mihály kápolna, mint a Szt. Erzsébet templom temetkez
kap "'

i

" :i '"'"" kápolnája (coemeterium) ; e körül terült el a város els temetje.

Kóri,áZ .

Ez idtájt már kórháza is állott, még pedig alapítványnyal biztosítva,

mely vagyont a Johannita-rendü lovagok magukhoz akarták ragadni ; azon-

ban a lakosok Arnold nev papjuk vezetése alatt erélyesen síkra szálltak

a kórházi vagyon megvédclmezéséért s ez sikerült is nekik.

1 1 g körfal ,
A XIV. század elején védmvel fölszerelt s az Anjouk alatt várossá

emelkedett Kassa lett csakhamar Fels-Magyarország kulcsa.

Városi jellege természetszerleg már elbb ki volt fejldve, mieltt a

Kamarai ispán, szabad királyi városok sorába emeltetett volna s a- kamarai ispán már
1297-ben itt székelt. S bizonyára még korábban élvezhette volna jelenté-

keny kiváltságait, ha sorsát egyidré meg nem akasztják az Árpád-ház

kihalta után bekövetkezett villongások.

Egri püspök
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nek hódol.

badalom.

Kassát Omode
kapja.

Az egymást rövid idközökben fölváltó dinaszták pártfeleinek tusako-

dásai Kassát sem hagyhatták érintetlenül.

Polgársága, mely nemcsak számban növekedett meg, de politikai szerep

betöltésére is már elég ersnek, hivatottnak és érettnek tarthatá magát,

leghelyesebbnek vélte, ha a cseh Venczelnek áll pártjára. Ezt kereskedelmi Kassa venczei

és ipari érdekei egyaránt javalták. A keresked osztály mellett ugyanis

már ersen felgyarapodott iparos lakossága is. A vegyes házakból egymást

felváltó királyok korából maradt fenn Kassának els ipari szabadalomlevele, E1s° ípaii s*a-

nevezetescn a szcsöké, mely 1307-ben kelt. A XIV. század elején tehát a

gazdasági kultúra mind a három f elemét már kellképen kifejldve találjuk

:

a földmivelést, a kereskedelmet és az ipart.

A cseh Venczei mellett történt pártfoglalás lehetett talán az oka, hogy

Róbert Károly király a neki nagy szolgálatot tett Omode nádort jutalmazta

meg azzal, hogy Kassát, mely királyi birtok volt, odaajándékozta neki.

A nádor maga kérte ezt a kegyet a királytól, nem sejtvén, min végzetes

ajándékot kér.

Mieltt még tényleg birtokába vette

volna a várost, uj adókat és vámot rótt

reájuk, a vásárokra jöv kereskedket

pedig kifosztogatta.

A lakosokat meggátolta a városi erdk
szabad használatában, a mit azeltt jogo-

san tehettek. Éreztetni akarta hatalmát,

de éppen az ellenkezt érte el erszakos-

kodásával. A lakosok lappangó elégedet-

lensége csak az alkalomra várt, hogy a

nyilt boszúállás útjára lépjen.

Omode 1311-ben megjelent Kassán,

hogy személyesen vegye birtokába. A pol-

gárok ekkor fölzendültek, a nádort több

kísérjével együtt megölték, fiai közöl

pedig Jánost és Dávidot fogságba ejtették.

A véres tett megtorlását Róbert Károly

helyesebbnek tartotta meg sem kisórteni,

st maga nyújtott módot a fölingerült város kibékítésére ; mert Kassát,

melynek fontosságát fölismerte, nem dobhatta áldozatul akkor, mikor Csák

Máté daczolva állt vele szemben Fels-Magyarországon. Tamás esztergomi

érsek és István veszprémi püspök, mint a király küldöttei, megegyeztették

a várost Omode utódaival. Az egyezséget 1311 október 7-én kötötték meg Kgyezsóg umode

s Omode utódai megfogadták, hogy sem k, sem ivadékaik nem formálnak
oro oseive '

jogot Kassa birtokára.

Csák Máté önkényuralmának hivei nem csekély számmal levén Abauj

vármegyében, annyira, hogy a dönt ütközetet is Kassa szomszédságában

vívták, a politikai elrelátás is parancsolta Kóbert Károlynak, hogy a párt-

ütés közvetlen közelében ers pozicziója legyen. Erre pedig legalkalmasabb

pontul Kassa kinálkozott. A mint tehát a várost megbékólteté, izmosítani

is igyekezetét azt. Elször is anyagilag kívánta helyzetét iavítani s ezzel
i • t , > a o a r. t o f i-ii ,

Róbelt Károlv

megelégedését biztosítani. 13l9-ben íölmente a kassai lakosokat a vam szabadalma,

fizetése alól egész Újvár és Zemplén vármegyékben, a Sajó és a Tisza

folyókig, st Beregig. 1321-ben a kamarai nyereség czimón fizetett évi fél

fertó ezüst fizetése alól is feloldotta a várost.

Omode meg-

ölel ése.

NAGY LAJOS.
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Kassának kereskedelme a többszörösen növelt szabadalmak által ele-

venebb életre kapott s már ez idtájt vezórszerepet vitt Felsmagyarországon.

A kereskedelemmel kapcsolatban a pénzforgalom is növekedett, s a keres-

kedelmi szükségletek ellátására a pénzmennyiséget a felsmagyarországi

viszonyok külön tekintetbe vételével szaporították, mert éppen ez idtájban,

a XIV. század elején, egy uj pénznem, a kassai márka tnik föl.

A város tekintélyének varázsa mindig nagyobb és nagyobb érdekkörö-

ket vonz oda. így Abanj- és Sárosvármegye nemesei 1335-tl fogva több-

ször ilt tartották közgyléseiket, jóllehet akkor Kassa nem volt megyei

székhely. Ugyanez az esztend Kassa gyarapodásának egy más momentu-
mára vet világot : ekkor történik elször cmlités a domonkosok kolostorá-

ról, melynek telkébl három lépésnyit magához váltott a város. A domon-
kosoknak tehát már elbb kellett itt zárdát alapítaniok, a mi ismét egy már
népesebb és centrális jellegvé emelkedett helység létezésére utal. A
domonkosok ma is fennálló templomának egy része, az eredeti templom
maradványa, tényleg Kassának egyik legrégibb egyházi emléke.

Róbert Károly 1342-ben ujabb kiváltsággal ruházta föl a várost. Meg-
engedte, hogy ügyeit egyenesen a királyi tárnokmesterhez fölebbezheti.

Innen már csak egy lépés volt sza-

bad királyi várossá való emeléséhez,

a mi néhány év múlva Nagy Lajos

alatt be is következett; de egyúttal

olyan áldozattal járt, a mire csak

egy meggazdagodott polgárság volt

képes.

Nagy Lajos legelsbben is Róbert

Károly vámmentességi szabadalmát

bvítette, melyet 13iy-ben kapott a

város. Ugyan 1344-ben megen-

gedte, hogy a kassai kereskedk ne

fizessenek ruthén földön nagyobb vá-

mot, mint a mekkorát Lengyelország-

ban szednek tlük.

A vagyoni gyarapodás melleit

egyre fokozódott értelmi mveltsége

Ja tekintélye. Elöljáróinak megbízhatóságát tanúsítja az 1346-iki királyi ren-

delet, mely a vármegyei igazságszolgáltatást Poháros Péter abaujvári fispán

távollétében Kassára bizza.

A következ esztendben lett Kassa szabad királyi várossá. Ezért a

kitüntetésért és kiváltságért viszonzásul nagy ajándékot adott a város,

melyet Albert, kassai biró tett le a polgárság nevében a trón zsámolyára.

Nagy Lajosnak szüksége volt akkor a pénzre Sereget szedett, hogy boszút

álljon Nápolyban Endre királyfi mogöletéseért. Annál készségesebben adta

meg viszont a kért privilégiumokat, mert ismerte Kassa fontosságát.

A Nagy Lajos adta szabadságlevél fbb pontjai következk:

1. Szlleiktl nem fizetnek csöböradót.

2. A király femberei közöl ervel senki bo nem szállásolhatja magát hozzájuk, sem
akaratjok ellenére tlök sommit el nem vehet, hanem a beszálló minden szükségesért illend

árt tartozik fizetni

3. Egy kassai polgár sem adhatja el fekvSségeit vagy házát, valamely idegennek, ha

csak ez nem akar a város állandó lakosa maradni.

4. A kinek nincs örököse, arra szállíthatja fekv birtokát, a kire leiszik.

Ujabb kiváltsá-

gok Nagy Lajos

alatt.
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5. A ki közülök fekvséget vásárul, hogy ha egy év és egy nap alatt senki sem lép

föl ellene törvényesen, azután minden ellenmondás nélkül, nyugton és békén bírhatja.

G. Egyházuk üresedése esetében papjukat szabadon választják, s a pap tudtuk és

akaratjuk nélkül nem nevezhet ki helyettest (vikáriust).

7. Városbírónak azt választják, a kit akarnak s a megválasztottat mutassák be nekünk

(a királynak). Ez fog minden világi ügyeikben Ítélni.

8. De hogyha valakinek nem szolgáltat igazságot, maga a biró s nem a város tarto-

zik járulni elénk vagy megbízottunk elé.

9. A nádor ervel nem szállhat meg köztük s nem biráskodhatik fölöttük.

10. A ki városukban birtokos és ott akar lakni, velk együtt teljesítse a szolgálatokat.

11. Köztük párbajra Ítélésnek helye nincs, hanem a vétség minsége és mekkora-

sága szerint, melyben elmarasztaltatik, megfelelen tisztítsa meg magát.

12. Ha valamely idegen fog perbe egy polgárt, csak városi, vagy a vele egyenl sza-

badságu ember tanuskodhatik.

13. A lefelé vagy felfelé utazó árus szekerek tartoznak náluk megállapodni s mint

azeltt, minden nap vásárt tarthatnak.

14. Ha közlíik valaki, a kinek örökösei vagy rokonai vannak, gyilkosság vagy más

ily eshet kihágás, gonosztett vagy bárminem elkövetett nagy vétek miatt személye védelmére

szökevénynyé lesz. annak vagyonából és birtokából se mi, se furaink, se a város birája el ne

vegyen semmit, hanem maradjon meg az egészben és bántatlanul a feleség, vagy örökösök

vagy rokonok számára, nem hogy a szökevény javainak elfoglalása miatt elveszítse remé-

nyét a visszatérhetésre, hanem hogy ama vagyonból a sérelmes félnek eleget lehessen tenni.

Ha pedig a menekülnek nincsen örököse vagy rokona, a bnös vagyonából és bir-

tokából a sértett feleket ki kell elégítni az elkövetett bn minségéhez képest, a fenn-

maradó rész pedig, ha marad fenn valami, a kassai vár ersítésére fordítandó.

15. Ha pedig a mi nevezett polgáraink közöl végrendelet nélkül hal meg valaki, vagyo-

nát és birtokát három részre kell osztani. Az egyik rész a kimultnak lelke üdvösségére ala-

mizsnaként osztandó ki. A másik két rész Kassa vára épületeire és erdéire tartassék meg.

16. Megengedi a király, hogy ne legyenek kényszerítve elfogadni egy-egy általa kine-

vezend birót, hanem szabad választásuk szerint azt tegyék bírónak, a kit akarnak. Ez a

biró pedig az év leforgása után tartozik letenni hivatalát a polgárok kezébe.

17. Hogy a polgárok számban gyarapodjanak s tisztességesebben és könnyebben szol-

gálhassanak a királynak, megengedi, hogy semmi komoly vétségük miatt se a király, se

az ország bárói, se a város birája birtokaiktól meg ne foszsza ket, hanem a vétkesek

bnhdjenek személyesen, vétkökhöz képest, örökségök és javaik pedig maradjanak fele-

ségükre, örököseikre és rokonaikra bántódás nélkül.

A király ezenkívül ugyanebben az esztendben Szent Mihály napjára

még országos vásárt is engedélyezett a városnak. A vásárra jövk fel vol- Elsö országos

tak mentve az útvám és a vásáradó alól. St azt a kedvezményt is élvez-

ték a vásárra jöv kereskedk, hogy nem volt szabad letartóztatni ket
magukat vagy javaikat olyan adósságok vagy kihágások miatt, melyeket a

vásárt megelz idben csináltak vagy követtek el. A szüret mi& ,* teár

napját 1355-ben Szentháromság vasárnapjára helyezte át a király.

A bortermelés fontos kereseti forrása volt már Kassának. Ebbl kapta L »Si sza -

legnagyobb jövedelmét, mint az Nagy Lajosnak egy 1347-ben kelt másik '

;f" lcr: -

levele mondja, a melyben meghagyta, hogy senkinek sem szabad pünkösdig

idegen bort kimérnie, a mig a kassaiak saját boraikat ki nem árulták.

Késbb, 1369-ben, ezt a tilalmat szürettl fogva Szent Jakab napig terjesz

tette ki a király. A kassaiaknak nemcsak saját határukban voltak szlleik,

nevezetesen a Heringesen, Vörösbegyen, a Csermelyen és a Várhegyen,

hanem Forró, Szántó, Szikszó abauj vármegyei helységek határában, továbbá

Tállyán és Tokajban.

Az 1347-iki második szabadalom-levél, mely október 18-án kelt, a követ- Nagy Lajos

kez pontokat foglalja magában: "Smieveif"
1. Sem idegennek, sem senkinek a kassai polgárok közöl idegen bort ne legyen

szabad fogyasztania pünkösd ünnepéig Kassa városában, míg a kassai polgárok saját borai-

kat árulják ; miután nekik se szántóföldjeik nincsenek, se más jövedelmeik szlleiken és

boraikon kívül.

Magyarország Váimegytíi és Városai. 6
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2. Ha bármely, Kassa városán kívül es helyen elkövetett tolvajsággal, rablással vagy
gyilkossággal terhelt ember Kassa városában találtatnék, ítéljenek fölötte az azon idbeli

városbíró és esküdtek a régi id óta náluk szokásos eljárással.

3. Ha a nevezett polgárok valamely küls nemesnek vagy embereknek kárt tesznek

vagy ezeknek panaszra okot adnak s a város birája megtagadja az igazságszolgáltatást, ne

a polgárok, hanem a bíró idéztessék a király színe elé.

4. Idegen vagy udvari ember Kassa városában vagy külvárosában fekv telket, házat,

épületet, vagy határában szllt nem vásárolhat, zálogul nem foglalhat, vagy bármi más

örökös birtok czímén magáévá nem tehet, sem adósság-fizetésre nsm kényszeríthet Kassa

város bírája, esküdtjei és polgárai tudta és engedelme nélkül akár a király, akár a

királyné, akár a tárnokmester vagy a káptalanok levelei nyomán. Idegen, vendég, udvari

ember, st kassai lakos is csak a birák és esküdtek engedélylevele nyomán legyenek

a mondottakra feljogosítva s hogy az ily levelek mindenki eltt érvényeseknek legye-

nek elismerve. És ha ezeltt történt is valami ezen rendelet ellen, a király mindazt

semmisnek nyilatkoztatja ki, visszavonja, ha a város birája, esküdtjei és polgárai nem
ersítik meg.

5. Senki sem tartóztathatja le sem személyüket, sem vagyonukat, sem idegen biró

elé nem idézheti meg s ez nem ítélhet felettük, hanem a város birája és esküdtjei mond-

janak ítéletet. Ha pedig ezek a bepanaszolt polgárok iránt részrehajlók levén, nem szolgál-

tatnak megfelel igazságot, ne a bepanaszolt polgárok idéztessenek meg a király vagy tár-

nokmester elé, számot adandó az igazságszolgáltatásban való hanyagságért.

6. Tolvajok, orvok s más gonosztevk felett, kiket a városban vagy a szomszédságban

fognak el, a városbíró és esküdtjei mondjanak ki Ítéletet és büntetést.

7. Egy nemes se merje a kassaiaktól megszökött tolvajt, orvot s más gonosztevt

rejtegetni és védelmezni, hanem adja ki a városnak ; ha a nemes vonakodik ezt teljesíteni,

szorítsa reá a király nevében.

Árumegállító Kassa áru-megállító joga 1361-ben rendkívül kiterjesztetett. Aru-meg-
j°g - állító jogot nyert az Orosz- és Lengyelországból, valamint melléktartomá-

nyaikból jöv kereskedk czikkeire, s ez annál jelentékenyebb kiváltság

volt, mert Kassa nagyarányú üzleti összeköttetésben állt már ekkor Krak-

kóval, Boroszlóval, Danczig és Thorn városokkal.

Kassa czímere Ugyancsak ebben az évben kapott czimert is a város, melyet pecsét-
es pecsétje.

j£n £s zászlain használhatott. A vízszintesen kettéosztott paizs sárga szinü

fels mezejében három liliom van, az alsóban négy fehér pólya váltakozik

négy pirossal. E czimert Zsigmond 1423-ban, V. László 1453-ban, majd

II. Ulászló 1502-ben megbvitették.

A város nagy és kis pecsétet használt A nagy pecsét körirata : „S. Eli-

sabet. Sigillum civium de Cassa." Mezejében gótikus épületben Szent Erzsé-

bet áll s tle jobbra és balra egy-egy imádkozó angyal. A kisebb pecsét

mezejében a város czímere van, körirata: S. minus civium civitatis de Cassa.

Birtokok szer- A város gazdagságának gyarapodását uj birtokok szerzéséro fordította.

7ése
- 1382-ben a nyugatra határos MiszlóTca és Tkés községeket szerezte meg;

1397-ben pedig északra terjesztette ki birtokainak határait, megszerezvén a

szomszédos Tehányt ; végre 1423-ban Kavecsányt.

F ereje ezentúl is a kereskedelem marad, melyet I. Lajos halála után

Zsigmond ki- Zsigmond király számos kiváltsággal istápol. Ezeket a kiváltságokat azon-
váltsá gai

- ban Zsigmond viszonzásul adta azért a tetemes segélyért, melyre örökös

pénzzavarában minduntalan rászorult.

De Zsigmond király mindig pártját fogja a városnak, ha bárki csor-

bítani igyekszik a lakosok szabadalmait, st késbb is többször gyarapítja

ezeket újabb kiváltságokkal.

Zsigmond ugyanis 1405-ben teljes vámmentességet adott az egész

ország területén a kassai kereskedknek; 1411-ben megtiltotta, hogy a 24

szepesi város kivételével bárki is bort vihessen a városba, 1419-ben pedig

a kassai iparnak is rendkívüli kedvezményt ád, monopóliumot a parget-szö-



Kassa története.

S ti zö léf

Krakkóval.

vésre (fustanum seu barhanum), mely ezentúl csak Kassa falai közt szabad.

Ugyanez esztendben a parget-szövéshez szükséges fonál kivitelét is meg-

tiltotta. 1429-ben még a vászonfehéritésre is kizárólag a kassai iparosok

kapnak szabadalmat ; ezt azonban kénytelenek megosztani Bártfával, mely-

nek f keresetforrása a vászonszövés volt. 1424-ben a birtokok után járó

kamarai haszon fizetésétl is fölmenti a kassaiakat ; 1433-ban pedig felsza-

badítja a polgárságot és jobbágyaikat a katonáskodás kötelezettsége alól.

Ennyi szabadalom mellett, hozzávéve a lakosok szorgalmát és igyeke-

zetét, föl kellett virágoznia Kassa kereskedelmének, mely uralkodó foglal-

kozása lett a polgárságnak, a mint egy akkori oklevél mondja : „Der gan-

zen Stat, arm und reich zu nucce."

Kereskedelmük érdekében 1394-ben szerzdésre lépnek Krakkóval,

négy havi felmondásra, mely idt arra tzik ki, hogy azalatt kiki hazavi-

hesse árúczikkeit és behajt-

hassa pénzét adósain. 1405-

ben, illetleg utóbb 1419-ben

lekötik magukat, hogy ha a

krakkói és boroszlói kereske-

dknek nem fizetnék meg az

átvett árúkat becsületesen a

kitzött határidre, a hitele-

znek joga legyen akár a

birót vagy valamely tanács-

tagot, vagy bárkit is a pol-

gárok közöl letartóztatni, a

míg a követelés nincs ki-

egyenlítve.

A kereskedelem és vagyon-

szerzés fokozatos fejldése

tette lehetvé azt is, hogy
Kassa kiheverje a sok csa-

pást, mely a XIV. század vé-

gén érte. Egy szörny tz-
vész elhamvasztá a város

nagy részét s annyira meg-

rongálta a régi Szt. Erzsébet

templomot, hogy újat kellett helyette építeni.

A polgárság áldozatkészsége megteremtette azt a remek egyházat, mely

dicsséget szerzett építjének és a városnak egyaránt s megújított alakjá-

ban ma is a város legfbb ékessége.

A megrongált falakat megersítette és részben megújította a polgárság.

Ennek költségeire 1404-ben Zsigmond király, a ki akkor éppen Kassán id-

zött, a polgárság által behozott és kivitt áruk harminczaclának felét rendelte

A következ évben szentelték föl a ferenezrendiek is kolostorukat és

templomukat Szt. MiklÓS tiszteletére. Ferenezrendiek

A város kihevervén a csapásokat, Zsigmond szabadalmai által még
ersebb szárnyalásra segíttetvén, hozzá fogott kereskedelmi és ipartestü-

leteinek szervezéséhez. Az els czéh a takácsoké, a kiknek szabályzatán eis czéh.

kívül még az erszénygyártókét ismerjük ebbl az idbl (1439).

Az egész város egy nagy kereskedelmi tárházzá lett, a polgárság

keresked társasággá szervezkedett. Alapszabályai 1446-ban készültek el.

Csapások.

CZ IMERE

l'j templom.

Várfalak njja-

épitése.
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Pör a krakkói

egyetemmel.

Giskra.

I Ulászló

ostroma.

Hadi kölcsön.

Csehek

erszakoskodása

A Krakkóval és Lengyelországgal fennálló kereskedelmi összeköttetés

folytán oly helyzet állt be, mely liosszú perpatvarnak lett oka.

A krakkói egyetem ugyanis önkényes biráskodást kezdett gyakorolni

Kassa polgárai felett. így 1417-ben a krakkói egyetem dékánja egy Dorstin

Katalin nev kassai lakost, mert az idézésére meg nem jelent, kiátkozott, s

az Ítélet végrehajtását Kassa plébánosára bízta.

Zsigmond király 1419-ben szigorúan meghagyta, hogy a plébánosok

ne merjék végrehajtani a krakkói egyetem Ítéleteit ; azonban az egyetem

nem sznt meg Ítélkezni a kassaiak felett, mire az ország rendéi 1446-ban

mindazokat, kik a krakkói egyetem idézésére megjelennek, mint a kik az

ország törvényei és szabadsága ellen vétenek, jószágvesztéssel sújtja. A krak-

kói egyetem 1497-ben lemondott véglegesen képzelt jogáról.

Midn Zsigmond veje, Albert halála után I. Ulászló kerül trónra, Kassa

nem siet neki meghódolni, hanem h marad Erzsébethez, Zsigmond leányá-

hoz. Ekkor már a cseh Giskra volt az úr a város falai között, a kit Albert

özvegye, Erzsébet hívott be az országba s fkapitányává nevezett ki.

Ulászló 1441-ben maga
siet Kassa ostromlására, de

az ers falakkal védett vá-

rost, melyet Giskra és lo-

vagjaiharczedzettzsoldosok-

kalvédelmeznek,nem vehette

be s az eleségben is szköl-

köd sereg kénytelen-kellet-

len elvonult a város falai

alól. A következ évben az

ostrom megújult, de szintén

eredménytelen maradt.A had-

viselés költségeit Giskra ren-

deletére Kassa, Lcse, Bártfa,

Eperjes, Szomolnok és Göl-

niczbánya fedezték. A váro-

sok saját polgáraiktól vették

fel a kölcsönöket a sereg

szükségleteire. Maga Kassa

a rendes évi adón kívül

26,686 forintot, 43 nehezék aranyat s 1500 frtot ér hadi szereket adott.

A kimerített városoknak Giskra 1444-ben kárpótlásul átadja a kassai

és lcsei pénzver házak, valamint a harminczad jövödelmét is, továbbá a

réz- és ezüstbányászatból Szomolnokon és Gölniczbányán nyerhet hasznot

mindaddig, mig a kölcsön adott összegek meg nem térülnek.

Giskra segítsége Erzsébet, illetleg a kiskorú László herczeg mellett,

szemben az ország rendéi által megválasztott Ulászlóval, sok kellemetlen-

séget okozott aztán Kassának. A csehek urakká lettek a vidéken, s míg
Giskra Kassán tartotta fhadiszállását, seregének egyes osztályai a meg-
ersített helyekrl és templomudvarokból, mint a min volt Szepsin és Mis-

ijén, folyton fenyegették a polgárok biztonságát. Giskra emberei a hu-
szita vallást is kezdték terjeszteni a városban és környékén, de nem nagy
sikerrel.

A magukat befészkelt, az ország törvényeit semmibe sem vev csehek
ellen a közállapotok ziláltsága s a várnai csatát követ interregnum és

I. MÁTYÁS KIRÁLY.
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H

párttusakodások miatt semmire sem mehettek ; a rendek határozatainak,

minthogy kell fegyveres er nem szerezhetett nekik érvényt, nem lett foga-

natjuk. Végre 1449-ben Hunyadi János tökélte el magát, hogy kiszorítja a

felvidékrl a cseheket. Szepsi ersségét elfoglalta s leromboltatta; de azért

Giskra azután is Kassa birtokában maradt. A Giskrának kölcsönzött

33,000 forint megfizetését azonban késbb V. László

elvállalta s annak fejében örök idre fölmentette a

kassaiakat a harminczad fizetése alól.

A csehek zaklatásai közt semszünetelt az ipari élet.

Ujabb czéhek alakultak. így ismerjük például a szíjjár-

tók szabályzatát 1450-bl s a mészárosokét 1452 bi.

Valóságos megváltásként hatott 1458-ban az a

hir, hogy Pesten Hunyadi Mátyást választották ki-

rálynak. Az egész felvidék föllélegzett; most már
volt remény, hogy megszabadulhat Giskra cseh zsol-

dosainak háborgatásától. Örömében a tanács húsz

aranynyal jutalmazta Keszy Balázs deák solymosi

várnagyot, a ki a hirt meghozta és a korona kivál-

tásához is 5000 forinttal járult a város.

A nagy király mindjárt uralkodása elején huza-

mosabban idzött Kassán. Innen intézkedett Podiebrad

Katalinnal való házasságára nézve is. Késbb is

többször vadászott ezen a vidéken; a nép számos

mondában rzi ittjártának emlékét.

Kassa életének tevékenysége szakadatlan pezs-

géssel folyt Mátyás király alatt, akinek nevét látható

emlékjel is rzi a dómon. Az uralkodása alatt

fejezték be a székesegyházat s nem kis mértékben

köszönhet neki, hogy befejezhették. Mátyás király

ugyanis a székesegyház építése költségeinek fedezé-

sére elengedte a városnak azt az újévi ajándékot,

melyet köteles volt adni. Elengedte 1468-tól fogva^

öt évre, 1471-ben pedig további tiz évre, ezenkívü

az építkezésre még tetemes mennyiség sót is adott.

A város ezalatt erdvonalának kibvítésérl is gon-

doskodott ; 1484-ben egy második falövet építtetett,

melynek költségeire, valamint egyéb szolgálatok

jutalmazására a király két évre elengedte az cven-

kint 1500 arany forintra rúgó királyi adót, ezenkívül

a város megnyerte azt a jogot is, hogy a Hernád

hidján vámot szedhessen.

A városi birtokok ujabbakkal gyarapodtak Mátyás

király uralma alatt; nevezetesen 1459-ben Arany-

Ida, 1466-ban Garadna, 1479-ben Szebenye, 1480-

ban Kalsa községet szerzek meg.

E szerint összesen következ birtokokat bírja

Mátyás király kormányának utolsó éveiben a város

Szebenye, Vécsc, Miszlóka, Szentvérképe (a mai Kassa-Béla), Alsó- és Fels
Tkés, Baska, Arany-Ida, Kis-Szina és Lengyelfalva Abaujban, Tehány,
Szent-István, Szokoló, Kis-Falu, Tapolcsán, Nagy-Ladna, Kis-Ladna, Ruzsin,

Berki, Radács, Peklén, Vörösvágás Sárosban és Kalsa Zemplénben.

Kassa Mátyás

alatt.

Dóra befejezése.

Második körfal.

MATYASKORABELI

SZENTSÉGHÁZ.

Garadna, Szurdok,

Birtokuk szapo-

rítása.



46 Kassa története.

Kassát.

A Mátyás király halála után megindult királyválasztási párttusa alatt

Kassa II. Ulászlónak hódolt meg. Ulászló öescse, a szintén trónkövetel

jános Albert János Albert haddal támadt Magyarországra, s 1491-ben Kassa alá jvén,

ostromolni kezdte a várost. Agyúi megrongálták a Sz. Erzsébet templomot.

A templom lövetósét a dómon maiglan létez felirat mondja el. Az ostrom

azonban sikertelen maradt. A rákövetkez évben ismét ostrom alá fogta

János Albert herczeg Kassát. De miután Zápolya István nádor a Tárczánál

megverte a lengyel sereget, János Albert kénytelen volt békét kötni, a mi

véget vetett az ellenségeskedésnek.

Ulászló király, hogy megjutalmazza Kassa polgárainak hségét s továbbra

is biztosítsa azt, 1491-ben tiz évre fölmentette nemcsak a várost, hanem
összes birtokait a köteles királyi adók alól. De nyert a város más kedvez-

ményt is három esztend múlva.

KASSA A XVI. SZÁZADBAN.

Kassa szívós kitartással és örökös panaszszal, midn a borkereskedés,

kivált Lengyelországgal, mind nagyobb arányokat öltött, akképen növelte

árumegállító jogát, hogy az országgylés a város sokszoros kérelmére

1494-ben a borral való kereskedelmet is az árumegállító jogok közé sorolta.

Kassa szabadul- II. Ulászló gyenge kormánya azonban a kiváltságok és jogok érvé-
' li;un

tC
' '

' nyesítésére, st csak megvédelmezésére is tehetetlennek bizonyult. A város

szabadságát a Zápolyák, de még Lcse városa, is egyre igyekeztek nyir-

bálni. A fúr alkalmat adott birtokain az idegen kereskedknek, hogy

mintegy honosítván magukat, ott áruházat állítsanak ; majd uj utakat vága-

tott s igy a lengyel keresked a vámszed helyeket elkerülvén, érzékenyen

csorbította Kassa harminczad-jövödelmét, melyet a város bérelt. Ha panaszt

tett, a fúrral szemben alig-alig kapott igazságot.

Lcse is megkisérlette Kassával szemben, hogy még Róbert Károlytól

nyert elavult árumegállító jogát érvényesítse ; ezt azonban Ulászló 1496-ban

érvénytelennek mondta ki.
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1504-ben maga Kassa ad okot reá, hogy az országgylésen törvényt

hozzanak túlkapása ellen. Kassa és Sopron ellen szól a XIX. t.-cz., mely
szerint nincs joguk a nemességet arra kényszeríteni, hogy boraikkal keres-

kedvén, kénytelenek legyenek e városokban megállani s azokat ott vásárra vinni.

II. Lajos király szintén szaporította valamivel a város szabadalmait,

nevezetesen még egy országos vásárt engedett neki Boldogasszony foganta-

tása napjára.

Kassa szabad királyi város megersítése, bels életének szervezete,

közigazgatási, jogi, kereskedelmi és ipari élete a középkor utolsó éveiben tel-

jesen kialakult volt. Kassa városa történeti szempontból tekintve, eljutott

fejldésének tetpontjára, mert a mohácsi vészt követ szomorú korszak

alatt csak hanyatlás várt rá.

Helyén való tehát, hogy fej-

ldésének eme tetpontján

megismerkedjünk akkori köz-

igazgatási berendezésével és

a város helyrajzi jellegzetes-

ségeivel.

A szabad királyi város els

tisztviselje a biró (iudex) volt,

a ki a tizenkét tanácstaggal

(iurati cives, consules) ítélt a

lakosság összes ügyeiben ; a

felebbezett ügyeket a tárnok-

mester ítélete alá bocsátot-

ták. A községi ügyek irány-

zására befolyt a 100 tagból

(senatores) álló község (com-

munitas), melynek vezére a

tribunus plebis (fürmender)

volt. Fekete községnek nevezték

a tanácson és közgylésen

kívül álló polgárok összes-

ségét.

A bírót, tanácsot és köz-

gylést óvenkint újonnan vá-

lasztották háromkirályok

napján.

A külvárosoknak szintén

voltak külön választott bíráik.

A községi, rendri és gazdasági ügyek vitelére választottak úgyne-

vezett grófokat, a kik a küls birtokokon való gazdálkodást vezették, továbbá

adószedket, fizet-, bor-, malom-, sör-, gabona-tiszteket, testamentumhallga-

tókat, más tiszteket, a kik a kórházra, városi mérre, az árucsarnokra, a

mértékekre ügyeltek.

A czéhek is beleilleszkedtek a városi közigazgatásba. A czéhmestere-

ket is vízkeresztkor választották s k is esküt tettek. Az eskü (1517) ily

formán szólott : „Hogy a ti mivetekhez szerivel hozzá láttok, hogy mind-

ennek az igaza meglegyen, az itten valónak, mint az idegennek és hogy

ezt nem hagyjátok sem gylölségért, sem barátságért. Isten titeket úgy
segéljen

!"

Törvény Kassa

ellen.

Közigazgatás a

XVI. században.

ZÁPOLYA JÁNOS.
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Bástyák

Utczák.

A külvárosi birák részér : „Hogy ti biró uramnak és az egész tanács-

nak engedelmesek lesztek. És a mit reátok biztak, bíven és szerivel bozzá

láttok. Isten titeket úgy segéljen !"

A szabad királyi várost, mint említettük, már a XIV. században fallal

vették körül. A falakat, valamint a kapukat is bástyákkal megersítették s

ezeket azon czéh nevén nevezték, melyekre rzésüket bízták. Az alsó kapu-

tól nyugatra a szíjjártók, paizsgyártók, bodnárok, ötvösök, mészárosok bás-

tyája s a csonka torony állottak, keletre a takácsok, kovácsok, kocsigyártók,

szcsök, tímárok, borbélyok, szabók, fazekasok, vargák, a rézmvesek, csi-

szárok, asztalosok bástyája (1557) ; az alsó kapunak elerdje (propugna-

culum) volt. Azonkívül a várost vízárok is környezte, mely a malomárok-

ból szakadt ki. (1377.)

A belvárost észak-déli

irányban ketté osztja a

F-utcza (ring, theatrum

civitatis), melynek kes-

keny — rendesen bárom
ablak os— bomlokzatu há-

zai a bátsó mellókutczá-

kig terjeszkedtek ; ell a

földszinten voltak a bol-

tok vagy a mbely, az

emeleten a lakószobák,

hátul a kocsiszín, ólak,

kamrák.

A ringgel s egyszers-

mind a falakkal párhu-

zamosan futó utczák köve-

tik ennek hajlását, így a

Mészáros-utcza (piatea

carnificum 1394), a Faze-

kas-utcza (1547), Tót-ut-

cza (1401), ma Kovács-

utcza. A f- és mellék-

utczákat szk közök

(Twergasse) kötik össze,

mint a Lakatos-utcza

(1555), a Tömlöcz - utcza

(1547).

A városháza a ring nyugati oldalán állott s közelében a városi mészár-

székek (1477). A plébánia mai helyén volt s benne lehetett az iskola; a

közös árucsarnok a színház helyén, a fürd a Forgách-utczában. A ringnek

a Forgách-utczával képezett szögletén 1504-ben a „dy kalde herbrig" nev
szálló áll; a lcsei ház, mely a XIV. századból eredt, 1569 óta a város

tulajdona.

A külvárosi utczák közül a Tégla-utcza (1480) s a Béka-utcza (1529)

északnyugatra esett; ez utóbbiban lehetett a békás fürd (1385); ez irány-

ban eshetett a Biró-utcza (1480 s Fokhagyma-utcza (1487); nyugatra a

Forgách-utczai kapuval szemben feküdt a Szt.-Lénárd-utcza, benne Szt

Lénárd egyháza és kórháza (1473) ; északra az Új-utcza és a Csermely-

utcza, ettl keletre a Szt. László-utcza, hasonnev kápolnájával (1404) ; a

BOCSKAY ISTVÁN.
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várostól délre eshetett a Ludmány-utcza (1398.) s az Ispotály-utcza (1518),

melyben (1366) a Szt. Lélekrl nevezett kórház és templom állott. Isme-
retlen fekvés a Bodnár-utcza (1487) s a Kis-utcza (1518).

Megvívták a szerencsétlen mohácsi csatát, két pártra szakadt az ország.

Az egyik rész I. Ferdinánd osztrák herczeget választotta s koronázta,

királylyá, a másik Zápolya Jánost. Kassa Ferdinánd pártjára állott. Ebben a

döntésben nem annyira bizonyos nemzetiségi érzés vagy opportunitási szem-
pont szerepelt, mint a város alapos félelme Zápolya kormányától, a ki ellen

már ers harezot kellett vívnia kereskedelme szabadságának védelméért. A
vajda elleni gylöletet külsképen is nyilvánították ; 1527 október 15-én
a nép a Zápolyák czímerét szalmakötéllcl Qgy kutyára kötötte, a kö-
telet meggyújtotta s a

vonítva nyargalászó kutya

után azt kiáltozta: „Íme,

az eb-király!"

János király nagy ha-

ragra lobbant megcsúfolta-

tása miatt. Boszút akart

állani Kassán s e végbl
1528 tavaszán sereggel in-

dult ellene. A szorongatott

Kassa megvédelmezése vé-

gett Kacziáner, I. Ferdinánd

tábornoka, eléje vonult

Zápolyának. A hadak már-

czius 20-án Szina mellett

találkoztak. A szerencse

Kacziáner fegyvereinek

kedvezett, Zápolya nagyob-

bára lengyelekbl álló se-

regének tekintélyes része

a mocsarakba fúlt, maga
futva menekült. Kassa

örömmel nyitotta meg ka-

puit a gyztes sereg eltt

s Kacziáner bevonult a vá-

rosba.

I. Ferdinánd nem is késett a várost megdicsérni és hségét magasz-
talni. Megersítvén a lakosok minden szabadalmát, azt irj a, hogy a kassaiak

„minden városnál serényebben támogatták t, mind az ellenségeinek

elzésében, mind az ország bels mozgalmainak elfojtásában".

A város azonban nyolez év múlva, 1536. deczember 4-én árulás követ-

keztében mégis János király birtokába került. A mondott napon Serédy

Gáspár felsmagyarországi fkapitány, Kassa parancsnoka távol lévén a

várostól, helytartója: Lónyay Gergely, két alvezérével Gechey Mártonnal és

Esztény Györgygyei együtt titkon értesítette Zápolyának kisebb seregét,

mely mindössze 1500 fbl állott, tehát esetleges támadásnál komolyan

szóba sem jöhetett volna. Lónyay Gergely kinyittatta az alsó (déli) kaput

s a csapat loppal bevonult a ftérre s birtokába vette a várost. A meglepett

polgárság hirtelen fölfegyverkezett, hogy visszaverje a hadi csínynyel gyz
Magyarország Vármegyéi és Városai. 7

Kassa Ferdinánd

pártjára áll.

Zápolya

megcsúfolása.

Kacziáner meg
veri Zápolyai.

BÁSTA GYÖRGY.

Kassa Zápolya

kezébe kerül.
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csapatot, de ez már minden fontosabb helyet megszállott úgy,- hogy a

harcz Inába való vérontás lett volna. Melczer András biró szavára belátták

ezt a polgárok és belenyugodtak a változhatatlanba,

zápolya boszuja. Zápolya János kemény boszút állott czímerének meghurczolásáért és

személye meggyalázásáért. Eltörölte a város minden szabadalmát s Czeczey

Lénárd tállyai kapitányt tette a város parancsnokává. A városi tanács tag-

jait és ötvenöt elkel polgárt elhurczoltatott s különböz alföldi városokba

internáltatta ket. Javaikat elkobozta és hiveinek adta oda. Az elhurczolt
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PRO CRLCK ?RoUnt?t&£^mt£m LLGE Center
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BETHLEN GÁBOR.

polgárok azonban nemsokára megnyerték Személyes Szabadságukat s vissza-

térhettek Kassára.

Jóllehet Zápolya János uralma érzékeny sebet vert a város jólétén,

Kassa nemzeti szempontból üdvösnek mondható azért, mert rendkívül rövid id
magyarosodása. aja^ er sen mogmagyarosította a várost. Az eddig túlnyomóan német város-

ban németül vezették a jegyzkönyvet; ezentúl ennek meg kellett sznni.

Az akkori szokáshoz hiven ugyan latinul Írták a jegyzökönyveket, de a

közélet magyarrá változott. Magyar nevet kaptak az utczák, dlk, szllk.



Kassa története. 5Í

János uralma alatt a hitújítás is szabadabban terjedhetett. Kassa

különben már a hitújítás els éveiben befogadta a protestáns tanokat.

1522-ben a lcsei Henkel Jánost választották meg lelkészül, a kit Mária

királyné a mohácsi vészt megelz idben udvari papjául hívott meg. Hen-

kel a királyi udvarban ismerkedett meg Luther tanaival s mikor 1526-ban

visszatért Kassára, itt a város elkelit, azután a nagyközönség egy részét

is beavatta azokba. Az uj hit gyorsan terjedt el a városban úgy, hogy

mikor 1531-ben az egri püspök Dévai Biró Mátyást, a magyar hívek prédi-

kátorát elfogatta, e miatt zendülés tört ki a városban. A magyarság közt

ugyanakkor Kálvin tanai vertek hamar gyökeret.

Hanem a kereskedésre ki-

mondhatatlan csapás volt

az, hogy Kassa minden út-

vonalát Ferdinánd hadai tar-

tották megszállva s így a

Lengyelországgá], st a többi

felvidéki várossal is majd-

nem egészen megszakadt a

közlekedés. Kassán nem se-

gíthetett tehát az a viszony

sem, mely a János király

uralma alatt álló magyarokat

szorosabban összecsatolta

Lengyelországgal az által,

hogy János a lengyel Iza-

bellát vette nül. Csak János-

nak 1510-ben bekövetkezett

halála után újult meg isméi

a felvidéki városokkal való

összeköttetés, a minek egyik

jelensége volt az öt város

szövetsége, az öt város hit-

vallása, a confessio pentapoli-

tana, melyet az öt felvidéki

sz. kir. város : Kassa, Eper-

jes, Bártfa, Kis-Szeben és

Lcse közösen nyújtottak be

I. Ferdinándnak.

Hitújítás

.

Kassa Zápolya

János halála

után.

BETHLEN OÁBOR ÉS BRANDENBURGI KATALIN

ALÁÍRÁSA.

Izabella királyné 1552-ben

Kassát átadta Serédy Gás-

párnak, Ferdinánd fkapitá-

nyának. A német polgárok, a kiket Zápolya János minden joguktól meg-
fosztott, most visszanyerték régi befolyásukat javaikkal együtt. Ezentúl
megint k vezették a város ügyeit s visszaszorították a magyarok befolyá-

sát, ámbár teljesen nem voltak többé képesek a magyar áramlatot útjából

kiterelni. A versengés az érdekharcz miatt természetesen nem maradhatott

el. Súrlódások elkerülése czéljából a király még 1552-ben rendeletet adott

ki, hogy a magyar polgárságot ugyanazok a jogok illessék meg, mint a

németeket. Ugyanebben az esztendben lett Kassa a felsmagyarországi

fkapitányok hivatalos székhelye. A fkapitány székháza a mostani pre-

montrei kolostor helyén állott.

7*

Kassa átadása

I. Ferdinándnak.
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Dóm lefogla-

lása.

Népzendülés i

domonkosok

ellen.

Huszár Gál ül

dSztetése és

szabadulása.

Ferdinánd király abbeli rendelete, hogy a magyarok és németek egyen-

jogúak legyenek, nem vezetett az óhajtott eredményre, mert a német pol-

gárság túlnyomó számban lutheránus volt és a Szt. Erzsébet egyházat

is lefoglalta, a magyarokat pedig kálvinista vallásuk miatt zaklatni kezdé.

Hozzá járult a meg-megújuló katholikus reakczió is, hogy a vallási küzde-

lem évtizedeken át foglalkoztassa a város polgárságát, haladásának kiszámít-

hatatlan kárára.

1553-ban Lippay János fbirósága alatt a polgárok fegyveres kézzel

a domonkosok zárdájába törtek s Kolosvári János perjelt és szerzetes társait

halállal fenyegették, majd a városból szitkok közt, miközben sárral és kö-

vekkel dobálták ket, kizték, a kolostor templomát összes egyházi kin-

cseitl és ékességétl megfosztották, az oltárokat és képeket összetörték.

Az elzött szerzetesek azonban csakhamar visszatértek s az 1556-ik évi

nagy tzvészig háborítatlanul maradtak.

1556-ban a városnak óriási

szerencsétlenséget kellett elszen-

vednie. Április 13-án este 9 órakor

Seyczlieh Mátyás városi jegyz háza

kigyulladt s a tzvész a város

nagy részét elhamvasztotta. Le-

égett a Szt. Erzsébet templom, a

Szt. Mihály kápolna, a domonko-

sok és ferenczesek egyháza, az

iskola, a városháza, a bástyák egy

része, a Forgách- és a Mészáros-

utcza; alig maradt épen 128 ház.

Ferdinánd e csapás enyhítése

czéljából nyolez évre elengedte a

királyi adó megfizetését.

A leégett bástyák az 1566—68.

években épültek újra. Költségük-

höz Lcse, Bártfa, Eperjes és Kis-

Szeben városok és Sáros vármegye

rendéi is hozzájárultak. A bástyák

újjáépítése annál inkább sürgs

volt, mert a török seregek elhadát képez tatárok egész Kassáig portyáztak;

de a városba nem hatolhattak be.

Még úgyszólván füstölögtek a leégett templomok romjai, midn az

üszkök felett kicsapott a vallási háború lángja.

A katholiczizmus még egy utolsó kísérletet tett, hogy a várost a hit-

újításból kiragadja. Az 1560-ik évben Huszár Gál lesz a városi magyar

hívek prédikátora s a legnagyobb mórtékben megnyeri a nép, st a magyar

katonaság vozalmát is. Eger akkori püspöke, a nagyhír Veranchich Antal

azonban Huszárt október havában Zay Ferencz fkapitány rizete alá

helyezte. Frölich Tamás, a plébános, Zay ell a Szepességbe menekült.

A város minden módot megragadott Huszár kiszabadítása végett s

midn karácsony másodnapján a prédikátort titkon Egerbe akarták vinni,

a lakosság, mely megtudta ezt, fellázadt, s a nagy zavarban Huszár a

bedöntött kemenczén át kimenekült a házból, a hol fogva tartották.

A kormány belátván tehetetlenségét, a Luther tanát követ várost

M
, ff

Nagy tzvész.

JÉ a^H 1

1

Ml

illíl
jjííPÍiJIÍFjPBml^.^

Bástyák újjá-

'. m: <v*^|«

építése.

^ü& GHIpP

ESTERHÁZY MIKLÓS NÁDOR.
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nem háborgatta tovább s mindinkább a kálvinisták és unitáriusok ellen
Va

,

r0" 1

.

tana"
a a kálvinisták

fordult, a miben a város lutheránus tanácsa is kezére járt. dien.

1567-ben két magyar polgár összetörte a Szt Mihály-kápolna oltárát

és e miatt szökni volt kénytelen. 1568-ban a szentháromságtagadó Egri

LuMcscsal keltek itt vitára a tiszáninneni protestáns egyház papjai és a

tanács a következ évben Egri követjét, Bariéig Urhánt számzte a város-

ból, valamint Csanádi Imre unitárius papot is. Ugyané sors ért egy Bain-

hacJcer nev öreg embert, ki az anabaptisták elveit hirdette. Ilyen eljárás

mellett sikerült megtartani a város lakosságának túlnyomó részét Luther

hitvallásában. Ferdinánd utódja, Miksa király is elnéz volt a lutheránu-

sok iránt.

Ez idbl ered az els népszámlálás is, a mennyiben a város lakossá- Elsö n
fr
,szám-

gát, nemkülönben fegyvereit, a mi a hadviselésre nézve fontos volt, és a

meglev élelmi készleteket összeirták.

Iálás.

Dóin vissza-

foglalása.

A lakosság száma 1500- ra rúgott, a

külvárosok egy-két száz fre men
lakosságán kivül. A lakosság számát

a hivatalok és hatóságok központosí-

tása is emelte; 1568-ban a szepesi

kamarát is ide helyezték át Lcsérl.
A katonai parancsnokságok összpon-

tosítása azonban több kárt és kelle-

metlenséget, mint hasznot hozott a

városnak. Mindamellett békén szen-

vedték a nagyobbrészt zsoldosokból

álló katonaság garázdálkodásait, a

míg I. Rudolf türelmetlen kormánya
az összes protestáns felekezeteket ül-

dözni nem kezdte. Ez az erdélyi feje-

delmek karjai közé hajtotta a várost.

1604. január 7-én történt, hogy
Barbiano visszafoglalta a Szt. Iírzsébct

egyházat, és átadta az egri káptalan-

nak, illetleg annak képviseljének.

A város erre elhatározta, hogy elpár-

tol a magyar királytól s megnyitja

kapuit Bocskay István erdélyi feje-

delemnek, a ki a magyar elégületlen

protestánsok védelmére Magyaror-

szágba jött seregével. Bocskay maga jött Kassára s 1604 deczember ii_§n
Bocskav Ka^an

a polgárság örömriadala mellett vonult be a városba. Básta György császári

tábornok, Kassa parancsnoka, nem tarthatván magát a két tz között, vissza-

vonult Eperjesre. Bocskay kassai diadala nagy hatással volt az egész fel-

vidékre. 1605-ben Thurzó Szaniszló és Kristóf is Kassára jöttek s meg-
hódoltak Bocskaynak.

Bocskay István a következ évben is Kassán maradt s itt kétszer

tartott országgylést; nevezetesen 1606 április 16-án és deczember 13-án.

A szultán Bocskaynak vörös habos selyemzászlót, gyöngygyei kirakott és

megaranyozott királyi pálczát, damaszkpengéj kardot s gyöngygyei kivarrott

övet küldött Kassára. Követe, Husszain bég maga kötötte a kardot a feje-

delem derekára.

I. RÁKÓCZY GYÖRGY FEJEDELEM.
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De Bocskay nem uralkodhatott sokáig békességben. 1696 deczember

22-én, alig egy héttel az országgylés után, állítólag Kátay Mihály nev
Bocskay halála.

bjza]masa által megmérgeztetvén, meghalt. A közvélemény legalább Kátayt

tartotta gyilkosának, bármiként védekezett is ez a vád ellen. Kátayt 1607

január 13-án Kassa fterén kínzásokkal kivégezték.

Ortelius szerint jóval a deczemberi gylés eltt mérgezte volna meg
Kátay Bocskayt, még pedig lassú méreggel. Ez az elbeszélés, melyet Fess-

ler is átvett (VII. 617.) következkben adja el az esetet:

Midn a bécsi békealku pontjai még kétes eredménynek valának, Kátay Mihály,

Bocskay kanczellárja, október 15-én fejedelmét vacsorára hivta magához s t ezen vendé-

geskedés közben lassú méreggel megétet, mire Bocskay rosszul ln s a bevett mérges

ételnek egy részét kihányván, súlyos betegségbe esett. Bocskay Kátayt ezen tetteért mind-

járt a saját házában lev magános kamrába záratta s vasba verette. Hogy Bocskaynak

méreggel okozott betegségén elég korán segíthessenek, a híres lengyelországi Eleázár zsidó

orvost hívták el, ki azonban a gyógyítás reményérl házi orvosaival együtt lemondott.

Bocskay, betegségének súlyos állapota ellenére, összehíván a pártján lev furakat,

kik tanácskozás végett deczember 13-án Kassára gyltek össze, ezek elé terjeszt a hécsi

béke iránt való nézetét, addig is, míg ezeket a legközelebbi országgylésnek fölterjesztheti.

Ez volt Bocskaynak az államügyekben való utolsó intézkedése, mire látván közeledni halá-

lát, deczember 17-én három tanú, u. m. Alvinczy Péter udvari lelkésze, Örvendi Deák Pál

kincstárnoka s Pécsy Simon titkára eltt végrendeletét megtéve. Bocskay István nem

sokáig élt végrendelete megtétele után, mert még ez év deczember 22-n reggeli öt óra-

kor elhunyt.

Bocskay halála után Kátay fenyegetzve kívánta szabadon bocsátását s levelet írt

barátaihoz Prágába, hogy eszközölnének ki egy olyan rendeletet, moly a fogságból való

kibocsátását megparancsolja. E levél azonban Nyáry Pál fudvarmesternek kezébe került;

minek következtében január 13-án (1607) reggeli öt órakor Kátay Mihályt hat hajdúval a

tömlöczbl kihozatván, a ftéren felállított pelengér eltt földre fektették s darabokra kon-

czolták. Testének darabjait széthányták s nevét a pellengérre szegezték. Nyolcz órakor

jövének cselédjei s urok testének maradványait lepedbe szedvén, jajgató özvegyének elta-

karítás végett átadák. Tüdejének s májának elhullott darabjaival még délután a gyerköczök

pajkosságból egymást hajigálták.

Még Bocskay uralkodása alatt, 1606-ban a már említett Alvinczy Péter

lett a kassai magyar egyház papja, a ki bár a kalvinizmushoz hajlott, de

fölismervén a helyzetet, nem engedte kiélesedni az ellentéteket a két pro-

testáns egyház között.

Kassa Rudolf- Bocskay halála után, 1607-ben Kassa meghódolt Rudolf királynak,
nak hódoi

p]i{k or lép föl ersen a kath. visszahatás, mely elször csak a katholikusok

egyenjogúságát sürgette Kassán.

A katholikus klérus ugyanis az 1613-ki pozsonyi országgylésen kö-

vetelte, hogy Kassán, a hol szerinte Luther és Kálvin követi vallásukat sza-

badon gyakorolhatják, adassék meg e jog a katholikus hitet követknek
is ; a mivel szemben a városi tanács váltig azt hajtogatta, hogy Kassa összes

lakossága az „egy igaz biblica religión van u
, tehát nem adható meg ugyanaz

Kassa Bethlen a jog a katholikusoknak is. Szorongattatván e miatt a város, Kassa Beth-
a

"an.

a
"

^en Gábor pártjára állt, a kinek vezére, Rákóczy György, 1619 szept. 6-án

a várost birtokába vette. Az ellenálló Dóczy Andrást, II. Ferdinánd hívét,

elfogták és Fogarasra vitték. Ugyanezen a napon Hoffmann Pál, kamarai

Katholikus tanácsos, Krösy Márk esztergomi kanonok, Pongrácz István és Grodeczy
papo mee ese

" Menyhért jezsuiták áldozatul estek a felizgatott nép dühének.

Bethlen (.labor 1619 szeptember 11-én érkezett a város alá s nagy

pompával megtartván bevonulását, a város kapitányává Rákóczy Györgyöt

nevezte ki.

Országgylés Szeptember 21-én országgylést tartott Bethlen Gábor Kassán, mely

tárgyalás alá vévén a protestánsok jogainak sérelmeit, minthogy azok orvos-
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lására nem nyújtottak reményt, elhatározta a háborút. Bethlen, a kit a

rendek királynak kiáltottak ki, 1621-ben rövid idre Kassára vitette a pozso- Szt. István ko-

nyi várból elhozott Szent István koronáját.
ronája Kassán '

Bethlen Gábor Kassán tartotta esküvjét brandenburgi Katalinnal, Bethlen Gábor

János Zsigmond brandenburgi választófejedelem nvérével. A menyegz 1626.
eskuV0

J
e '

márczius 2-án ment végbe.

A fejedelem márczius 1-én fogadd aráját a városon kívül, 2000 fnyi kísérettel.

Egy pompás sátorban történt els találkozásuk, mely után fényes bevonulást tartot-

tak a városba; másnap volt az esküv, a külföldi fejedelmi vendégek jelenlétében, a

kik az esküv után gazdag ebédre, este pedig fényes tánczvigalomra gyltek össze, köz-

tük a német-római császár és magyar király követ is, Sennyey István kanczellár és

váczi püspök. A külföldi fejedelmek követein kívül jelen volt a magyar fnemesség leg-

nagyobb része.

A külföldi követek közöl többen ajándékokat hoztak uralkodójuk megbízásából. A
szultán követe két hátas lovat és tizenhárom öszvért pompásan fölkantározva és drága

török árczikkeket ; II. Ferdinánd császár és király 10.000 tallér érték, gyémánttal kira-

kott aranylánczot, az ifjabbik király — II. Ferdinánd fia — a már megkoronázott III. Fer-

dinánd 6000 tallér érték klenódiumot ; Miksa bajor választó egy arany mosdómedenezét

és egy szökkutat; a kölni választó pedig egy ezüst sast küldött. A spanyol király 10.000

arany érték ajándékkal kedveskedett. A menyegzi ünnepségek folyton folytak egy

álló hétig. Tzi játék, tánczmulatság, lóverseny és más szórakozás mulattatta a vendége-

ket ; étel és ital bségesen került az asztalra, de a magyaros konyha termékei nem igen

ízlettek a németeknek, kik a legszívesebb, pazar vendégszeretet daczára sem érezték

magukat egészen otthonosan, mert minden küls pompa mellett sem volt kényelmükrl

gondoskodva. A braunschweigi berezegné s a kiséret összes tagjai kénytelenek voltak

szalmán hálni ; a terem, melyben tánczoltak, olajlámpákkal volt világítva, melyek kiállha-

tatlan bzt terjesztettek.

Ez alkalommal az élelmi czikkek ára magasra szökött. A visszaélések meggátlása

végett a városi tanács a fejedelem beleegyezésével következleg szabta meg a piaczi ára-

kat, mint az 1626-iki tanácsi jegyzkönyv följegyezte : Egy tyúknak érnie kell 3, egy

kövér libának 6, egy malacznak 8, egy font szalonnának 4, egy font húsnak 2, borjúhús,

nak 3, ürühúsnak lVa, sajtnak 3, vajnak 7, gyertyának 5, hat tojásnak IV2, kenyérnek

három személyre 1, egy font halnak 5, egy szekér szénának 60, egy szekér szalmának 25,

egy szekér fának 28, a legjobb bor itezéjének 8, egy mér búzának 24, zabnak 15, árpá-

nak 16, rozsnak 12 dénárt. (Egy magyar forintra 100 dénárt számítottak.) A mint látjuk, a

húsnem aránytalanul olcsó volt a drágaság közepette.

Bethlen Gábor 1629-ben bekövetkezett halála után Kassa ismét meg- Kassa ismét

hódolt a Habsburg-királyoknak. 1629 deczember 18 án a tanács Alaghy Meny- megh6do1 a ki-

hórt országbíró kezébe letette a hségesküt.

1631. januárban Eszterházy nádor meghívására a felsmagyaror- 1. Rákóczy

szági rendek gylést tartottak Kassán, hogy az erdélyi fejedelemmé válasz- György és
.

Esz"

tott Rákóczy György ügyében tanácskozzanak. A nádor ugyanis a legha-

tározottabban ellenezte Rákóczy György fejedelemségét s haddal akarta t
megtámadni, mi végbl pénzt és katonát kért Bécsbl*, de a kormány több

tagja s kivált Pázmány békés utón kivánta elintézni a dolgot. A rendek

szintén ugy határoztak, hogy mind Rákóczyval mind a hajdúkkal békés

úton kisértsék meg a kiegyenlítést. Rákóczy követei Kassán tárgyaltak a

nádorral, de ez mindenképen húzta- vonta a tárgyalást, hogy megegyezésre

ne juthassanak. Csak akkor lett engedékenyebb, midn Rákóczy György

Pázmány közbenjárására engedélyt kapott, hogy követeit egyenesen Bécsbe

küldje a tárgyalások folytatására. Eszterházy nem akarta kibocsátani kezé-

bl az alkudozás vezetését, miért is most már vonakodás nélkül indította

útnak megbízottját Nagy-Váradra, Rákóczyhoz. A béke létrejött s a szer-

* Szilágyi Sándor I. : Rákóczy György II. 184—186., 197., 201.
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lyok.

zdóst, elleges megállapodás szerint, Kassán, 1631. április 3-án irták alá.

A békeszerzdés a régi állapotokat állította helyre.

A következ évtizedben megint vallási torzsalkodások foglalták el a

polgárság életét.

A Bethlen uralma alatt megnövekedett kálvinista magyarság mind
vallási viszá- hevesebben követelte, hogy engedje meg a tanács vallásuk szabad gyakor-

latát. E kérdés tartotta most uralma alatt az egész város közvéleményét, a

mint ezt az 1637 április 21 én kimondott tanácsi határozat is tanúsítja, mely
a vallási vitatkozásokat szigorúan megtiltja, intézkedvén:

„Az disputatorok rul, kik az

religió dolgát városunkban

annyira forgatják, hogy csak

két vagy három ember vala-

hol összegyl, varga, csizma-

dia és akármi emberek is,

kikre úgy, mint reánk is, az

religió dolga nem bízatott,

mindjárást csak az religió

dolgát forgatják, egymást ká-

romolják anynyira, hogy nem-

csak magok vesznek gya-

korta össze, de városunknak

is nem kevés kárt tesznek

vele, az kit kevés ember tud

meggondolni."

Bizony a bölcs tanács, mely

e tilalmat elrendelte, maga
sem tudta meggondolni annak

végét s vakbuzgalmában egyik

tagját, a református hiten lev
Várady Pétert, a ki pedig ne-

mes ember volt, 1642-ben be-

börtönözte. A nemesi szabad-

ság megsértése miatt nemcsak

a vármegye, hanem a nádor,

st maga a király is beleszólt

az ügybe s a szorongatott

város örömmel üdvözölte

I. Rákóczy Györgyöt, ki sere-

gével 1644-ben a város falai

alatt megjelent. Némi alkudozás után megnyitották eltte a város kapuit s

Rákóczy húsvét napján megtartatta az els református isteni tiszteletet.

Mialatt I. Rákóczy György Kassa birtokában volt, Abauj vármegye

Gönczrl ide tette át a megye székhelyét.

I. Rákóczy György 1648-ban meghalván, a tanács, mely úgy sem jó

szemmel nézte, hogy a kálvinisták pártját fogja, nyomban elhatározta, hogy

Kassa ra. Fer- meghódol a törvényes királynak. III. Ferdinándnak: „statim et de facto

redeáhmk az koronához."

Azonban ha azt hitték a kassai tanácsbeliek, hogy most már leszorít-

hatják az elfoglalt térrl a katholikusokat és kálvinistákat, nagyon csalód-

tak. Nem állhattak ellen az id haladásának ; most már az országgylés

Kassa I. Rá-

kóczy György

birtokában.

Kassa megyei

székhely.

dinándnak

hódol.

KISDY BENEDEK.
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Kisdy Benedek.

Egyetem.

vette kezébe a. hitfelekezetek ügyét s a vesztfáliai béke határozatainak be- Felekezetek

folyása alatt törvénybe iktatták a kassai tanács minden erlködése ellenére, esyeni°susí,ása -

hogy: „Kassa város a katholikusoknak és a helvét hitvallású evangéliku-

soknak templomokra, iskolákra és paplakokra elegend alkalmas helyiséget

jelöljön ki." A telkek kijelölése Pálffy Pál nádor közbenjöttével meg is

történt s a reformátusok fölépitették a Mészáros- és az Apácza-utcza sar-

kán els templomukat, mely ma az Orsolya-apáczáké.

1650-ben az egri káptalan is beköltözött Kassára Jászóról, a hová a Egri káptalan

török ell menekült, miután ez Eger várát megvette. Közös egyházul a visz-

szatért ferenczesekkel együtt a ferenezrendiek templomát kapta. Az egri

káptalan után a jezsuiták telepedtek meg a városban. III. Ferdinánd 1654- Jezsuiták.

ben a felsmagyarországi fkapitányok székházát ajándékozta nekik, a hol

berendezték a maguk házát s egyúttal kollé-

giumukat. Ez iskolára Kisdy Benedek, egri püs-

pök, 1657. február 26-án Jászon kelt alapító

levelében 40,000 tallér alapítványt tett azzal a

kikötéssel, hogy a fiskola bölcseleti, jogi és

hittudományi karral láttassák el s az oktatást a

jezsuiták vezessék. Kisdy alapítványát I. Lipót

király 1660-ban ersítette meg s a fiskolát

egyetemi rangra emelte.

Az oktatás-ügy érdekében Kisdyn kivül

ugyanebben az idben a kegyes Balassa Zsu-

zsanna tett nagyobb alapítványt. Kisdy Benedek
1659-ben papnevel intézetet állított föl Kassán,

Balassa Zsuzsanna pedig ide helyezte át a

nemes ifjak számára általa alapított konviktust,

mely ma is megvan.

Ezek az intézkedések voltak legersebb tá-

maszai az ellenreformácziónak, mely feltartóztat-

hatatlanul, rohamosan mködött Kassán, támo-

gatva a királyi hatóság által. 1671-ben a katho-

likusok megint visszanyerik a dómot. A követ-

kez esztendben Szegedy Lénárd, egri püspök,

elfoglalja a reformátusok templomát. A refor-

mátusok panaszba törnek ki s ez elég, hogy
még keményebben járjon el velük szemben a

bécsi kormány, mely az elrettentés eszközeivel

kezdi nyomni Fels-Magyarországot, mióta az

1670-iki Zrinyi-Frangepán-féle összeesküvésnek, melynek szálai Kassára is

elnyúltak, nyomára jött. A kormány minden szabadságot elfojtani igyekezett.

iSpankau tábornok fparancsnokot szigorú utasítással látta el, a ki még a gyüle-

kezéseket is megtiltotta, melyeket a város autonómiája mindenkor biztosított.

A nagy szigorúság ellenhatást szült, a városiak már várták az alkal-

mat, hogy a kuruezok karjaiba vethessék magukat. Neszét vette ennek a

kormány s még nagyobb szigorúsággal felelt. Súlyos napok következtek

Kassára. Spankau terrorizmusát még nagyobb mértékben gyakorolta Stras-

soldo, azután Kobb Farkas Frigyes, a ki 1677-ben vette át a város parancs-

nokságát, a polgárokat lefegyvereztette, hat elkel polgárt válogatott kín-

zás után kivégeztetett. Kegyetlenségeitl megdöbbent maga a bécsi kormány
is és két havi rémuralma után eltávolította a parancsnokságtól.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 8

KASSA. — AZ ORSOLYA-

APÁCZÁK TEMPLOMA.
Reakczió.

Spankau.

Rémuralom.
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Szabadítóként üdvözölte az ekként megzaklatott és megkínzott pol-

Thöküiy. gárság ThöTcöly Imrét, a ki 1682-ben ostrom alá fogta Kassát. Augusztus

15-én a polgárság feladta a várost. Most azonban a katholikusokon állt

jezsuiták ki- boszút Thököly. A jezsuitákat és szerzeteseket kizte a városból s a Szt-
ÜZCSG,

Erzsébet egyházat megint a protestánsoknak adta.

A folytonos vallási háborúskodás, a közszabadságok elnyomása, mely

minden mozgást meggátolt, minden biztonságot veszélyeztetett, nagy nyo-

morúságba döntötte a várost. Egy 1684-iki tanácsi végzés következképen
züáit viszonyuk. jellemzi az akkori helyzetet:

„Minthogy ezen mi városunk a sok nyomorúság és kárvallás miatt (melyet most el-

számlálni lehetetlenségnek tartunk), annyira jutott, hogy még csak az gyalogoknak is és az

aprólékos szolgarendeknek sem fizethetünk az proventusoknak diminntiója miatt, hát az

egyházi rendeknek s más tiszteknek honnan teljen ki fizetések? az sok gazdálkodást tel-

jességgel már nem gyzzük. Erre nézve kéntelenség alatt az város korcsmáját egyedül

csak a nemes város szükségére kellett fordítanunk, úgy hogy a jöv húsvétig senkinek a

concivisek közül, annyival inkább idegeneknek ne legyen szabad árulni semminem bort, úgy
mindazonáltal, a mely becsületes concivis ember borát el akarja adni, az bortisztek illend

áron megvegyék és az árát is megadják minden fogyatkozás nélkül. Az bortisztek felett

rendeltetett finspektornak biró uram és fürmender uram mindenütt elégséges korcsmákat

erigáltassanak és egy hordó bortól csak dénár 50 fizessenek az fáradtságáért ; igaz lélek

szerint mindenekrl adjanak számot és az magok hasznára semmit ne fordítsanak nemes
tanács és nemes község hire nélkül. Az ki pedig ezek ellen impingál, javaitól és tisztétl

egyszersmind sine respectu personaruni priváltatik. Az proventust minden két hétben fel-

szolgáltassák fizet tiszt kezében. Továbbá az is szalváltatott pro bono publico civitatis et

augmento proventuum, semminem pálinka ne árultassék s be se bocsáttassék sub poena

confiscationis. Mely liquor nélkül minthogy paticariusok nem lehetnek az orvosságoknak

misceálására nézve, azoknak megengedtetik ugyan, de közönségesen convincálván becsüle-

tes fizettiszt uraimékkal nemes város közjavára nézve annuatim bizonyos censust fizesse-

nek tle."

GapraraKassán. 1685-ben Thököly Imre török fogságba esvén, Caprara császári tábor-

nagy élt az alkalommal s Kassa ellen vonult. A kassai táborban hódolt meg
Petneházy meg- a királynak Caprara eltt Petneházy hétezer emberével s miután ezek letet-

ték az esküt, rávették a kassaiakat is a meghódolásra A kassaiak hajlan-

dók voltak erre s október 25 én feladták a várost Caprarának.

Kassa ismét a királyi kormány uralma alá kerülvén, 1687. január 2-án

Dóm végleg a a Szt. Erzsébet egyházat megint elvették a protestánsoktól, s ezúttal vég-
kathohkusoke.

i egesen visszaadták a katholikusoknak. Visszatértek a jezsuiták is kollégiu-

mukba. Fenessy György egri püspök azonban nem elégedett meg ezzel, mert
1687. márcz. 17-én karhatalommal elvette a reformátusok templomát is, me-
lyet egy évtizeddel késbb az Orsolya-apáczáknak adtak oda. A reformátu-

Reformátns sok csak 1696-ban építhették föl templomukat, az alsó külvárosban. Ez a
"

"

,|,loni
- templom akkor csak fából volt.

A Caraffa-féle 1687-iki eperjesi vértörvónyszéknek rövid de borzalmas

életében Kassának is volt szerepe. Az eperjesi vértörvényszék, melynek korona-
CaraiTa. tanuja állítólag Carafíanak egy elvetemedett kéjhölgye volt, a kit Tábori Örzse

néven ismertek, kivégeztette Foja Dávid egykori kassai birót és a véletle-

nül Eperjesen idz Lányi Samu kassai mészárost fiával együtt, a kiket

azzal gyanúsítottak, hogy egy, Thököly s a munkácsi várban körülzárt

neje, Zrínyi Ilona érdekében szervezett összeesküvésben részt vettek. I.

Lipót értesülvén a vérbíróság kegyetlen törvénytelenségeirl, azt eltörölte

és vizsgáló bizottságot küldött ki a vértörvényszék dolgainak inkvirá-

lására.

A bizottság Kassára rendeltetett s innen intézte a vizsgálatot.
Orsolyaapaczak

,

°
és domonkosok. 1 697-ben az Orsolya- apáczákat telepitették Kassára, 1699-ben pedig
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visszatértek a domonkosok is kolostorukba s a város ezúttal visszabocsátotta

minden vagyonukat, könyvtárukkal együtt.

I. Lipót kormánya alatt szakadatlanul folyt a visszakatholizálás ; abirói

székben és a városi tanácsban nem volt szabad protestánsnak belyet fog-

lalnia. A protestáns lakosok e miatt elkeseredvén, szívesen üdvözölték II. Rá-

kóczy Feronczet, a kinek hadai, Forgách Simon vezérlete alatt, 1703-ban

ostrom alá vették Kassát A császáriak szivósan védelmezték o jelents po-

zicziójukat és csak körülbelül egy évi ostrom után, 1704- október 20-án ad-

ták föl a várost Forgách Simonnak.

II. Rákóczy Ferencz azután megorvosolta a protestánsok sérelmét, ér-

vényt szerzett a vallásszabadságnak és a hitfelekezetek jogegyenlségének.

1705. május 28 án a városi község ugyan a kaiholikus vallású Gyry Fe~

renczet választotta bíróvá, de a tanácsba egyenl számmal választotta be a

különböz felekezetüeket; nevezetesen

négy katholikust, négy ág. evangé-

likust és négy reformátust. Ugyancsak

1705-ben november 20-án a szócsényi

országgylés határozatából átadták az

evangélikusoknak a tót templomnak
nevezett Szt. Mihály kápolnát, a kö-

vetkez év január 9-én pedig vissza-

adták areformátusoknaktemplomukat.

A várost azon id alatt, hogy a

kuruezok bírták, franczia mérnökök
tervei szerint ujolag megersítették

s igy könnyen kibírhatta az 1706-iki

ostromlást. 1706. szeptember 29-én

ugyanis a császáriak Rabutin vezér-

lete alatt ostrom alá fogták a várost

s október 1-én lövetni kezdték. Kilencz

napon át 400-nál több bombát vetet-

tek bele ; a Forgách- utcza romhal-

mazzá ln. A tizedik napon azonban

hirtelen elvonult a császári sereg.

1706 deczemberben a szövetséges

rendek gylést tartottak Kassán.

Rákóczy Ferenczet, ki Kassán Eszter-

házy Antal házába szállt, nagy lelke-

sedéssel fogadták. A gylésen, melyen Rákóczy maga elnökölt, a háború

folytatásának czéljából a városra is 8000 dikát vetettek ki. Minden ezer la-

kosra 240 ezüst forint, s egy-egy dikára ezenkívül 1 véka gabona, 1 véka

zab s nyolez font hús esett. A következ évben ismét 6000 dikát vetettek

ki Kassára. II. Rákóczy Ferencz az 1707. év elejéig maradt Kassán. A vá-

ros fkapitányául Radics Andrást nevezte ki.

Rákóczy öt fkapitányságra osztotta Magyarországot; egyik kapitány-

ság székhelye tizenhárom felsmagyarországi megye területére Kassa lett

;

a fkapitány Forgách, ennek halála után Berthóthy Ferencz.

1707-ben Rákóczy Ferencz parancsából Szentiványi László gróf kitil-

totta a városból a jezsuitákat, a kik két hét alatt elhagyták a kollégiu-

mot és a várost, bár néhányan világi papi ruhában, mint tanitók ott ma-

radtak.

8*

II. Rákóczy Fe-

rencz Kassán.

Vallásszabad-

Kassa ujabb

megersítése.

Rabutin

ostroma.

Rendek gylése.
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rcstis - Az 1710-ben a felvidéken dühöng pestis itt is szedte áldozatait. Jú-

nius, július és augusztus hónapokban naponkint húsznál több ember halt

meg pestisben. Ez ölte meg Radics András parancsnokot is.

1711-ben újra ostrom alá vették a császáriak Kassát. 1711. április

27-én azután a város meghódolt a császári hadseregnek, miután II. Rákóczy
Ferencz sorsa ekkor már eldlt. Károlyi Sándor és Pálffy rábeszélték

Kassa meghódol az öreg Eszterházyt, Kassa akkori parancsnokát, hogy az ersségnek a

szatmári béke ünnepélyes kihirdetése eltt három nappal történ feladását

is nagy elzékenységül tekintené a békül kormány. (Ráth-Thaly : Rákóczy
Ferencz Emlékiratai.) A kurucz szabadságharcz egy szomorú epizódját látja

a kassai lakosság falai közt : Pongrácz Jánost, Rákóczy ezredesét elfogván

a császáriak, fölnégyelték s fejét a kereskedk tornyára tzték.

A császáriak urává levén a városnak, 1711 október 18-án ismét elvet-

ték a reformátusok templomát s odaadták az apáczáknak, a kik 1697 óta

bírták. November 11-én hasonló sorsban részesültek az evangélikusok, a

kiktl szintén visszavették templomukat. A vallási harcz ezzel befejezte-

Kiicineformáczió. tett, a protestánsok hátrányára. A következ évben a pozsonyi kamara ren-

deletére az uj községi választásnál kénytelenek voltak a birói székbe és a

tanácsba csupa katholikusokat választani.

A harczokkal telt viharos századot a béke korszaka váltja fel. Nap-
fény a füstölg romokon. Kassa kereskedelme és ipara már tönkre van téve.

Még harmincznyolcz czóh zi mesterségét ; de ez csak árnyéka a régi ipar-

nak. Vége van a kereskedelem, a közélet szabadságának. Autonómiája úgy
Közszabadság szólván a semmiségre zsugorodik össze. Rendeletekkel kormányozzák Kas-

anyatiasa.
g^ ^^ úgy, mint az ország többi városát. A mellett, hogy szigorú paran-

csokkal még a czéheket is kényszerítik, hogy külsleg katholikussá legye-

nek, igy czéhmesterül csak katholikust választhassanak, az úrnapi körme-
neten minden egyes tagjuk megjelenni tartozzék, a mi sok protestáns ipa-

Németesítés, rost kivándorlásra ösztönzött, erszakos intézkedésekkel vissza is németesí-

tik a város polgárságát. Hogy a magyarok ellenállását megtörjék és szá-

mukat ellensúlyozzák, az örökös tartomán}*okból számos iparost és keres-

met iparosok kedt csábítottak be Kassára, a hol azoknak könny szerrel polgárjogot
bevándorlása, halott a kormány.

A város házainak száma 1720-ban csak 272 volt ; a kereskedelem és

iparágak után a polgárság jövedelme 7272 forint. A bevetett terület 2996

pozsonyi mér, a szll 149 kapa.

ván.s fejlesz-
Tagadhatatlan, hogy a kormány a város fejldése érdekében tett ál-

tfee
- dozatokat. 1713-ban III. Károly a város kikövezését rendeli el s 6000 írt-

tal járul hozzá. A város alatt lev citadellát, melyet I. Lipót alatt 1671-ben
védmvekie- emeltek, leromboltatja. Ez évben épül a futezán, a mai alsó sétatér helyén,

egy egész zászlóaljat befogadó kaszárnya; 1726-ban az úgynevezett nagy-

kaszárnya; 1720-ban teszik le a pestis és egyéb csapások megsznésének
emlékére állított Mária-szobor alapkövét, melyet 1722-ben szentelnek fel

;

1732-ben pedig a gimnázium, illetleg az akadémia építésébe fognak. 1767-

ben a domonkosok kolostorát építik fel újra. 1779-ben a vármegye szék-

házat építtet, a városházát pedig Langer János kamarai építész terve sze-

rint átépítik.

n. józsefKassan. 1783-ban II. József rendeletére, ki maga is meglátogatta a várost, a

forgácsutezai kaput újra megnyitják, inig 1802-beu a Malom-uteza irányá-

ban törnek kaput s 1803-ban a város alsó kapujánál állott citadella utolsó

maradványait is elhordjak s a városba egyenes vonalú utat építenek. Mi-
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kor Napóleon Bécset elfoglalta, az uralkodó család több tagja Kassán i. Ferencz gyer-

talált menedéket Itt idzött huzamosabb ideig V. Ferdinánd király, akkor mekei Kassán -

még trónörökös, a míg csak a francziák ki nem vonultak a monarkhiából.

A múlt században már tervezték, hogy Kassán görög-katholikus püs-

pökséget állítanak fel; de ez nem létesült. E helyett 1804-ben az egri

püspökségbl kiszakított terület-

latin
Püspökség ala-

pítása.

Uj ev. ref. és

evangélikus

templom.

RÉZTÁBLA A MARIA-SZOBORRÓL.
(Dögvész.)

Magyarság

ébredése.

társai.

bi megalkotják a kassai

szert. kath. püspökséget.

A vallások egyenjogúságának

II. József császár óta nem levén

többé akadálya, az összes feleke-

zetek szabadabban mozoghatnak
s a reformátusok 1811-ben a Fa-
zekas-utczában, az ágostai evan-

gélikusok pedig 1816-ban a

Malom -utczában építik föl uj

templomukat.

Bár a polgárság elnémetesedett s az 1 780-ban épült színházi épületben

évtizedekig német színészek játszanak, a nemzet ébredése Kassára is gyor-

san elhat. 1788-ban itt indul

meg Kazinczy Ferenez, Bacsányi

János és Baráti Szabó Bárki

szerkesztése alatt a Magyar
Múzeum, 1790-ben a Kazinczy Kazinczy és

szerkesztette Orpheus. A frangú
világnak is kedvelt városa lesz

e század elején Kassa s egy-

másután építik fel palotáikat,

melyek közöl legnevezetesebbek

a gr. Dessewffy- és Forgách-féle

házak s a tömege által ható

gr. Andrássy-féle palota.

A frangú világ általában élénk részt vesz a magyar kultúra elmoz-
dításában. Dessewffy József gróf támogatása mellett indult meg 1825-ben,

a titkára, Dalházy Mihály által

szerkesztett „Felsömagyarországi

Minerva''' s a színészetet szintén

melegen karolják föl egyrészt a

franguak, másrészt Abaujvárme-

gye rendéi.

1831-ben nagy csapás látogatta

meg a felvidékkel együtt Kassa

városát. Ez a kolera volt. Kassán

július 11-tl szeptember 8-ig, a

mikor megsznt, 1165-en beteged-

tek meg s ezek közöl 678 halt

meg. Nagyobb veszedelem volt a felvidéki parasztság zendülése, mely az Parasztlázadás.

urak ellen fordult, a kikrl azt híresztelték, hogy k mérgezték meg a kutakat,

el akarván veszíteni a szegény jobbágyságot. A zendülés gyújtó szikrája éppen

Kassán pattant ki. Lehoczky Ferenez, kassai orvos ugyanis az akkoriban elhi-

resedett bismuthum-porokat, melyekkel a kolerát vélték gyógyítani, beadta

RÉZTÁBLA A MÁRIA-SZOBORRÓL.
(Éhhalál.)

RÉZTÁBLA A MÁRIA-SZOBORRÓL.
(Háború.)
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óvószerül egészséges gyermekeknek is, a kik közöl többen meghaltak kolerában.

Az orvost a köznép megtámadta az utczán s gyilkossággal vádolta. A városba

járó árus emberek szétvitték a hírt a vidékre s fleg Zemplén vármegye

vált szomorú szinhelyévé az urak és a zsidók ellen indított parasztlázadás-

nak, melyet csak katonai ervel nyomhattak el.

Csapások. 1834. október 15-ón reggel nyolczadfél órakor ers földrengés rémitette

meg Kassa városát, melynek emlékezetére a városi tanács a dóm egyik falába

emléktáblát helyezett el. 1845-ben a Hernád áradása okozott sok bajt ; a

Szent Erzsébet egyház padozatát megrongálta, de a beszakadt kövezet sok

érdekes sírk fölfedezésére adott alkalmat.

isiván nádor 1847-ben István nádor magyarországi körutazásában Kassára érvén,
Kassán, j^ rendkívüli díszszel és lelkesedéssel fogadták ; látogatását számos ünnep-

ségekkel ülték meg az egész felvidék képviselinek jelenlétében.

A következ évben már harczi riadó verte föl az egy évszázadon át

1848. békét élvezett várost. Az 1848-iki szabadság-mozgalom hullámai érintették

Kassát is, mely föltétlen lelkesedéssel csatlakozott a mozgalomhoz. Tevékeny

és fontos szerepet játszott a nemsokára bekövetkezett szabadságharczban.

Itt alakult a 9-ik zászlóalj, mely sapkájáról, úgy mint a 3-ik zászlóalj, a

„piros sipkás" nevet kapta s történetét hs tetteivel örökítette meg Magyar-

ország krónikájában.

Kas^i útköze- Az északi hadmüveletek Kassánál indultak meg. 1848. deczember 11-én
tek

- történik a kassai ütközet. Schlick táborszernagy volt az osztrák hadtest

parancsnoka, vele szemben Pulszky Sándor alezredesnek többnyire gyakor-

latlan honvédekbl vagy nemzetrökbl álló serege nem tarthatá magát s a

kassai hegyen vívott ütközetbl megszaladt. A futamodok üldözésére Con-

correggio Horácz vezérlete alatt küldött egy lovas osztályt Schlick. Concor-

reggio Bárcza mellett érte utói a futókat. A magyar sereg utócsapatát képez
lengyel légió hirtelen visszafordult s jól irányzott lövéseivel többeket leterí-

tett, magát Concorreggiot is, mire az ellenség az üldözéssel felhagyott.

1849. január 4-én a magyar sereg a hadügyminiszter, Mészáros Lázár

vezérlete alatt Kassa visszafoglalására indult, de vigyázatlan ágyúzásával

a mit sem sejt ellenséges seregnek jelenlétét elárulván, ez mihamar ké-

szenlétbe helyezkedett s a magyar sereget gyors visszavonulásra kényszeríté.

Az ellenséges hadak a gyzelem esélyei szerint váltakoznak ezután a

oi-oszok Kassán, városban, mig június hó 24-én az oroszok vonulnak be Kassára.

A szabadságharcz lezajlása után, midn az abszolút kormány az si

rendszer felforgatásával uj beosztást létesített az országban, a kassai kerület

székhelye lett a város.

i.Ferencz József Mint kerületi székhelyet látogatta meg az uralkodó, I. Ferencz József
Kassán, magyarországi körutazásaiban, két ízben, nevezetesen 1852-ben és 1857-ben.

Ez a második út már hajnalpirja volt annak az uj korszaknak, mely a

fejedelem és a nemzet teljes kibékülésével uj fényt árasztott Szent István

uj korszak, koronájára. Ez az uj korszak Kassán is jelentékeny nyomot hagyott s tevé-

keny életnek szolgált alapul. Egyre-másra keletkeznek kulturális és jótékony

köz- és magán-intézetei, egyre-másra terjed, épül, csinosodik a város. 1854-

ben a Csermely- völgyben katonai nevel intézetet építenek, 1858-ban pedig

katonai kórházat. A kereskedelem és ipar uj lökést kap a vasút megnyitása

által. 1859-ben a város a tiszai vasúttársaságnak 18,000 négyszögölnyi

területet adott a nagy rétbl s már 1860 július 5-én berobogott a kész

pályaudvarba az els személyszállító vonat.

Pezsgbb és pezsgbb lesz a város élete 1867, alkotmányunk vissza-
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vívása után. 1869-ben, araagy. honvédség szervezésekor a III. honvéd-kerület

parancsnokságának székhelyéül Kassát választják. 1870-ben bevezetik a

gázvilágítást. 1873-ban megnyílik a községi polgári iskola ; 1875-ben pedig

a földmivelési kormány gazdasági tanintézetet állít, mely a felvidéken els

ilynem intézet. 1882-ben a város uj reáliskolát építtet s az intézet oda

költözködik régi helyiségébl. 1885-ben kezdték meg az utczák aszfalto-

zását a F-utcza járdájával s ezt egymásután kiterjesztik a belváros többi

utczáira is. 1890-ben épült a gzfürd, az ágostaink uj iskolaháza, a köz-

vágóhíd s esztendnkint több és több nagy modern lakóház. 1891-ben

megalakult a közúti vasúttársaság, a melynek gzerre berendezett vasútja

Kassa fforgalmi vonalát kapcsolja össze az állam vasúti pályaházzal, mely

immár nem egy zsákutezában végzd vasút állomása, hanem góczpontja

a szepesi, galicziai, abauji és zempléni forgalomnak; nagyobb arányban

ugyanazoknak a forgalmi ereknek, melyeknek Kassa középkori jelentségét

és gazdagságát köszönheté. 1892-ben a királyi táblák szétosztása folytán

Kassa is az egyik királyi itél tábla székhelye lett.

A város ipartelepei szintén nagy arányban szaporodtak az utóbbi évek-

ben. A hadsereg területi elhelyezésének szervezésekor pedig Kassa a VI.

hadtest parancsnokságának székhelyévé levén, a területi elhelyezés köve-

telte kaszárnya-építkezések által nem csak külsleg növekedett meg, de a

megszaporított állandó helyrség gazdaságilag is elnyére vált s egyik nem
legkisebb tényezje fejldésének, mely nagy léptekkel halad egy szebb,

gazdagabb jöv felé, melyre Kassát már fekvése kiszemelte.

CZIMEREK EGY XVI. SZÁZADBELI KASSAI SÍRKRL
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PÁRKÁNYR1ÍSZLET A DÓM DÉLI OLDALÁRÓL.

A SZT. ERZSÉBET SZÉKESEGYHÁZ.

Régi templom.

Mai templom

építése.

Szt. Erzsébet tiszteletére szentelt székesegyház nem-
csak Kassának, hanem egész Fels-Magyarországnak
legkiválóbb, legremekebb csúcsíves építménye. Épí-

tésének megkezdése a XIV. századra tehet. Helyén

már elbb is állott templom, mely szintén Szt. Erzsé-

bet nevét viselte, és a mostani középhajónak és a szentélynek

terét foglalta el. A pontosan fölvett alaprajz és azok a pár-

kányrészek, melyek ez s templom maradványai voltak, gon-

dosan rendezve, meglehets h képét tárták föl Kassa c régi templomának.

Ez a templom korai csúcsíves építmény volt, apszisából következtetve, való-

színleg a XIII. században.

A régi Szt. Erzsébet templom szentélyének hossza 11*50 méter, széles-

sége 1025 méter, a hosszhajó 27*80 m. hosszú, 14 méter széles volt, tehát

bels területe 520 négyszögmétert foglalt el. A templom nyugati kapuja 4

méterrel, a szentély 9 méterrel állt beljebb, mint a jelenlegi dóm; a régi

templom tehát 13 méterrel volt rövidebb, ellenben a hosszanti hajó 5*10 mé-

terrel volt szélesebb, mint a mai dóm középhajója. A régi templom magassága

körülbelül megfelelhetett a mostani székesegyházénak. Ez a templom alig

másfélszázados fennállása után a tz martaléka lett.

A négyzet-oszlopok alapjaiban talált sírkövek, melyek 1370— 1378-ból

erednek, az égés világos nyomait mutatják. Henszlniann szerint Villáid

d'Honnecourt lett volna a templom építje ; de errl nem tudunk bizo-

nyosat. Minden valószínség szerint akkor kezdték építeni a dómot, mikor

a régi, egy hajóval bíró Szt. Erzsébet templom még állott. A hagyomány

Erzsébet királynénak, Nagy Lajos anyjának tulajdonítja a templom alapítását.
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1382-bl állítólag egy alapító-levél származik, moly bizonyos szllk
jövödelmét a foltár elkészítésének költségeire, valamint a Szt. Péter és

Pál nevét visel oltárnál mondandó misékre köti le. Ugyanazon évben a

tímárok és szcsök czéhe kötelezi magát, hogy fölépíttetése esetén fentart

egy Szt. Márton tiszteletére szentelt oltárt. Ez azonban nem bizonyítja, hogy
a dóm már teljesen készen lett volna az 1382-ik esztendben, mert akkor

egy félig-meddig gazdag díszítés oltáron eldolgoztak vagy negyedszázadig is.

Zsigmond király, Nagy Lajos veje, lehet áldozatkészséggel mozdította Zsigmond.

el a dóm építését, jóllehet a török elleni vesztes háború, a belzavarok,

fogságba kerülése, gyakori pénztelensége meg-megakasztották azt. Ámde az

építés alig szünetelt és Zsigmond halálakor, 1437-ben a dóm nagyrészt már
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A DÓM KORÁBBI ÉS UJ ALAPRAJZA.

A RÉGI TEMPLOM ALAPRAJZA.

készen állhatott és isteni szolgálatot is végeztek benne Nem volt még be-

fejezve a ma is csonka déli torony sem. Az északi tornyot valószínleg a

középhajó fpárkányzatának magasságáig emelték föl, mert a magasabb
ksoron már azt a czímert találjuk, melyet V. László 1453-ban adott Kassa
városának, míg a legfels emeletet Crompholz Miklós építette 1496-tól

1497-ig. 1440 körül még nem léteztek a többé-kevésbbé zavaró hatású

késbbi toldalék-építmények, a déli el-építmény, melyhez az oldalhajót

elföd két kápolnát ragasztották, valamint nem létezett az északi Szt. József

kápolna sem, melyet a most folyó újjáépítéskor már eltávolítottak. A dóm
belseje valószínleg teljesen készen állt ; legalább nem állíthatjuk bizonyos-

sággal, hogy a gazdag kornamentikával épült orgonakarzatot és a régi

szószéket, melynek maradványait 1886-ban találták meg, csak Hollós Mátyás

Magyarország Vármegyéi és Városai. 9
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Megmenteit ol-

tárok.

király korában építették volna ; ellenben ekkor készült a még ma is létez

széni ségbáz. Az említett karzat és szószék Zsigmond király végs éveiben

készülbetett el, nemkülönben az eredeti, erkélyszemen kiszökel énekesek

karzata is. A mi nem volt kbl, azt késbb, az 1556-ban dúlt nagy tzvész
mind megsemmisítette ; csak négy oltárt mentettek meg, melyek azonban a

XVI. század elejérl származtak.

A megmentett négy oltár a következ

:

A szép foltár, melynekWoblgcmutb
által festett táblás képe az 14 (J5-tl

1516-ig terjed idben készült; Bol-

dogasszony fogantatásának oltára,

melyet ideiglenesen a Szt. Mihály

kápolnában állítottak föl, s 1516-ból

való; a szent Szz haláláról nevezett

oltár, 1519-bl; Szt. Antal oltára,

melyet az ujabb idben történt res-

taurálással elrontottak.

E mellékoltárok képeit alkalmasint

Wohlgemuth tanítványai festették,

egyik-másik (úgy a foltár képcsoport-

jából is) Dürer modorára emlékeztet,

Zsigmond halála után keveset épí-

tettek a templomon; csak az északi

tornyot emelték V. László alatt egy

emelettel, mely most az utolsóeltti

emelet rétegét alkotja,

A mért Mátyás király alatt uj

építési korszaka nyílik meg az egy-

háznak. Az akkori építmester azt

tzte ki els feladatul, hogy a befeje-

zetlen déli tornyot építi ki. Két év

alatt annyira haladtak az elmun-
kálatok, hogy megkezdhették az els

ksor felrakását, a mint' azt az oldal-

hajó párkányszéle fölött 3 méternyi

magasságban bevésett „1461" évszám

mutatja. E munka által azonban meg
nehezítették az orgonakarzathoz való

feljárást, mely a déli toronyban volt,

miért is a feljárást az északi toronyba,

kellett áthelyezni. 1] \ égbl az orgona-

karzatról ajtót kellett töretni az északi toronyba. A régi szabad lépcs helyett az

északi torony nyugati oldalán 1462-ben csinos lépcstornyot építettek k-csiga-

lépcsvel, mely úgy, mint a régi szabad lépcs, az els toronyemeletig,

vagyis az orgonakarzatig vezet. Ugyanez idben készítették finom komlósikbl
a 16 méter magas, gazdagon áttört mív szentségházat, Mestere állítólag Crom
István, a ki azt 1472-ben fejezte be s a kinek sírkövét 1882-ben megtalálták.

szentségház. Ez a szentségház (melynek ábrázolását a város történetének szövegében közöl-

jük) az 1556-ban pusztított nagy tz daczára, mind a mai napig meglehets jó

karban maradt fenn. Az 1860-iki restaurálás alkal mával értelmetlenül bekenték

olajfestékkel; ámde a mostani restaurálás teljesen a régi minta szerint újította

Építés Mátyás

alatt.

SZÓSZÉK A DÓMBAN.
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kezesek.

meg ezt a nevezetes memléket. A déli torony építésével még nem haladtak

tíz méternyi magasságra, midn az építésvezetség észrevette, hogy a déli ke- Biztosító építke-

reszthajó homlokfala, kitolódott ama nagy nyomás következtében, melyet a

kosárív alakjában a két oldalhajó fölé inkonstruktive vont kereszthajó-bordák

fejtettek ki. Azt akkor nem vették észre, hogy a keresztbaj ók falának sekély

alapozása is hozzájárult a homlokfal kinyomulásához. Jóllehet a négyezet-

pillérek is elhajoltak és ellenállási képességük nagyon megfogyatkozott,

A D6M DÉLI KAPUJA.

mégis arra kellett els sorban törekedni, hogy a déli kereszthajó magas
homlokfalát támaszszák meg, melynek díszített oromzata már 30 centimé-

terrel hatolt kifelé. Fölépítették a déli kereszthajóhoz az elcsarnokot; de

a biztosító tolclalék-épitkczés szüksége szülte az oldalhajók elé épített két

kápolnát is, melyeket az elcsarnok homlokfalaival egy magasságra építet-

tek. 1477-ben e kápolnákat már a fpárkányzat magasságáig kellett föl-

építeni, mert a Szt. János kápolna falán a fpárkány alatt lev napórába
az 1477-ik év van vésve.

9*
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Miután ezeket a támogató építkezéseket befejezték, hozzáfoghattak a

déli elépitmény befejezéséhez és ékitéséhez. A déli elcsarnok fölött egy
triforiumokkal gazdagon díszített kápolnahelyiséget s ehhez külön feljára-

Kiráiyiépcss. tot építettek. Ez az az elegáns király-lépcs, melyet a nép nyelvén a „szerel-

mesek lépcsjének" neveztek el. A déli kereszthajóból, a kaputól balra, két
egymással találkozó csigalépcs vezet a díszesen áttört kfalakon belül négy-
szeri csavarodással a királyi oratóriumba, vagyis az elcsarnok fölött lev
kápolnába, még pedig elször az erkélyre, mely a kereszthajó homlokfalából

messze kiugrik s gazda-

gon áttört mív k-
könyöklvel bir. Az ora-

tórium és a kereszthaió

összeköttetése végett a

kereszthajó régi ablaka

helyén csúcsíves nyílást

készítettek. A kápolna

padlójától fogva tovább

vitték a királylépcst, már
nem kettsen, de szintén

ékesen áttört falak közt.

A lépcs merészen keresz-

tül tör a kereszthajó-bol-

tozat sarokvállán s lehe-

tvé teszi, hogy rajta a

fhajó padlására mehes-

sünk.

Mátyás király halála

után az építkezés hirtelen

félbeszakadt, s igy a déli

torony fölépítése is abban

.maradt. A Mátyás halálát

követ királyválasztási

harczokban, midn Albert

lengyel heíczeg Kassát

lövette, az északi torony

is megsérült, s ezt neissei

Crompholz Miidós épít-

mester, a szenátus meg-
bízásából, mint az északi

torony szomszédságában

a nyugati rizaliton lev
latin felirat mondja, az

1496—1497-ik évben helyreállította. Egészen újonnan csak az északi torony

legfels emeletét építhették, melyen a városnak 1502-ben kapott három

liliomos czímere van, lovagsisakkal. A szabadon álló torony-gyámfalaknak,

melyeket szintén megrongáltak a golyók, csak fels részüket javították ki.

i556-iki tzvész. Az 1556-iki tzvészig, mely végzetes volt a székesegyházra is, még
nem történt semmi zavaró átalakítás belsejében. Az 1556-iki tzvész oly

borzasztóan dúlt, hogy a kövek 30 centiméternyire áttüzesedtek, s igy ellen-

álló képességükbl sokat veszítettek, st több helyen a falak megrepedeztek.

Az északi torony harangjai elolvadtak, roncsaikból öntetté a városi tanács az

Építés félben-

maradása

Mátyás után.

A DÓM ÉSZAKI KAPUJA,
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Elhibázott res-

taurálás.

Orbán -harangot, melyet súlya és terjedelme miatt nem helyezhettek el a

székesegyház tornyában, azért építették számára külön az Orbán-tornyot. A
tzvész után csak felületesen javították ki a templomot. Az 1556-tól 1585-ig

terjed idszakban építették északi toldalékként a Szt. József kápolnát is,

mely, mint említve volt, lehordatott, s nem is fog többé fölépíttetni.

Bocskay ostroma alatt is sokat szenvedett a templom. Ezeket a károkat

sem javították ki soha alaposan. 1813-ban és 1845-ben a Hernád áradása

okozott talajbeomlásokat a templomban.

Fábry püspök 1857— 1863. nagy áldozatokkal renováltatta a templo-

mot. Do a nemes szándék kudarezot vallott a hozzá nem ért kezek kontár

munkája miatt. A sok kárt ér-

telmetlenül és felületesen javí-

tották ki. így a falakon és bor-

dákon támadt nagy repedésekbe

ers faékeket vertek oly ervel,

hogy a bordák több mint 10

centiméternyire ellolattak, a fa-

lak szerkezete pedig meglazult.

A repedéseket és a betöltésükre

szolgáló fa-ékeket gipsz-vako-

lattal bekenték, a hiányzó k-
bordákat egyszeren stukkós

fabordákkal pótolták, melyek

húsz év alatt elrothadtak, st a

velük érintkez kbordákat is

teljesen meglazították. A meg-
rongált kburkolatokat gipsz-

vakolattal kenték össze és az

egészet olaj festékkel mázolták

be. Kívülrl hasonlóképen bán-

tak a falak megújításával. A
nagyobb krészek megújítására

éretlen porfirt használtak Göncz

vidékérl, mely húsz év alatt

jobban pusztult, mint a hogy a

régi k 600 év alatt korhadt.

Kisebb hibákat gipszvakolattal

lepleztek el, a mi pár év alatt

lehullott.

így semmi csodálni való sincs A DÓM nyugati kapuja.

azon, hogy az 1875. évi nagy vihar

ersen megrongálta a templomot és bár Perger János püspök kijavíttatta a

rongálásokat, jónak látta sürgsen felhívni a közönség figyelmét e remek
Doin UJ]aepite

memlékre. Általános nézetként hangoztatták, hogy a templomot további

romlásnak nem szabad többé kitenni. Ez indította Trefort Ágoston akkori

vallás- és közoktatásügyi minisztert arra, hogy a templom állapotát hiva-

tott szakértvel megvizsgáltassa, kinek véleményét nemcsak meghallgatta,

hanem azt teljes terjedelmében magáévá is tette s elrendelte a dómnak

alapos restaurálását. 1876-ban Schmidt Frigyest, a híres Szt. István dóm

ujjáépitjét hívta meg a templom megvizsgálására. Az javaslata alapján

Trefort miniszter megbízta Steindl Imre budapesti megyetemi tanárt, nem-
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csak a restaurálási tervek készítésével, hanem magával a munkálatok inté-

zésével is. 1877. január 17-én kelt rendeletében adta e megbízást és meg-
alakította a helyi építési bizottságot, melynek elnöke Kassa polgármestere :

Münster Tivadar.

Steindl ajánlatára építés-

vezetnek a wüi-tíembergi

származású Weber József

és rajzolónak Sztehlo Ottó

alkalmaztattak. 1877. május

12-én indult meg a mun-
kálat. 1877. november 29-én

érkezett meg az els k-
darab Sz^pes-Olasziból,

melyet valóságos ünnepség-

gel fogadtak. Idközben az

aggodalmasnak talált eléli

elcsarnok és a diadalív fö-

lött álló oromfal megvizs-

gálására 1878-ban Hegeds
Kandid Lajos miniszteri

tanácsos elnöklete alatt

Schmidt Frigyes és Steindl

hnn- tagokból álló bizott-

ság küldetett ki. Ez meg-
gyzdött arról, hogy az

elcsarnok fönn nem tart-

ható, ennek újjáépítését

tehát kimondották. Az els
kész követ 1878. okt. 28-án

helyezték cl, s ezzel a

tényleges restaurálás meg-
indult. A következ két év

a szentély nagy részének

restaurálásával telt el, a

mikor Weber József 1880.

okt. 13-án hirtelen meghalt.

Steindl Imre tanár ugyan-

ez év cleczembiT 1-tl fog\ a

Frhde Frigyes Vilmosl

hívta meg építésvezetnek,

a kinek alkalmazását a

vallás- és közoktatásügyi

miniszter helyben hagyta.

1881. deczember hóban

a. szentély és a hozzátar-

tozó két lépcstorony res-

taurálását befejezték. 1882.

július havában megkezdték az összeköt alapfalak épitósét. I*] munka közben

rábukkantak Orom István sírkövére, valamint az stemplom hajójának

alapfalaira. 1883. szeptember 25-én elhelyezik a déli elcsarnok keresztrózsá-

ját. 1884. január 21-én nagy szerencsétlenség fenyegette a templomot. Az

SZT. JÓZSEF OLTÁRA A DÓMBAN.
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északnyugati négyczetpillór a bordagyámtól fogva megrepedt, s a repedés

a talapzattól számítva, mintegy két méternyi magasságig hatolt.

A templom veszélyeztetett állapotát már elbb is fölismerte Steindl s Katasztrófa ei-

figyelmeztette rá a minisztert, elhárítván magától a felelsséget. Két szakért hantasa -

azonban a veszélyt kizártnak jelenté ki. A január 21-iki esemény hirére

Trefort miniszter meghatalmazta Steindl Imrét, hogy a katasztrófa elhárítá-

sára tegyen meg minden intézkedést. A feladat annál nehezebb volt, mert

nem volt együtt sem a kell számú munkaer, sem az építési anyag, úgy, hogy

már azon a ponton álltak,

hogy Budapestrl vitesse-

nek téglát, mig végre az

utolsó órában elteremthet-

ték a kassai téglagyárak.

A munkásoknak háromszo-

ros bért kellett fizetni, még
igy is csak az Istenbe ve-

tett bizodalommal tarthat-

ták ket éjjel-nappal mun-
kában, mert minden pilla-

natban abban a veszélyben

forogtak, hogy a leszakadó

templom agyonüti ket a

vezetkkel együtt.

Február 6-ig az éjjel-

nappal folytatott munkával, »

egészen a bordákig ér l 1
/*

méter vastag téglafalak fel-

húzásával elejét vették

ugyan a katasztrófának, de

a tarthatatlan állapot szük-

ségessé tette az egész hajó

újjáépítését. E biztosító

munkák közben folytatóla-

gosan kiásták a korábbi

templom szentélyét is.

Deczember 20-án fölállít-

ják a déli kereszthajó ke-

resztrózsáját. 1886. február

27-én a József-kápolna

padlója alatt a már emii-

tett szószék festett és ara-

nyozott részleteire találtak. 1887. júliusban lebontották a Szt. József-kápolnát.

1892 deczember 27-én a szentélyhez legközelebb álló, els északi fülké-

ben — Szt. István kápolnájában — freskót fedeztek föl. 1893 január 4-én a

szemközti déli — pócsi Szz Mária — kápolnában szintén találtak freskót.

Idközben elkészült az úgynevezett huszártorony, s május 2-án föltzték rá

a keresztet. 1894 szept. 8-án elhelyezték a kereszthajó északi ormának
keresztrózsáját és ez évben befejezték a hajók boltozását. 1895-ben telje-

sen elkészítették a hajó belsejét, eltávolították az orgona-karzat és szószék

elhelyezése végett a bels állványozást, visszaállították a meglev oltáro-

kat, padokat, s elhatározták, hogy a templom felszentelését a millenáris

' ^irfftr
Dóm befejezése.

A DÓM UJ ORGONÁJA.
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ünnepélyek sorozatába veszik fel és újra átadják az isteni tisztelet

czéljára.

A következ évekre a déli, úgynevezett Mátyás-toronynak tervszerinti

kiépítése és az északinak tatarozása van kitzve.

Dóm költségei. A dóm teljes befejezése e század végére várható. Az összes költség a

berendezéssel együtt, de a tornyokon kívül, 900,000 forintra rúg ; ehhez járul

a déli torony kiépítése, körülbelül 300,000 frttal ; ha pedig a terv szerint

az északi torony is stílszeren újjáépíttetik, ennek lehordása és újjáépítse

további 400,000 forintot követel, úgy hogy az egész ujjáalkotás mintegy

1.600,000 forintba kerül.

FFí^

__!

DISZITMIÍNY A DÓM DÉLI OLDALÁRÓL.



KASSA REGI SÍRKÖVEI.

régi városi polgárok temetkezési szo-

kásai már azért is figyelmet keltenek,

mert a képzmvészetekkel s heraldi-

kával való szerves összefüggésük által

mtörténeti tekintetben többé-kevésbbé

tájékozást nyújtanak és sokszor oly

kérdéseket oldhatunk meg általuk, me-

lyekre hiába várnánk feleletet a törté-

nelembl.

Egy középkori város exkluziv, zárt

jellege, mely a magán, társadalmi s

politikai élet minden fázisában megnyi-

latkozott, kiterjedt még a halottak or-

szágára, a sírkertre is, melyet a templomok köré szorosra vont s elkerí-

tett térre : coemeteriumra, czinteremre szoktak volt elhelyezni. A municipá-

lis élet terén, vagy a város körül egyéb tekintetben érdemekre szert tett

kiváló egyének : birák, consulok, világi s egyházi femberek a templomok

kriptáiban helyeztettek örök nyugalomra ós sírjaik fölé többé-kevésbbé díszes

táblák, sírkövek emeltettek. A kisebb állású tisztviselket a templom közel

szomszédságában, a közsorsu s kevésbbó tehetséges conciviseket pedig

távolabb ásott sírokban temették el. Minél elkelbb volt életében a meg-

boldogult, annál közelebb jutott a templomhoz, természetes tehát, hogy

azok sírkövei maradtak fenn a legtovább, kiknek ilyen emlékei a templom

falába belülrl vagy kívülrl megersítve valának.

A kassai dómnak újjáépítése alkalmával kitnt, hogy a meglév szé-

kesegyház helyén egy korai csúcsívben épült kisebb kiterjedés, polygonál

záródású egyhajós templom, a Szent Erzsébet tiszteletére felszentelt els

plébánia-templom állott, melyrl már egy 1285-ben keltezett okmány meg-

emlékezik. E templom a XIV. század második felében tzvész által elpusz-

tulván, a jelenlegi Erzsébet-templom felépítéséhez az elpusztult s lerombolt

templom sírköveit is felhasználták. Ez magyarázza azt, hogy a kassai leg-

régibb sírkövek a javítás alatt álló székesegyház oszlopai és pillérei alól

kerültek napfényre.

E sírkövek jobbadán annyira meg vannak már rongálva, hogy föl-

irataik sok helyt teljesen olvashatatlanok ; a legrégebbiek felirás nélküliek,

az ujabbak felírást is viselnek. Összes számuk meghaladja az ötven darabot.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 10
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Legrégibb

kövek.

A felírás nélküliek a XIV. század közepe tájáról (1320— 1350.) szár-
ír ~ máznak. Falakjukat egy félköríves talpon álló nagy kereszt képezi, mely-

nek végei góth liliomokban végzdnek vagy orr-díszszel ékesitvók.

Elállításuk úgy történt, hogy a megkívánt keresztalakot a talppal

együtt a köbe jó mélyen bevésett árok által eltüntették s hogy a bemetszett

kereszt idoma elüt s feltn legyen, az árkot szuroknem fekete anyaggal

kitöltötték. Miután e sírköveken minden felírás és egyéb útbaigazító jel

hiányzik, mint az els számú sírk mutatja, meg nem állapítható, kiknek

sírjai fölé emeltettek.

Valamivel újabbak a XIV. század második felébl ered azon sírkövek,

melyeknél a kereszt függleges gerendájára elhelyezett paizsot s ebben csa-

Feüratos sír-

kövek.

ládjegyet találunk, mint azt a 2. és 3. számú sírkövön látjuk. A paizs e korban

felül egyenes vágású, sima, alul kihegyesed háromszögalaku, kajácscsal

nem bír s (heraldikailag véve) jobbról balfelé dül. A kereszt talpát itt is

félkörös ívek alkotják. A családjegyek, melyek Németországból származtak

át ide, e korban egymást különféle helyzetben keresztez és változatosan

összetett egyenes vonalakból állanak és csak késbb, a XV. században,

kapcsolatosak görbe vonalakkal. E jegyek egyes polgárok és polgárcsaládok

czímereiül szolgáltak, s e czélra azokat paizsokba foglalták, pecsótlkbe s

gyrkbe metszették s velk okmányokat pecsételtek, mi teljes érvény volt

a sajátkez aláírással.

A XIV. század utolsó tizedeiben a sírk szegélyét már majusoulás góth

felírás köríti s ez a megboldogult nevét s a halálozás idejét tudatja velünk.
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A paizs egyenes vágású fején, a régi tornapaizsokra némileg emlé-

kezteten, a jobb felé es részen félkör alakban ki van vágva. Eddig unikum

hazai sírköveinknél. A pajzs mezeje puszta, vagy családjegyet tartalmaz, UniKum sírk,

mint a 4. számú sírk ; a mélyedések sokszor szuroknem fekete anyaggal

töltvék ki. Idrendben bemutatunk néhányat.

Az egyik sírknek (5. sz.) fölirata

:

+ hiQ • yss • sQPaLeas
MDR3'flS • sqip

k •• oo • m QOQ • lxx • qvjiRSü

E szerint tanúsítja, hogy az 1374-ik évben elhunyt Seip András (vagy

talán Scipner) kassai polgár sírköve van elttünk.

.'-i--

&•£<

.:J

A másiknak (6. sz.) felirata a következ:

; HICI QSS- SöNPULSfl- fflfiSQR- JÍIC(0(BI)

hOffiing • KTisheiRin-ii • n • o-

maaaLxxv-

E szerint e sírk Jakab polgár édes anyjának: Katalin asszonynak

sírköve. A paizsban családjegy látható, a halálozás éve 1375.

Végre a harmadik családjegyes sírk 1378-ból egy Jacobas Polonus

nev, Lengyelhonból ide szakadt polgár sírját diszíté.

10*
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Megemlítjük, hogy elfordul e századból egy olyan sírk is, melynek

czímerpaizsa kivételesen s a heraldika szabályaitól elütleg, balról jobb

felé dl.

sírkövek a xv. A XV. század els felébl sírk nem maradt reánk, minek magyará-
századbói. zatát abban találhatjuk, hogy a templom építés alatt állván,, abba s közvetlen

melléje nem temetkezhettek. A század második felének sírkövei stíl tekin-

tetében lényeges eltérést mutatnak a XIV. századiakhoz képest. Ezekrl
elmarad a nagy kereszt alakja, s a fteret egy csúcsíves fülkét ábrázoló

féldomborm foglalja cl ; ez alá van helyezve a czímerpaizs, mely e század-

ban többnyire kaj ácsos s alul kerek, vagy bevágott.

Az idetartozó sírkövek közül a legnevezetesebb Cromer Ágoston kassai

szenátoré 1472-bl (7. sz.) Minusculás felirata:

f hic . iacet . famosus dnus .

Augustinus . Cromer . quondam.

.

consul . Cassovien . et . fundator

huius . capelle . q. obiit .

Anno . m . CCCC . IXXII.

A sírk közepét Cromer Ágoston családjegyével ellátott paizs tölti be,

alatta pedig mondatszalagon e fohász olvasható

:

Orate . deum . pro eo.

E sírkbl tudjuk meg, hogy Cromer Ágoston kassai consul volt s

hogy építette a dóm egyik déli kápolnáját, valószínleg azt, melyben
sírköve fölfedeztetett, tehát a melyben el is temették.
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Egy másik családjegyes sírk, mely 1486-ból Nicolaus Wogmaister kassai Kenaissance-

polgár sírjáról való, még tisztán csúcsíves stílben van elállítva, de a követ-

kez XVI. század már szakít ezzel az Ízléssel s e téren is érvényesíti a

renaissanceot, bár az átmenet itt nem történt oly gyorsan, mint az építkezés

egyéb ágainál.

Illenfeld András katonai fszertármesternek 1587-bl származó síremléke

már tisztán renaissance stílben van készítve, s azért is érdekes, mert egy

magas katonai rangban álló férfiú jól fentartott arczképét ábrázolja.

•:í'y; :«:::!/
: -~-/-~ -"-^

* IV•
'
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8. sz.

Már ezen században is, de leginkább a következben, a sírkövek

czímerképei alárendeltebb szerepet kezdenek játszani, s hol a k fels, hol

alsó, hol meg középs kis részére szorulnak. A fhelyet hangzatos, de

többnyire üres hexa- ós pentameterben írott epitáfiumok foglalták el. Ilyen

sírkövet mutat 8. sz. ábránk, melyet Koncz Bálint városi jegyz és szenátor

emlékére állítottak föl.



híres hazak es híres lakóik.

mekei Kassán.

^ssa városának sok oly épülete van, mely fleg azért

vált nevezetessé, mert bennök egyik vagy másik jeles

egyéniség született vagy pedig hosszabb ideig tartózko-

dott. Midn ezeket megismertetni kívánjuk, a jelenkorral

kezdjük, minthogy ennek egyes alakjai bennünket inkább

érdekelnek, s nagyrészt még a mostani nemzedék

tiszta emlékezetében élnek.

1805-ben, midn a bécsi udvarnak a franczia hadsereg elnyomulása
i. Ferenc/ ívei-- következtében Bécset el kellett hagynia, I. Ferencz király gyermekei Kassára

menekültek. A trónörökös, a késbbi V. Ferdinánd, öcscsével, Ferencz

Károly fherczeggel, mostani uralkodó királyunk édes atyjával, a gróf Bar-

kóczy-féle palotába szállt, mely jelenleg gróf Hadik-Barlcóczy Endre tulaj-

dona. (F-utcza 54. sz.) Homlokzata ó-rokokó stílben van tartva; erkélye

feltnen szép. — Mária-Lujza fherczegnt, ki I. Napóleon császár ell

menekült Kassára és öt évvel késbb annak nejévé ln, a Semsey-, jelenleg

Benczur-féle házban (F-utcza 92.), szállásolták el. — Leopoldina fher-

czegn, a késbbi braziliai császárné, a kamara épületében lakott udvartar-

tásával (F-utcza 74.) Karolina és Mária-Klementina fherczegnk pedig a

fkapitányi palotában (F-utcza 94.). Ez a ház, mely jelenleg magyar kir.

honvéd-Jcaszárnya, annak idején több magyar fejedelem: Thököly Imre,

Rákóczy Ferencz lakásául szolgált. Itt laktak különben a német "generálisok

is : a hirhedt Kobb, Spa,nlcau, Schmidt. Ez a ház valamikor a Bornemissza

család tulajdona volt. 1654-ben vásárolta meg a város oly czélból, hogy

benne a katonai parancsnokok, a császári és királyi fkapitányok lakjanak.

A parancsnokok annakeltte a királyi házban laktak, ezt azonban III. Fer-

dinánd a jezsuitáknak ajándékozta, hogy ott kollégiumot létesítsenek. A fent

említett parancsnoki ház igen szép antiquizáló rokokó stíl homlokzattal

bír, s egészen a hetvenes évekig, egy boltíveken nyugvó, kiszögell, saját-

ságos erkélyszobával a Rákóczy- és Thököly-czímcrekkel volt díszítve.

Ferdinánd trónörökös, mieltt Kassáról eltávozott volna, 1806. február

11-iki kelettel, Szabó András püspökhöz, egy sajátkezüleg ír latin szöveg

levelet intézett. Ebben fölemlíti, hogy a tegnapi napon, mint I. Ferencz

születése napján, a Barkóczj^-házból gyalog ment a nagytemplomba, hogy

ott édes atyjáért imádkozzék. Köszönetéi fejezi ki a, hü magyar nemzetnek

s nevezetesen Kassa városának, melynek kebelében szorongatott helyzetében

menedéket talált. 700 forintot csatol a levélhez, azon kérelemmel, hogy ez

összeget a saját és testvérei nevében, a város, de nevezetesen a külváros

Ínséges lakói között oszszák szét. — A trónörökös nevelje ez idben báró
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I lenszlmann

Imre.

Steff'anco Ferencz, Ferencz Károly fherczegé pedig Görög Demeter magyar
író volt. — Ferdinánd trónörökös kertészkedéssel is szeretett foglalkozni

és gyakran meglátogatta a gr. Schmidegg féle kertet, mely a Szepsi-úton,

a régi czukorgyár és a Siposs-félo köt-szöv-gyár mögött feküdt.

Henszlmann Imrét, európai hír arkheologosunkat emiitjük els helyen
a kassai szülöttek között. A Forgách-utczával saroképületet képez, F-
utcza 33. számú házban született, melyet a Szirmay-családtól vásárolt meg
atyja ; késbb e ház a Fiedler-család kezébe került, jelenleg pedig Henszl-

mann unokaöcscsének : Mcgay Adolfnak tulajdona. Henszlmann életének raj-

zát az irodalom történetében adjuk el.

Gróf Anclrássy Gyula, Kassaváros legfbb büszkesége, 1823. márczius Andrássy Gyula.

3-án született Kassán, a F-utcza 83. szám alatti, a Fehér-utczával sarok-

házat képez gr. Andrássy-

féle palotában. A város

azzal örökíti meg nagy

H szülöttjének emlékét, hogy
szülházára emléktáblát

helyez, a megye pedig

a tanácstermet arczképé-

vel díszítette.

Benczúr Gyula NyiFegy- Benczúr Gyula.

házán született ugyan

1844-ben, de miután szü-

leivel már három éves ko-

rában Kassára került s

mindaddig, míg a mün-
cheni festakadémiába fel-

vétetett, itt nevelkedett,

a kassaiak joggal vallják

magukónak. Gyermekko-

rát 1847-tl 1861-ig a kas-

sai Forgách-utcza 22. sz.

alatti házban töltötte, s

els rajztanítója Klimkovics

Béla volt. Benczúr mes-

terének életh arczképe, a

kassai múzeumnak egyik

fékcssége.

Horovitz Lipót, Varsóban él hírneves festmvész, 1838-ban született Horovitz Lipót.

Kassán, a Sándor-utcza 4. számú házban.

Gerster Etelkát, férjezett Gardininét, a Kassán született mvésznk Gerster Etelka,

közöl els helyen említjük fel. 1856-ban született Kassán, a futeza 13.

számú házban. Midn egykor Hellmesbergcr József a hírneves mvész,
Kassán hangversenyt adott, Elischer Károly ismert mbarát meghívta est-

ebédre, a melyen Gerster Etelka is jelen volt. A fiatal leány éneke annyira

elbájolta Hellmesbergert, hogy kijelentette : ki kell t képeztetni, mert

világhír énekesn válhatik belle. Azonnal ajánlkozott, hogy hasonló korú

leánya mellé magához veszi, kivel együtt fognak lakni, s miután az is éne-

kesnnek készül, Marchesinál együtt fognak oktatásban részesülni. Ez meg
is törtónt. Gerster Etelka két óv leforgása után, mint már európai hír
mvészn tért vissza Kassára, s itt két hangversenyt adott. Jelen volt

V. FERDINÁND.
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szer-
ezeken a hangversenyeken Gardini színházi impresario is, ki rögtön .

zdtette t. 1879-ben Bécsben Gardini nejóvó lett. Gerster Etelkának pályája
a sikerek hosszú lánczolata. Jelenleg Bolognában lakik.

Kaiser-Emstné. Kaiser-Ernstné Jozefin, mint a nemzeti szinház opera-osztályának
tagja, az ötvenes években állt dicsségének zenithjén. is Kassán szü-
letett 1827-ben, a Mészáros-utcza 31. számú házban, mely akkor atyja

tulajdona volt. Kiképcz-

tetése után hosszabb

ideig gyönyörködtette a

fváros közönségét re-

mek hangjával, s neve-

zetesen a Hugenották-

ban, a Prófétában és a

Zsidónben aratott diada-

lokat. Krútjába vévén

Olasz-, Spanyol- és

Francziaországot, min-

denütt fényes sikert ért

el. Meghalt 1872-ben.

Fia Ernst Henrik, a ber-

lini operának jeles tagja.

Rábatinszky Mária Csák-

lyón született ugyan
1844-ben, hol atyja gróf Barkóczy János erdmestere volt, de már kis
leány korában Kassára jött s itt nagynénje nevelte fel, a Szepsi-út 5. számú
házában. Innen rokona : Kaiser-Ernstnó vitte Bécsbe a konzervatóriumba,
honnan a bécsi operához szerzdtették, mint primadonnát, Nem is volt a
bécsi operának Wilt

Máriáig olyan hires

koloratur- énekes-

nje, mint Rába-
tinszky, kit késbb
Zakhariás, berlini

bankár vett nül.

Férje elhalálozván,

jelenleg Parisban él,

hol festmvészettel

foglalkozik.

Rottcr Irma, a bu-

dapestinemzeti szín-

ház egykori híres

primaballorinája

szintén Kassán szü-

Rabatinszky

Mária.
KASSA. AZ ANDKASSY-HÁZ.

Rotter Inna.

KASSA- A REGI MEGYEHÁZ ÉS A DESSEWFFY-PALOTA

Likéra Gizella.

Bárkán'; Mária

letett 1842-ben, a régi fegyverház épületében.

Libera Gizella színmvészn, ki a nemzeti színháznak volt jeles tagja
a hatvanas években, Kassán született 1844-ben, a F-utcza 52-ik szánni
házban.

Bárlcány Mária, az európai híríí színmvészn, Bárkány .lak ab elkel
terménykeresked leánya, 1859-ben született Kassán, Bellágh Samu házában
Forgách-utcza 35. sz. alatt, Megfelel kiképeztetést nyervén, csakhamar a'

berlini királyi sziliházhoz szerzdtetett, hol sok éven át sikerrel mködött
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Pálmai Ilka, a modern operettek egyik leghivatottabb szereplje, jelenleg

gr. Kinszky Jenné, nem Kassán született ugyan, de már zsenge korában jött

Kassára édes atyjával, Pálmai Petrás Gusztávval. Kassán nevelkedett a

Rákóczy -körút (azeltt Külsétány) 15. számú házban.

Newill Mór (Grossmann), az angol és amerikai színpadokon sike-

i'esen mködött Shakespeare-alakító, szintén kassainak mondható, mert

1839-ben hat hónapos korában jött szüleivel Abauj-Baktáról Kassára, hol

atyja kárpitos mesterségre adta. A nagyratör tehetséggel megáldott fiatal

ember azonban nem nyugodott, s tökéletesen megtanulván az angol nyelvet,

korának egyik leghíresebb színésze lön. Othello, Hamlet, Macbeth szere-

peiben utolérhetetlen volt.

A Landesmann ikertestvérek, Jenny i

és Mari, kik 1846-ban születtek Kas-

sán, a F-utcza 48. számn házban,

hol szüleiknek clivatkercskedésük volt,

szintén a mvészi pályán szereztek

hírnevet s mint jeles operaénekesnk

szerepeltek Amerikában.

Visszatérve festmvészeinkhez, ke-

gyelettel kell megemlékeznünk Klim-

kovics Ferenczröl, ki 1826. augusztus

31-én született Kassán, a domonkos-

téri 7. számú házban. volt öcscsé-

vel, Bélával, a felsmagyarországi

múzeum alapítója. Meghalt Budapes-

ten, 1890. ápril 9-én. Szülháza, me-

lyen a barokk Ízlésben faragott kapu

és a/, a fölött lev vasrács meg-

tekintésre méltó, jelenleg Fedák lg-

nácz tulajdona.

Klimkovics Béla született Kassán

1833. márczius 24-én, Forgách-utcza

31. sz. alatt. Elbb magán-rajzisko-

lát tartott Kassán, késbb pedig a

freáliskola rajztanára lett. Meghalt

Kassán, 1885. febr. 10 én, mint a fels-

magyarországi múzeum igazgatója.

Dr. Ultzmann Róbert híres orvos, bécsi egyetemi tanár és jeles szakíró

bölcsjét szintén Kassán ringatták és pedig a Kovács-utcza 48. szám alatti

házban. Született 1843-ban. A fgimnáziumot elvégezvén, Bécsbe ment az

orvosi egyetemre, hol nemsokára asszisztens, majd tanár lett, Meghall

1889-ben utazás közben, a Semmeringen. A mostani takarékpénztári épület,

melyben Ultzmann késbb lakott, 1659-ben Mosdóssy Imre tulajdona volt;

ettl megvette Kisdy Benedek egri püspök, hogy benne az általa alapított

Szt.-Lászlóról nevezett papnöveldét elhelyezze. Miután a papnövelde a jelenlegi

F-utcza 93. számú épületbe tétetett át, Andrássy Károly gróf, majd bi-

zonyos Niemandsfreuncl kezébe került, kitl a kassai takarékpénztár vette meg.
/. Sándor orosz czár szintén lakott rövid ideig Kassán, midn a bécsi

kongresszus után birodalmába visszautazott. 1821. május 1-én érkezett

Kassára, s itt a F-utcza 78. szám alatti gróf Dessewffy-féle házban volt el-

szállásolva.

KAISER-ERNST JOZEFA.

Pálmai lika.

Newill ftlcr.

Landesmann

testvérek.

Klimkovics

Ferencz.

Klimkovic:

Béla.

Ultzmann

Kóbert.

I. Sándor czár.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 11
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István nádor

S-hiirl;

Konstantin <'•

Paskievi

1. Ferencz Jó

zsef.

Csáky Albin.

Berzeviczv

Albert.

Vida József.

István fherczeg, Magyarország nádora, 1847-ben látogatta meg Kassát.

Fényes bevonulását, melyhez a megye és a város nagyszer bandériumot
állított ki, szeptember 2-án tartotta a Pesti-út fell. Néhány napig idzött
Kassán, mialatt a püspöki palotában lakott.

1848-ban, midn Pulszky Sándor Kassa mellett csatát vesztett, báró
Séhlick altábornagy tartotta bevonulását Kassára. Deczember 11-én a Nagy-
Hernád hidjánál gróf Dessewffy Ferencz polgármester jelentette be néki a

város hódolatát. Schlick a parancsnoki palotába, a mai honvédkaszárnyába
szállott.

1849. június 24-én az ellenséges orosz hadsereg vonult be Kassára,
'" éá Konstantin nagyherczeg és Paskievics herczeg vezérlete alatt. A nagyher-

czeg a polgármester, gróf Dessewffy

Ferencz palotájába szállott, Paskievics

herczeg pedig a parancsnoki épületbe.

Marx Vilmos osztrák császári rendr-
igazgató a kassai krónikában nevét azzal

az önkényes rendelettel tette nevetsé-

gessé, a melyben megparancsolta a kör-

szakállak Jeborotváltatását. Ez okozta

bukását is; mert midn több kassai

polgáron kivül gr. Zichy Henrik bels
titkos tanácsost is megborotváltatta, ez

panaszt tett Bécsben s Marxot azonnal

elmozdították. A szabadságharcz lezaj-

lása után a rendri igazgatóság a F-
utcza 22 számú házban volt, mely most

a kassai népbanké.

I. Ferencz József uralkodónk 1852.

augusztus 10-én jött elször Kassára

;

1857. aug. 31-én másodszor, 1877-ben,

már mint alkotmányos koronás király

harmadszor. Mindannyiszor a püspöki

palotában volt elszállásolva. 1877-ben

veje, Luitpold bajor herczeg is eljött

kíséretében és a gróf Dessewffy-palotá-

ban (F-utcza 78.) szállott meg.

Csáky Albin gróf, volt vallás- és köz-

oktatásügyi magyar kir. miniszter, az

1857— 59-ki években a kassai jogakadémiának volt hallgatója.

Berzeviczy Albert, volt vallás és közoktatásügyi államtitkár, az 1870 —
1872-iki években szintén hallgatója volt a kassai jogakadémiának.

Vida József, magyar költ, 1871. augusztus 10-én neveztetvén ki a

kassai kir. jogakadémia rendes tanárává, 1876. június 20-án bekövetkezett

haláláig' Kassán lakott.

GEKSTER ETELKA.

Az elrebocsátott sorokban a jelen század néhány nevezetességérl

szólva, áttérünk a múlt századokra,

i. Mátyás. Hunyadi Mátyás király Kassán való tartózkodásának ideje 1460.

november 19-érc esik. Mátyás király szállása az úgynevezett királyi házban

volt, mely a mostani premontrei társház helyén, a F-utczában állott.

Mátyás király azalatt, míg Kassán tartózkodott, Podiebrád cseh király köve-
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Szathmáry

György.

Izabell

Tinódy

.

Bocskay István.

teivel értekezett. 1478-ban Mátyás király másodízben is meglátogatta Kassát,

második nejével, Beatrixxel és udvari kíséretével.

Szathmáry György 1460 ban született Kassán. Elbb pécsi püspök, ké-

sbb esztergomi érsek és Magyarország kanczcllárja lett. Ntestvérét Annát

Thurzó Elek vette el. Mindketten az úgynevezett lcsei házban születtek

(F-utcza 69.), mely Szathmáry-birtok volt Thurzó Elek c házat 1516-ban

Lcse városának ajándékozd, Kassa pedig 1625-ben visszavásárolta.

Zápolya János magyar király 1528-ban elfoglalta Kassát, s néhány ZapoIya Ja ""s -

hétig az úgynevezett királyi házban tartózkodott.

Serédi Gáspár, I. Ferdinánd király vezére, ki 1530-ban fkapitánynyá

neveztetett ki, szintén az említett palotában lakott.

Izabella, Zápolya János özvegye 1551-ben tartózkodott hosszabb ideig

Kassán.

Tinódy Sebestyén, a magyar lantos költ, 1549-ben Kassán telepedett

le ; a lcsei házban lakott, a Ko-

vács-utezára néz részben, de

csak rövid ideig, mert hamar
elköltözött.

Bocskay lstván\ miután hadai-

nak fvezére, Lippay Balázs, Kas-

sát 1604. november elsején elfog-

lalta, november 12-én nagy pom-
pával tartotta bevonulását a vá-

rosba. A királyi házban lakott.

A Tordássy-íele házat (F-utcza
(HÍ. sz.) most is Hocskay-háznak

nevezik ; de a közvélemény hi-

básan tartja Bocskay lakóhelyé-

nek, talán azért, mert a modern

alakban átépített ház díszítéséül a

tulajdonos Bocskay István és II.

Rákóczy Ferencz fej szobrait hasz-

nálta.

Lippay Balázs Szabó György
házában lakott, mely jelenleg a

felsmagyarországi múzeum helyisége.

Kátay Mihály, Bocskay kanczellárja, a jelenlegi F-utcza 42. szánni Kátay Mihály,

házban lakott. Itt ölette meg Lippay Balázst, mint azt már Kassa történe-

tében említettük. —• Az említett ház egyik emeleti szobájában egy remek-

mív renaissance ízlésben faragott márványkandalló még most is hirdeti

hajdani tulajdonosának gazdagságát. A ház rokokó ékítményeit késbb al-

kalmazták.

Bethlen Gábor, miután 1619. szeptember 11-én bevonult Kassára, a Bethlen Gábor

királyi házat foglalta el lakásul.

Brandenburgi Katalin, János Zsigmond brandenburgi választó fejede-

lem nvére, mint Bethlen Gábor menyasszonya, 1626. márczius 1-én tar-

totta bevonulását. Az esketést a Szt. Erzsébet egyházban, a lakomát és

tánczmulatságot pedig a Fekete-sas épületben (F-utcza 29.) tartották meg.

Spanlcau, Kobb Frigyes, Strassoldn és Schmidt német tábornokok az

1670-iki Zrinyi-Rákóczy-féle összeesküvést követ gyászos korszak-

ban a kassai parancsnoki házban laktak. Válogatott kegyetlenséggel

11*

KASSA. A HADIK-BARKÓCZY-FÉLE HÁZ. Lippay Balázs.

es neje.

Parancsnokok.
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Thököly Imit 1

.

11. Rákóczy

Ferencz.

II. József.

Szirmay Antal.

Landerer.

Kazinczy.

Dessewfíy .lózse

üldözték a magyar polgárokat, kiket rövid idre Thököly Imre szabadított

meg, a ki 1682-ben foglalta el Kassát ós a parancsnoki épületben lakolt,

melyet ezentúl fejedelmi háznak neveztek.

77. Rákóczy Ferencz 1706. deczember 1-én tartotta fényes bevonulását

Kassára. Elbb Esterházy Antal házába, késbb a fejedelmi palotába szál-

lott, hol több hónapot töltött. A Mészáros- utcza 16. számú házon talállak

megaz Aspremont-fóle czímert, a mi bizonyítja, hogy a nevezett ház Rákóczy

Júlia, Aspremont grófné tulajdona volt.

1711. ápril 26-án Kassát feladják a császári hadaknak, s a város pa-

rancsnokának Fluck császári vezért nevezik ki. Ezen idbl sok rokokó

bútor maradt fenn, ezekkel Maiéter Vilmos kassai birtokos, a Kossuth Lajos-

ul cza 23 számú házában egy egész szobát rendezett be, melyet Rákóczy-

szobának neveznek.

II. József császár ismételten volt Kassán, s mindannyiszor a kamarai

épületbe szállt. Mint Mária Terézia királyn társuralkodója, 1770. június

3-án érkezett Kassára és a pünkösdi ünnepeket itt töltvén, Perecz Mihály

akkori plébános a fejedelmeket megillet czeremóniával vezette a Szt. Er-

zsébet egyházba. 1783. június 22-én ismét Kassán volt, s emlékezetére a

Forgách-utcza végén álló városi kaput — a jelenlegi 37. és 38. számú házak

között — József-kapunak nevezték el.

Szirmay Antal, kit már 15 éves korában neveztek ki koszorús költ-

nek (poéta laureatus), 1747-ben született Kassán. irta azt a verset, mely

a székesegyház keresztgombjában van elhelyezve, s melynek czíme : Carmina

restauratae turris Cassoviensis globo indusa.

Landerer János, könyvnyomdász, 1774-ben vette meg 7600 frtért a

jezsuiták kassai könyvnyomdáját, jelenleg Demeter Manó kovácsutezai 61.

számú házát, melyen szintén régi rokokó diszítmények láthatók.

Kazinczy Ferencz, a költ és a magyar nyelv nagy reformátora, 1770.

szeptember 9 én jött Kassára, a jogi tudományok hallgatása végett.

'• Dessewffy József gróf 1785-ben született Kassán, a F-utcza 90-ik számú

Dessewfí'y-. jelenleg Szirmay-fóle házban, ismeretes Kazinczy Fercnezczol

való levelezése és gróf Széchenyi Istvánnal folytatott vitatkozása, midn
„Taglalat" czím röpiratában megtámadta Széchenyinek „Hitel" czímü hí-

res mvét.

TINODY SRKESTYRN C'/.IMKWK.
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KASSA KOZKJAZOATASA.

ássa történetébl tudjuk, hogy mieltt Róbert
Károly 1342-ben a tárnokmester hatósága

alá rendelte, mint Abaujvármegyében lev
királyi birtok, a várispán (conies eastri)

hatósága alá tartozott.

1347-ben nyerte meg Kassa a biró- ós papválasztás jogát, mint

szabad királyi város. Ez évtl kezdve önállóan intézkedett polgárságá-

nak összes ügyeiben. Nagy Lajos szabadalomlevele értelmében egy évre

választotta bíráját, a ki a tizenkét tanácstaggal együtt életnek és halál-

nak ura.

Az els statútumot, illetleg a statutumok gyjteményét 1404-bl bír-

juk, de a Kassa városi levéltár megrzött több oklevelet, melyek némi

felvilágosítást adhatnak a szabad királyi város közéletének addigi folya-

matáról.

A városi tanács egyfell buzgón mködik a város vagyonának szapo-

rításán, megszerzi Miszlóka, Tkés, majd 1397-ben Tehány helységeket;

másfell féltékenyen védelmezi szabadalmait, azok megsérti ellen rendkívül

szigorú megtorlással él, szembeszállva a királyi hatalommal is, mint azt

már Róbert Károly alatt megcselekedte, agyonvervén Omodct, a ki birto-

kába akarta venni a várost. Gecsei Nagy Pált pedig — mint a királyi ítélet-

iével mondja — „magnum nobilem regni nostri", kerékbe törték. E kegyet-

lenség miatt Lajos király 100 márka ezüst megfizetésére ítélte a városi

tanácsot. A tanács volt a város biteles helye is, eltte történtek az adásvé-

telek, melyekrl a tanács okiratot állított ki.

Kassa 1347-tl fogva a Schwabensjnegel szerinti joggal élt, melyet Budá-
tól vett át.

Az 1404-iki statútum után ugy látszik, rendszeresen évrl-évre alkot-

tak a szükséghez képest statútumokat, de egész sorozatban csak a XVI-ik
század közepe óta vannak meg ezek a városi levéltár birtokában.

Az 1404-iki német nyelv statútum 47 szakaszra oszlik. Bevezetésé-

ben röviden elmondja, hogy a tiszteletre méltó, gondos ós igen szerény

Stoyan Jakab kassai bírósága idején a tiszteletreméltó és igen szerény

Közigazgatás

története.

Els statútum.

Tanács a XIV.

században.

1404-iki statú-

tum.
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Hebenstreyt János (városi jegyz), Isten akaratától és lelke üdvösségétl

ihletve, a tanácstagok felvilágosítása és kalauzolása végett bizonyos arti-

kulusokat méltóztatott csinálni, hogy ki-ki tudja, mit cselekedjék lelki-

ismeretcsen.

„Item es ist zu mercken. Als man geschriben hat von Cristi geburt thawsent firhun-

dert und in dem fyrden jar, Doinoch zu den zeyten als der erwirdige forsichtig und wol-

bescheyden herre Jacob Stoyan is vorweser und richter gewesen der stat Cassaw. Hot der

ersam und wolbescheden her Hanns Hebenstreyt angeseen durch den willen gottes und

seyner zeln selikeyt etliche geschriben artickel geruht zu machen und auch hernoch

gemacht mügén werden durch begyr seyner gewissen. Und do mit zu begegnen durch

underweysung und fürdcrnisz aller rotherren, esz sey burgermaister oder richter oder rot-

lewth, wy sy den genant seyn und auch besunderlich zu besuchen den nutz und ere der

gantzen gémein: Als den eyn ytzlicher noch seyner gewissen wol scbuldig ist und werzn
thuen. Idoch in solcher demütigen underweysung wy sich sollen in yrer ordenung und in

der vorseüng yves selbs und auch ander leüt stant zu nütz und fürdcrnisz der selikeyt sey-

ner zeln und zu lob dem almechtigen gott der eyn schepper ist aller ding."

Az els szakasz megállapítja a felelsséget, hogy egy köztisztséget

visel se vonhassa ki magát alóla s másra át ne háríthassa saját hibáját

vagy mulasztását, a mi visszaélés lenne a közönséggel szemben.
„Der erst Artickel. Es ist eyn grosso oberswenklich obentewr, das eyn ytzliche vor-

nemende person, dy geruft ist von Got dem herren durch seyne glider der mentslichen

natúr ader forhenckniss des gestes der naturlichen fründe ader grosze leypliche gutter

angeseen werden : das eyn man gehocht und uberhaben wirt ober andere leyt : in der vor-

wesung ab das sach wer das sich der man förlip yn ubertretung und yn ubriger ver-

gessenheit yn seynem stroflichon lében : in abtziung eynes gemeines guttes wyder seyn ere

und gütte und seyner selon seligkeyt, das do altzu mercklich wer und offenlich derbenten

dy andern mit vorweser des rotes den gemeynen schuden und gebrechen reych und arm,

das an ym vorhongen würden : es geschech von günst wegen ader von angebomer frynt-

schaft wegen ader von forcht wegen mit ym lyden und vorswigen den gebrechen : und

yn nicht stroften, noch underweysten yn seyner vorgessenheit und lyssen dy sach leych-

tichlichen hyn sleyi'fen und téten nicht ernstlich dortzu, als sich den das gebürte, das wer

mit got und mit dem rechten. Dy gebrechen wurden alsó verdult und nicht beruret durch

des rotes ere willon und der gantzen gemeyne. Dornoch sich dy zeyt vorlyf und vorging

der personen des obgenanten mannes. Ader der anderen mitweser und das dy vorwesung

von yn teylhaftig entzogen wurden und anderen an den hals geworffen : dy selben sollen

nicht dy vorgangen dyng oder sach auf eyn newes derwecken. Wen habén sy es vorge-

dult und vorswigen alsó : das sy es nicht gebust habén : und woldén das hernoch nü bs-
sen, das ist wyder got und irer seln selikeyt. Unde würde grop vordechtnisz yn dergemeyn
der lewth. Das es sich von neyde oder has vorging. Went worume sy Weren gleich des

rechten halben, alsó vil vorfallen, als dy obgoschriben person durch wes willen sy das

vorswigen habén.

Super hocque dicitur : faciens ot consentiens eadem poena sistunt puniendi."

A tanácsbeli szeretettel viseltessék társai iránt, mondja a 2-ik sza-

kasz; s a tanácstagok egymáshoz való jó viszonyával foglalkozik a két

következ pont is, meghagyván, hogy felejtsék cl a hibáját egy téved

vagy tudatlan tanácsosnak, ha megjavul, s megtiltja, hogy egymást hát mögött

gyalázzák. Késbb is visszatér e viszonyra a szabályzat, kimondván a 8-ik

pontban, hogy az újonnan választott tanácstag kérje meg a régieket, oktas-

sák t j indulattal.

A szabályzat 5-ik pontjától kezdve a tanácskozás rendjérl szól. A tár-

gyak közt els sorban jönnek az egyházi ügyek, majd az özvegyek és

árvák, a szegények és bélpoklosok (ausetzigen lewten) kerülnek sorra. Aztán

a város közügyeit, végül a közönség ügyeit vegyék el. Titoktartás köte-

lességük. Ha valamelyik tanácsos saját ügye kerül tárgyalásra, ö és bará-

tai hagyják el a tanácstermet. Ha a tanácson kívülálló a tanácscsal viszályba

keveredik, míg ügyét végleg el nem intézik, mindaddig ne érintkezzenek

vele a tanácsosok.
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A szabályzat gondoskodása kiterjedt még a tanácstagoknak a társa-

dalmi életben való viselkedésére is. A 21. pont ugyanis eltiltja nemcsak a

tanácsteremben való beszélgetést, csendzavarást, illetlenkedést, lábdobogást,

de még a tanácson kívül való illetlen magaviseletet is. Ha valamelyik hibát

követett el, ne mentegetzzék azzal, hogy más is úgy cselekedett, hanem
igazolja magát, ha pedig nem tudná, akkor kérje tanácsos társainak

elnézését.

A város érdekében is álló szolidaritásról több szakasz intézkedik
;

egyúttal a tanácstagok kiváltságos állásához és a középkori felfogáshoz

mérten arra is kiterjeszkedik a statútum, hogy a tanácsosok többre tartsák

magukat a közönséges embereknél s velük ne igen érintkezzenek. A 17.

pont intézkedik, hogy sem a biró, sem valamely tanácsnok ne írasson be a

város könyvébe (Stadtbuch) bármit is, a mirl az összesnek nincs tudomása.

A tanácson kivül állókhoz (29. pont) ne ereszkedjenek le túlságosan a

tanácsosok. A következ szakaszok arról intézkednek, hogy a tanácsosok

ne keressék a maguk hasznát; idegenek eltt ne mondjanak egymásnak
ellent ; a ki a latin nyel-

vet nem érti, az ne törje

fel a leveleket s ne en-

gedje azokat elolvasni,

csupán csak tanácsbeli-

nek vagy jegyznek ; a

jegyz az okiratokat leg-

alább egy tanácsnok

jelenlétében pecsételje

meg.

Igen érdekes és jel-

lemz a szabályrendelet

40. és 41. pontja, mely

azt írja el, min szer-

tartásoseljárással fogad-

ják a pápa és a király

levelét. Ha a tanács a

pápától kap levelet, nyil-

vánítsa úgy a tiszteletét, hogy felállván, térdet hajtson s a pecsétet csókkal

illesse. Ellenben ha a királytól jön levél, álljanak föl, fejüket hajtsák meg
s a pecsétet homlokukkal érintsék

A büntet eljárásról kevés intézkedés van a statútumban. A 45-ik sza-

kasz a felebbezési jogról szólva, kizárja a felebbezés jogából a gyilkosság,

a lopás, árulás, pénzhamisítás, emberölés, gyújtogatás, házasságtörés és rab-

lás elkövetit. A 46-ik szakasz a willkört magyarázza.

„Item. Nóta dicitur Willkör. Es ist wen sich eyn gemeyne sammleth und betraebt

eyn Nücz yn der selben czeyt : und was sy erkennen yn dy ere Gotis und zu fürdrüng dera

gemeynen nücz do selbest do dy handlung geschicht, wor das brech : das lege an der busz,

dy doruf gesaezt wer. Aber dy yn der samlung niebt inbemeseb weren : dy sollen der

wylkör nicht entgelten, wen men sol yn darin vor geoffenbaret oder gerufí'en babén : das

sy nicht ungehorsam dornocb würden : und mustén darusz leyden. Sunder dy weren schul-

dig, dy dy sach gemacht hetten : und nicht geoffenbart den anderen."

Végül az eskü jelentségét fejtegeti a statútum, melynek alkotása,

módosítása a közgylés joga volt.

A közgylés 100 tagból állott. (Centum vires, senatores.) Vezére a tri-

bunus plebis, fürmender. Ez választotta évenkint, három királyok napján a

KASSA. A PÉNZÜGYI I'ALo'IW.

Közgylés.
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birót (iudex) és a tizenkét tanácstagot (iurates cives, consules). A 16. és 17.

Tanácsasztalok, században már nem együttesen tanácskozott a közgylés, hanem hat asztalra

oszolva külön-külön. Az els asztal volt az öreg asztal. Ennél a legtekinté-

lyesebb polgárok ültek s a fürmendcr vitte a szót.

A tanácstagokon kivül a közgylés választotta meg a többi városi
Tisztviselk, tisztviselket is, a küls birtokokat igazgató grófokat, az adószedket, bor-,

sör-, gabonatiszteket, fertályosokat, harminezadosokat stb-, amint egy 1566.

jan. 22-iki választási jegyzkönyvben foglaltatik

:

Electio Offlciorum Civitatis Cassonnien facta est Anno Dni 1566. die 22.

January :

Groffen. Zahlherren. Wcinherren. Mulherrenn. Byrherren. Spitalherrn.

Getraidherrn. Wogherrn. Cromhern. Virtelherrn. Zum Gevicht. Losung-
herren In der obern forstat. In der Nidern forstat. Erbguetter. Kirehenvát-
ter. Dreissiger. Schindelherren.

Biróvaiasztás. ^ biróválasztást egy szemtann krónikás (Ungarischer oder Daciani-
scher Simplicissimus, Lipcse) következképen adja el :

„A várost bezárják s a fürmender a mindenféle nemzetiségbl, azaz

magyarokból, németekbl, tótokból (kiket rendeknek hí) és minden vallá-

snakból, katholikusokból, lutheránusokból, kálvinistákból álló 1< o tagú köz-

séggel fölmegy a városházára, a hol más bírót választanak, vagy pedig de
novo konfirmálják a régit valamennyinek dcliberácziójával és beleegyezésével.

Ha ez megtörtént, proczcsszióval a temetbe mennek, melyet srn meg-
hintenek szalmával. A régi biró a tanácsurakkal szintén a proczesszióval jön.

Minden czéh és mesterember a temet eltt áll szerszámaival, vagy rúdon,

vagy más módon hordva azokat, hogy szerencsekívánatokkal együtt tisztele-

tük jeléül sietve a házához vigyék az nj bírónak, mihelyt csak a nevét meg-
nevezni hallják. Ott vár egy ujdonatnj szekér is, magasan meg-
rakva sima, hosszú tölgyfagerendákkal, hat ló elébe fogva ; ezt is házához
vontatják. Ezt a fát nem szabad abban az eztendben elhasználnia, hanem, a

mint beszélik, arra való lenne ez, hogyha az ellenség eltti áruláson kapnák
s ez bebizonyosodnék, akkor a szekérrel együtt máglyát raknának belle,

hogy azon elevenen elégessék. Mihelyt a fürmender kikiáltja a nevét, a leg-

idsebb két tanácsos egy arra a czélra készült széken fölviszi a gylésbe.
A városi trombitás, a nagydobos erre megszólaltatja hangszerét. A legfiata-

labb négy tanácsos háromszor fölemeli a székkel a bírót és a község tag-

jai szintén háromszor hangosan kiáltják a vivátot. Azután mindnyájan ismét

proczesszióval a templomokba mennek, a hol a Te deum laudamust és más
énekeket meg zenét zengenek s rövid német és magyar biró-prédikácziól

mondanak. Ennek megtörténte után a városbíró úrnál tisztességes lakomái
lakoznak, melyre meghívják az összes nemzetiségek egyházi és iskolai szol-

gáit s jó énekeket és hangszeres zenét is adnak el."

A tanács az ügyek száma szerint egy héten többször ült össze, kora

hajnalban, 4 vagy 5 órakor kezdvén a tanácskozást-. Szombati napon az úgy-

nevezett dies petitorián a közigazgatási ügyeket tárgyalta, a többi, a dies judi-

cidlekon Ítélkezett a bnösök felett, akiket rendszerint a tanúvallomások alap-

ján ítélt el, de tortúra által kicsikart vallomások alapján is. A büntetéseié

elriasztó szigorúságnak. így a rablógyilkost (1556) lófarkon hurczolták meg
s végül a bitófa alatt kerékbe törték. A gyermekgyilkos nt (1575.) tövissel

kirakott gödörbe fektették s félig elevenen eltemetvén, izzó vasrudat vertek

át szivén. A parázna asszonyoknak maguknak kellett megvarrniok a zsákot,

melyben a Hernád vizébe fojtották ket.

Ilyen elrettent példaképen jegyezték föl Máté ötvösmester nejének,

Heléna asszonynak esetét, akit 157H-ban Ítéltek el. Az asszony férjének legé-

nyével s több idegen férfiúval is szerelmi viszonyt sztt. Bnét beis-

mervén, a tanács halálra ítélte t. Az ifélel értelme szerint az elitélt-

nek szintén sajátkezüleg kellett megvarrnia a zsákot s miután a hóhér

fel s alá meghurczolta a tömeg eltt, vétke kikiáltatotl s a zsákba köttet-

TanácsUlések.

Bünfenyitf!

járás.
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vén, október 4-én a Hernád vizébe foj tátott, .,hogy úgy városunk, mint

pedig Isten törvényeinek elég tétessék". De a férjnek is bnhdnie kellett,

amiért nem volt elég ers a n botrányos életmódját idejekorán megaka-

dályozni. Fejvesztés terhe alatt számzték a városból tiz mértföldnyire, a

csábító legénynyel egyetemben.

1562-ben és 1570-ben a betöréses lopás elkövetjét akasztással büntették
;

más esetben megvesszzték és 10 évre számzték a városból. A visszaes

tolvajt lefejezték. Egy ló tolvajt felakasztottak (1558). Egy tolvaj és házas-

ságtör nt megkorbácsoltak s a városból kiztek ; egy másikat halálra

Ítéltek, de tekintettel kiskorú gyermekeire, számzték.

Egy zsebmetszt tetten értek s mivel megesküdött, hogy többé sohasem

teszi, csak számzetésre Ítélték. Egy másiknak büntetlen eléletéért meg-

bocsátottak. Egy tolvajt megvesszztek és jobb fülét levágták (1570). A
szlltolvajnak fülét levágták, más esetben felakasztották. (1579.)

A rágalmazásért az ítélet úgy szólt

ugyan, hogy az illetnek nyelve vá-

gattassák ki (1561, 1572), azonban az

ítéletet megváltoztatták arra, hogy a

porkoláb az illett a piaezon kikiáltsa.

A becsületsértt becsukták, vagy

súlyos pénzbüntetésben marasztalták;

azonfelül még némely esetben ntezasep-

résre is ítélték, vagy pedig a városból

számzték.

A súlyos testi sértés és verekedés bün-

tetése: súlyos pénzbírság, vagy számze-
tés. Egy kerékgyártó mester emiatt

czéhbeli jogát elvesztette, két társa 14

napi fogságot kapott.

Egy verekedés halállal végzdött, s

az életben maradt családja a halotténak

nagyobb összeg pénzt fizetett. (1575.)

A gyilkosnak fejét vették.

Egy többszörös rablógyilkost, a ki

templomokat is feltört, a város négy

végére vezették és ott tüzes fogókkal csip-

desték s végül kerékbetörték. Más esetben a rablógyilkost lófarkon hurczolták

a veszthelyre, s ott kerékbe törték ; mást tüzes fogókkal esipkedtek s

lefejeztek.

A gyermekkitevésért számzetés járt.

A bigamiát elkövet férfit (1562.) a városból kikorbácsolták, hasonló-

képen egy gyújtogató nt is (1558). Az istenkáromlót számzték.
Egy fiút ki apjára kezet emelt, keze ós nyelve elvesztésére Ítéltek, de

kegyelembl csupán hat évre számzték.

Egy kémet lófarkon a veszthelyre hurczolták s ott karóba húzták.

A visszaesést szigorúan büntették; egy tolvajnt uj tolvajságon kapván

(1572), ismét megvesszzték s orrát levágták.

1562-ben a Forgách-utczán Satler Jakab házában tz üt ki, s tizen-

nyolcz ház elég. Satler vagyonát az okozott kár megtérítésére lefoglalták.

1570-ben Szabó Péter kassai polgár magát Drugeth Gáspár jobbágyává

avatta. Ezért a tanács polgárjogának (ius civile) örökre való elvesztésére itéli.

Magyarország Vármegyéi és Vámsai

pt/du/H,

InM« DL. «/M Cítlffls ItíVi erff

BOCATTÜS RIÍGI KASSAI RÍR/) CZÍMERE.
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Hasonló büntetéseket a már említett Simplicius is feljegyez. Elbeszé-
lése szerint a kegyetlen büntetések közt a kövezés is szerepelt. Egy ily

módon kivégzett elitéltet volt alkalma látni Kassán. Az elitéltnek hanyatt
kellett feküdnie a földön, a hóhér kezét-lábát a földbe vert czövekekhez kö-
tözte, a hóhér négy legénye pedig egy nagy követ dobott mellére három-
szor egymásután, mire kisebb köveket hajigálva rája, összezúzták a fejét.

Egy férfit, a ki ittasságában kardjával hadonázva, ugy megsért

é

áldott állapotban lev nejét, hogy az id eltt szült és meghalt, ele-

venen való eltemetésre Ítéltek. Minthogy azonban a haldokló asszony
teljesen megbocsátott neki, st imádkozott érette : kegyelembl fej vesztésre

változtatták az Ítéletet; de elbb neje koporsójához lánczolva, el kellett ki-

sérnie a halottat a temetbe. Ezután átadták a hóhérnak, a ki lefejezte. Az
elítélt iránt igen nagy volt a részvét, mert nem csak maga vallotta bn-
bánóan, de felesége is halottas ágyán, hogy beszámíthatatlan állapotban s

véletlenül követte el tettét s feleségét híven szerette. St talán meg is ke-
gyelmeztek volna életének, ha a napa nem akarja minden áron vérét látni.

Ez addig járt a tanács nyakára, a mig kimondta a balálos Ítéletet, hogy
példát szolgáltasson.

A tanács keményen megtorolta azoknak vakmerségét, a kik szigorú

ítéletei, vagy egyéb eljárása miatt gáncsolni merték. Egy polgár fölött, a ki

nyilvánosan becsmórelte a tanácsot, és ki tiltakozott az ellen, hogy az ér-

dekelt tanács a saját ügyében Ítélkezzék, a négy szomszéd szabad királyi

városból (Eperjes, Bártfa, Kis-Szeben, Lcse) meghívott négy tanácsos
mondott ítéletet, moly úgy szólott, hogy vágják ki a vádlottnak nyelvét s

öt város szö- akaszszák a pelengérre. Megjegyezzük itt, hogy Kassa, Eperjes, Lcse,
vétsége. Bártfa és Kis-Szcben már a 16. században szövetséget alkottak, hogy

az ket közösen érdekl ügyeket kiküldötteik által intézik cl.

Minthogy azonban az illet vitéz katona volt, a ki többször harczolt

a török ellen, megelégedtek enyhébb büntetéssel. Nevezetesen három vásári

napon a városháza mellett széken kellett állania, s az összegylt néptömeg
eltt, valahányszor azt egy poroszló összecsditette, hangosan ki kellett

jelentenie, hogy igazságtalanságot követett el a tanács ellen, nyilvánosan
bocsánatot kér s megköszöni a kegyes Ítéletet. De ez még semmi ahhoz,

a mi azután következett. A hóhér mellette állott egy edénynycl, melyben
megnevezhetetlen valami volt. Az elitélt kénytelen volt azt mondani,
hogy úgy ugatott mint a kutya, azért az általa kiadott szennyet kész fel-

falni. Erre a hóhér azt felelte : Minthogy úgy ugattál, mint egy kutya,

tehát gonosz, czéda szád nem érdemel mást, mint hogy ezzel a rondasággal

tömjem be, Erre az edény tartalmát szájához kenvén, úgy arcul ütötte t,
hogy lefordult a székrl, mire visszavitték a börtönbe, a mig -harmadszor
is át nem esett a szégyenletes torturán. Ekkor aztán ismét visszanyerte

polgári jogait és a becsültetést.

Hóhér. A mint látjuk, a hóhér fontos közege volt a törvénykezéssel kapcso-

latos közigazgatásnak. Minthogy nem minden város tarthatott erre való

alkalmas egyént, a kassai hóhért gyakran kikölcsönzik a szomszéd

városok ós birtokosok. A kisebb bnesetek fenyítése a vesszözés volt, me-

lyet a város piaczán a pellengér alatt szintén a hóhér hajtott végre.

A tanács különben g}^akorta volt engedékeny s kivált „sokak kérel-

mére" nem ritkán ugy itélt, hogy a bnös a városból örök idre távozzék

;

tehát a mai rendszerrel ellenkezleg járt el, a mikor az ilyeneket éppen

illetségi helyükre tolonezozzák.

A feltételes ítéletnek is számos példájára bukkanunk. A fölebbezés a

fbenjáró bnöket kivéve, melyekben nem volt fölebbezósnek helye, a tár-

nokmesterhez ment, ki mellé még rendesen két polgárt küldött Kassa

városa.

A túlságos szigor a 17-ik században némileg megenyhül, de kivált a

18. század eleje óta. A gyilkost lefejezték. A kassai polgárt a bakó meg-
kötözetlenül vagy bilincsek nélkül kisérte a veszthelyre. Az Ítélet végre-
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hajtásánál a két legifjabb tanácsnok volt jelen, a kik a város pallosát

magukkal viszik, a nyaknzás végrehajtása végett odanyújtják a bakó-

nak, a ki hüvelyébl kivonja, a végrehajtás után a készen tartott hüvelybe

visszatolja s a tanácsnokok visszaviszik a városházára. A bnöst rendesen

megáldoztatták. A kisebb vétségek büntetése a deresre húzás; ennek súlyo-

sabb neme a három •pálezára Ítélés. Egy istenkáromlót arra ítélnek, hogy

a három páleza egy éven át minden pénteken kijárjon neki, amibe id eltt

bele is halt.

A legaprólékosabb gonddal gyámkodik a város nemcsak a közügyek

menete, hanem a lakosok ama magánténykedésc fölött is, a melyek csak

némileg is érintik a közrendet.

A köztisztaság és közegészség ügyére vonatkozó egyik-másik intéz- Köztisztasági

kedése még üdvösnek is mondható, mint például az a rendelkezés, mely az

1020. évi statútum 2. pontjában ekképen hangzik:

„Végezte a n. község, mivel hogy szemünkkel
láttynk, hogy az útezákon itt az városban minden
rútságot és undokságot az házokbúl kitöltenek és

hordanak, mely miá embernek mennyi nyavalyája
történik, a meleg nyár elérkezvén, az ködes dér miá,

akárki is megítélheti. Azért az n. tanács kiáltassa

meg és soverc injungállya, hogy ezután senki az

uczákban afféle dögleletes rusnyaságot udvarárúi más
jámbor háza eleibe avagy bázának hátuljához ne
hordgya, se ne hordassa, som pedig háza eleiben

szemetet ki ne vitesse, hanem kiki a városon kivl
vitesse."

A XVII. században alig-alig szünetel háborús

mozgalmak, mint tudjuk, általában sok kalandort és

szökevény gonosztevt ztek a városokba, a lml a

lazább elemekkel találkozván, gyakran okoztak zene-

bonát. A városnak nagyon kellett ügyelnie, hogy

elejét vegye már a kisebb rendbontásoknak is, mert

a folytonos pártvillongások közt az ilyen zavarokat

felhasználhatta az egyik vagy másik fél arra, hogy

a várost birtokába ejtse.

Az 1616-iki szabályrendelet megtiltja, hogy a

deákok éjjel sétálgassanak a városban s olyanokkal, kassá. — a régi városi

a kik nem illenek hozzájuk, részegeskedjenek és tömlöcz.

tánczoljanak ; az 1630-iki szabályzat pedig azok ellen

szól, a kik a délesti isteni tiszteletek alatt a csapszékekben sípolnak, hege-

dülnek, tánczolnak, „melyekbl rút förtelmes dolgok következhetnek."

Az isteni szolgálat szentségének védelménél azonban megnyilatkozik

több esetben az a felekezeti gylölség is, mely, mint Kassa történetébl

tudjuk, ersen lángolt két századon át a városban. A változó politikai hely-

zetekhez képest hol a protestáns hol a katholikus került felül s éreztette

hatalmát a másik felekezettel, a törvénybe igtatott egyenjogúság ellenére.

A katholikusok ellen irányul az 1633-ik évi szabályrendelet 8. pontja,

mely ismételten megtiltja a szöges lámpával, az úgynevezett csillaggal való

farsangolást : „Mivel penig mi édes Idvezítnknek születését nevetséges

játékra és részegségre fordítják, mostantól fogva ennek utána soha no

legyen. Az ki cselekszi, Istenti várja haragját fejére, mert afféle comédia

azokat illeti, a kik mégis az pápai setétségben vadnak."

12*

Rendeletek fele

kezetek ellen.
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endelel

Káromkodás.

Tzoltás.

Tis/li fizetések.

A szabályrendeletek már azeltt is foglalkoztak a népszokások és

mulatságok efféle korlátozásával ; e puritán szigorúságtól sugalt határo-

zatokkal késbb is találkozunk, a mikor a közgylés egyáltalában hadat

izén minden farsangi bohóczkodásnak. Az 1636-iki szabályrendelet 18. pont

jában ugyanis elrendeli

:

Farsang-eiienes „Emlékezik a ns. k. arra, hogy az az elmúlt új esztend napján mi-
nem ezéhes uraim igen elmentenek volna az dologban az sok mód nélkül
való öltözetekkel és oktalan ábrázatokkal, mely dologh az n. községnek
semmiképpen nem tetszik. Annak okáért teljességgel azt végezte a n. k.

hogy ennek utána efféle tragoedia ne legyen és hiában való játék. És ha
Isten azt adja érnünk, Biró uram kegyelme az czéheseknek jó idején

tudtokra adja, hogy a nélkül ellegyenek."

A káromkodás ellen is kellett tilalomról gondoskodni, mert az „Isten

ellen való kárhozatos szitok annyira elharapózott a városban, hogy még az

tanácsbeli uramék közül is némelyike igen szokásul vöttc." Megrójja is ket e

miatt a város, hogy nekik kellene példát adniok s ime k élnek ezzel a rossz

szokással, „hanem ennek utána lészen az n. községnek arra való vigyázása".

A közjó és közrend érdekében kiadott szabályzatok közül megemlítjük,

hogy Kassa városa ismételten, 1568-ban és 1627-ben alkotott szabályrende-

Anyakönyvek. letet a tzoltásra nézve, 1579-beii az anyakönyvek vezetése iránt intéz-

kedett, meghagyván az

egyházfinak, hogy úgy

a házasságokról mint a

keresztelésekrl köny-

vet vezessen.

A tanács tagjai, va-

lamint a városbíró kez-

detben tiszteletbl szol-

gáltak, csupán a XVII.

század közepe óta kap-

nak fizetést. A jegyzt,

plébánost és az iskola-

mestert azonban mindig

fizette a város. A jegyz, azaz nótárius fizetésérl 1432-bl van adatunk;

okkor évi fizetése 75 frt és egy öltözet ruha volt. 1487-ben 94' frt ós 8(5

dénár volt a fizetése ; 1577-ben hotenkint két forint. A fizetések idvel

fokozatosan emelkednek. A városi magisztrátus és a segéd-személyzet fize-

tése 1762-ben 8675 frt 40 krra rúgott, a szolgák fizetése 1422 frt. 28 krra;

személyi kiadásokra tehát 10,097 frt 68 krt fordított a város.

A város régi bevételeirl is találunk hiteles adatokat levéltárában.

1487-ben a város összes bevétele 3198 frt 83 dénár : összes kiadása

2417 frt 81 dénár volt. A bevételek fbb tótelei: Stadtkeller 1296 frt <» dénár;

Mangel 105 frt ; városi mészárszékek 209 frt. A kiadások legmagasabb tétele

az évenkint fizetni szokott taxa regia 892 frt.

A levéltárra a XVII. századtól fogva nagy gondot fordított a község.

líls érdemet Cromer Leonhardus jegyz szerzett a levéltár gyarapításában

(a XVI. század második felében), a ki sok régi oklevelet lemásolt s meg-
mentett az utókornak. A XVIII. század második felében Schwarzmbach

Antal Ferencz szenátor és helyettes fbíró rendezte a levéltárat, a ki körül-

belül 30,000 aktát lajstromozott. Érdemének elismeréséül megrizték arcz-

képét a levéltárban

Az 1640-iki és 1658-iki szabályzatok is intézkednek a levéltárra nézve,

kassá. — a közvágóhíd.

Városi bevJtelek

Levéltár.
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elrendelvén, hogy a privilégiumok, levélbeli documentumok a városházán
avagy kúriáján lev mindentele regestrumok ós egyebeknek iuventá-

rium szerint való regisztrációja, végül a törvények „avagy arbiter

által való compositiójuk, végzések" összegyjtessenek. A doeumentumokra
nézve szükségesnek tartja a község, hogy „mindenféle levelek megnézel es-

senek, perlustráltassanak, fürmender, bíró és nótárius uraimék jelenlétében

megtisztíttatván, vétettessenck szép registromokban, és ha mi az elbbeni
nótáriusoknál vagy gróffok ládájában és akár hol volnának, azok is í'elvi-

tettetvén az tanácsházra, helyben állíttassanak és esztendnkint az reges-

trum szerint megláttathassanak, hogy idegen emberek kezéhez ne juthas-

sanak". Intézkedik a szabályzat a város adósságaira, az árvák vagyonára
vonatkozó iratok rzésérl s felszólítja mindazokat, a kiknél a városra

vonatkozó okiratok volnának, adják át a tanácsnak, hogy a registrátor azo-

kat a, levéltárba tegye. Az országos törvények megrzésére is nagy súlyt

fektet a város. A törvények hiteles másolatai a 16. század közepe óta meg-
vannak a városi levéltárban.

A XVII. század végén a város kormányzatának személyzetérl egy

1682-iki tisztviseli választási jegyzék ad felvilágosítást, mely így hangzik :

„Anno 1682. die 26. Januarii. Renovatio amplissimi senatus (süb judicatu generosi

domini Andreáé Wida), liberae ac regiae civitatis Cassoviensis more solito facta. Series

amplissimi senatus (12). — Series electae communitatis, eöregh asztal, 2-ik. 3-ik, -í-ik

5-ik, 6-ik asztal. Az öreg vagyis els asztalban volt a „fürmender". (Tribunus plebis). --

Renovatio offioialinm die 7 tnensis Febrnarii more solito facta : Gróff lisztek (2). Fizet

tisztek (2). Bor tisztek (4). Sor tisztek (4). Epit tisztek li). Ispilály tisztek (3). Búza tisztek

(3), Adószed t. (3). Plébánia t. (2). Patika t. (2). Sendely és deszka t. (2). Tégla t. (1.1

Strázsamesterek és szállásosztók (4). Oberster vachmayszter, a ki az szállások végett minden

causákat eligazitson. Czaygvartok (2). Vásárbirák (2). Egyházfiak (2). Fnotárius. Viceno-

tárius. Regestrator. Fiscalis. Ordinarius procurator. Nemes város medicusa. Tárgymesterek.

(4). Dézsmások (2). Alsó- és fels adószed tisztek (2). Els fertályosok (2). 2-ik f. (2). 3-ik

f. (2). 4-ik f. (2). Lovasok kapitányi (2). Els fertályos kapitányok (2). 2-ik f. k. (2). :-i-ik

f. k. (2). 4-ik f. k. (2). Lovasok zászlótartója. Gyalogosok zászlótartója. Renovatio arcliima-

gistrorum singularum chebarum in Anno Kí<S2. corara generoso judice et amplissimo senatu

more solito faoti. Mészáros czéhmesterek. Szcs. Szabó. Ötvös. Varga. Szigyártó. Gerber.

Magyar lakatos. Puskacsináló. Kovács. Asztalos. Kerékgyártó. Rézfazekas. Késcsináló

Bodnár. Hámgyártó. Nyereggyártó Erszénygyártó. Köteles. Csiszár. Fazekas. Süveges.

Takács. Gombköt Borbély. Zsemlyesüt. Kmives. Fegy'vercsináló. Csizmadia. Csapó.

Tcsináló. Mézeskalácssiitö. Tölcsércsináló. Renovatio judieum subwrbanorum. Ispitály és Kis-

utczai birák. Szent-Lénárt-utczai b. Biró- és Foghagyma-u. b. Tégla-u. b. Csermelyei- áj-

utczai l).'"

A város autonómiája azonban 1. Lipót alatt ersen hanyatlott. A
király a szepesi kamara útján intézkedik a biróválasztás iránt s rendele-

tekkel igazítja a közigazgatást, számos si szokás elhagyására kényszerít-

vén a várost. Ekkor kezd Kassa közigazgatása is a többi magyarországi

városok közigazgatásához simulni, de épen azért, mert a különleges körül-

ményeket a kormány nem vette kell tekintetbe, pangásnak, majd hanyat-

lásnak kellett beállania.

A közigazgatás szervezete egészen II. Józsefig nem változott meg; " József,

csak a törvénykezési eljárás módosult Mária Terézia alatt, aki a bünteté-

seket enyhítette; a kínvallatást egészen eltörölte.

II József rendelete értelmében már 1784-ben a német nyelv lett az Németnyelv,

ügykezelés nyelve a városnál. Hiába irtak föl ellene; József császár hajt-

hatatlanul ragaszkodott rendeletéhez. St 1785-ben még törvényhatósági

önállóságát is elveszt Kassa József császár kerületekre osztván be Magyar-

országot, mint tudjuk, Kassát is az egyik kerület székhelyévé tette, ámde
a többi várossal együtt autonómiájától meg is fosztá s a kerületi ispán hatás-

köre alá rendelé
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1848.

Kassa közigazgatása következképen alakult akkor. A birói hivatal

élethossziglan tart. A hanyag birót a királyi biztos lemondathatja. A
királyi biztos szabja meg, hányszor és mikor válaszszák meg a városi

tanácsot. A törvénykezés jogát megtarthatta a város, de bnügyekben nem

;

ezekben állami törvényszék itélt. A városi törvényszéknek a nemes ember
is alárendeltetett. A halálbüntetés eltöröltetett.

József császár, mint ismeretes, kevéssel halála eltt összes rendszabá-

lyait visszavonta. Ekképen 1790-bcn Kassa is visszanyerte régi jogait; a

jegyzkönyv nyelve ismét a latin lett, tanácsát újra szabadon választhatá,

törvényszékét ismét felállíthatá. Érvényben maradt azonban Mária Terézia

rendelete, mely a kínvallatást megszüntette ; csupán a deres maradt meg. A
városház eltt állították föl, s a botozásra ítéltet derekánál fogvást vaspánttal

rácsatolva, nyilvánosan hajtották rajta végre az Ítéletet. Ezt az embertelen

büntetést 1820-ban szüntették meg.

Magyarnyelv Kassa közigazgatási nyelve 1840-ben az 1840: VI. törvényczikk meg-
koagazgatas. ^Q^gQ u^n az0nnal magyarrá változott. A tisztviselk, a kiket az 1790

óta megindult és Kassán szakadatlanul

élénken szított nemzeti mozgalom ha-

tása nem hagyott érintetlenül, teljes

készséggel és nehézség nélkül váltak

meg a latin hivatalos nyelvtl.

1848-ban Kassa közigazgatása, elveszt-

vénmost már minden kiváltságos jellegét

az 18-18: XXIII. t.-cz. értelmében tel-

jesen akként alakult át, mint annak

az ország összes törvényhatósági joggal

felruházott városaiban történnie kellett.

Az uj tisztviselk választása május

20-án volt ; a szavazati joggal biró pol-

gárok száma 803, a városi képviselkké

meg nem választható tisztviselké 65.

Az uj rend szerint való választás rend-

ben és nyugodtan ment végbe.

A szabadságharcz elnyomása után

az abszolút uralom ismét megfosztotta

a várost minden szabad intézményétl. Kassát a kassai katonai köz-

igazgatási kerületbe olvasztották, melynek székhelye Kassa lett. A kassai

katonai közigazgatási kerület három polgári kerületre oszlott, u. m. kassai,

lcsei és ungvári kerületre. Kassát közvetlenül a kerületi fbiztos hatásköre

alá rendelték. Ennek és a katonai kerületi parancsnoknak ajánlatára a had-

sereg parancsnoka nevezte ki a polgármestert. Nemsokára azonban felosz-

latták a három polgári kerületet s élére az egész katonai kerületnek, mely

tiz régi vármegyére terjedt ki, fispánt állítottak, a ki kerületi fispáni

czimet viselt; a város, mint kerületi fváros közvetlenül a helytartóság

hatásköre alá jutott. A városi törvényszéket feloszlatták. A képvisel testü-

let helyébe a polgármester mellé élethossziglan 24 tanácsost választottak ; de

ki volt mondva, hogy ha valamelyik meghal közlük, már nem választhat-

nak ujat a polgárok, hanem helyét kinevezés utján a helytartó tanács

tölti be.

Mint egy egykorú naplóiró följegyzi, a kinevezett polgármester Kloczkó

János beigtatása teljesen csöndben ment végbe ; a tisztviselk minden

ünnepélyesség nélkül mutatkoztak be ; a polgárság távol maradt.

SCHWARZENBACH SZENÁTOR.
1850— 18GU.
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A városi rendrséget szintén feloszlatták s 1851-ben császári rendr-
séget küldtek Kassára.

Az uj adórendszer is életbe lépvén, Kassa állami adója 14,000 forint-

ról egyszerre 80,000 forintra szökött fel.

Az 1859-iki április 24-iki császári pátenssel kibocsátott uj községi
törvény, melynek alapján egy bizottság a helytartótanács meghívására uj

községi szabályrendeleteket készített, már nem verhetett gyökeret. Az
1860-iki uj korszak visszajuttatá Kassának autonómiáját s újra ünnepelhette
választott polgármesterét és tisztikarát.

Kassa kormányzatának rendszere, más régi magyar városokhoz hason-
lóan, teljesen átalakult 1872-ben. A régi közigazgatási intézmények csekély K ,

kivétellel megszntek az 1870-ben megalkotott XLII. törvényezikk követ-
keztében, mely a törvényhatóságok rendezésérl intézkedik s mely 1872-ben
lépett életbe. A régi szabad királyi városok azután is megtartották nevei-
ket; de a kisebbek elestek a külön törvényhatóságtól, s jelenleg önálló tör-
vényhatósági joggal (Fiume városon kivül) csak huszonöt város bír Magyar-
országon, ezek közt Kassa.

Az említett, valamint az 1871 : XXXI. törvény következtében megsznt
törvényhatósági intézmények voltak: a kassai városi törvényszék, a kül-

zigazgatás

1872-tÖI.

KASSA. A FERENCZ-JÓZSEP KASZÁRNYA ÉS A DOHÁNYGYÁR.

városi bíróság, a mezei kapitányság stb. A külvárosi bíróság helyébe,

késbb az 1877: XX. t.-ez. alapján kisebb polgári perekre a községi bíróság

lépett. Régebben volt fbírája (judex) és polgármestere a városnak. Az
els fbírót, Albertet 1347-ben említik a följegyzések. A polgármester

(consul) a fbíróval, közösen vett részt a város kormányzatában; a fbíró

a törvénykezést, a polgármester a közigazgatást vezette ; a törvényhatóság

feje azonban mindig a fbiró volt egészen 1872-ig. Az utolsó fbiró Czitó utolsó fbíró.

Dániel volt.

Az 1870: XLII. törvényezikk értelmében a városi tisztikar szervezete

is változáson ment keresztül. Az uj választásnál a régi tisztviselk közöl

tizenheten maradtak ki ; nagyrészt azok, a kik a megszüntetett városi

törvényszéknél voltak alkalmazva.

A törvényhatóság mködését, a tisztviselk hatáskörét, mint más tör-

vényhatósági városokban, az általa belügyminiszteri jóváhagyással alkotott

szervezeti szabályrendelet szabja meg. Kassa városa azonban úgy népességére, szervezeti szar

mint köz- és gazdasági életére nézve rövid id alatt oly gyorsan fejldött,
halY'rendelet

hogy az 1872-ben készült szabályzat nem elégíthette ki már a város igényeit,

azért ismételten át kellett azt dolgozni, s ma már a negyedik jóváhagyott

szabályzat van életben
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Városi képvi-

selet.

fclnevpzett és

választolt tiszt-

viselk.

Tiszti lizetcsek.

A város képviselete a törvényhatósági bizottság'. A képvisel testület

1870-ben, az akkori lakosság számához képest (mikor Kassa lakossága

21,742 lélek volt), 88 tagból állott. A közgylésen az értékképviselkön

(virilistákon) és a választott képviselkön kivül szavazati joggal bírnak: a

polgármester, fkapitány, fjegyz, tiszti ügyész, fpénztárnok, forvos,

fmérnök, fszámvev, levéltárnok, árvaszéki elnök, ülnök és közgyám,

végre az aljegyzk és az alszámvev, a kiknek 1872-ben még nem volt

szavazó joguk.

Az 1891-iki népszámlálás után ismét helyesbítették a képviselk szám-

arányát A 28,881 lakoshoz képest 104-re tették azok számát ; közölök 52

virilista, 52 választott. A legtöbb adót fizet bizottsági tagok adója 2100

írttól 550 írtig terjed.

A város négy városi választókerületre van osztva; az els három
11—14, a negyedik 10 képviselt küld.

A tisztviselk egy részét, még pedig ma már 18-at, az 1840: XXI.
t.-cz. alapján a fispán nevezi ki. 1872-ben fispáni kinevezés útján csupán
a levéltárnoki állás töltetett be. A többi tisztviselt akkor mind a közgylés
választotta, még pedig hat évre : a polgármestert, a tanácsosokat, a f-
jegyzt, két aljegyzt, tiszti ügyészt, fkapitányt, fpénztárnokot, két pénz-
támokot; a többit élethossziglan. -Jelenleg hat évrl hat évre választás alá

esnek: a polgármester, a ta-

nácsnokok, a fjegyz, a há-

rom aljegyz, a tiszti ügyész,

az árvaszéki ülnök és a pénz-

-rw tárnok. A segéd- és kezel-
személyzet tagjai az 1886;

XXI. t.-cz. 81. §-a szerint

a közgylés által élethosszig-Ilan választatnak.

A fispán által élethosszig-

lan kineveztetnek : a fkapi-
tány, a hatósági fmérnök, az

KASSA. - - GYALOGSÁGI KASZÁRNYA. I. és II. lllémÖk, a f- ÓS al-

számvev, az I. és II. szám-
fejt, a tiszti forvos, a rendrorvos, az orvos-halottkém, a vágóhídi állatorvos,

az állatorvos, a levéltárnok, az irattárnok, a közgyám és az úti biztos.

1872. évben 1^0, 1894-ben összesen 203 alkalmazottja volt a városnak.

Természetes, hogy e számarány összehasonlítása nem tünteti fel azon fon-

tosabb uj állások szervezését, a melyeket az utolsó 23 esztend alatt az

évrl-évre mutatkozó szükség megkívánt. Nem érdektelen annak kimutatása

sem, hogy 1872-ben az összes 180 alkalmazott évi fizetése 83,336 frt öl

krra rúgott, ma a 203 alkalmazotté 94,537 frt 27 kr. A különbség csak

11,200 frt 66 kr; a mi világos jele annak, hogy a tisztviselk fizetése,

tekintve azt, hogy idközben több uj állást is szerveztek, 23 év alatt alig

emelkedett valamivel.

A polgármester évi fizetése volt 1872-ben: 2000 frt, szállásbére 500 frt;

mai fizetése 2400 frt, lakbér- illetménye 600 frt; a tanácsnokok 1400 s 1200 frt

fizetés mellett 300 frt lakbért kaptak; most évi fizetésük 1400 frt, lakbérük

ugyanaz, a mi 1872-ben volt. Pedig a lakások ára ma jóval emelkedett. A
fkapitány 1500 frt fizetést és 300 frt lakbért kapott; jelenleg 1700 frt fizetést

s 300 frt lakbért élvez. Összehasonlítás végett álljon itt a következ táblázat:

1872-ben 1895-ben
fizetés lakbér fizetés Lakbér

frt kr. Irt kr.

Fjegyz 1200 300 1 ÍOO 300

Fpénztárnok 1000 300 1000 300
Tisxli ügyész (500 200 800 200

Fmérnök 1000 300 USOO 300

Levéltárnok 800 200 800 200

Fszámvev 1000 300 1200 300

Frdmester 1 ÍOO 300



.Magyarország Vármegyéi és Városai.'

Kassa szab. kir. város tisztikara 1896. január 1-én,
„Apolló" indalmi és nyomdai részvénytársaság.

1. Münster Tivadar, kir. tanácsos, polgármester. - 2. Loósz József, tanácsnok, polgármester-helyettes. - 3. Timkó József, tanácsnok. - 4. Éder Gyula, tanácsnok. - 5. Benczúr Géza t.szt, ugyesz - 6 Kozora Vincze, *M*£-<-^T^^^]^£^^S^
tiszti fdorvos. - 9. Hollay Adolf, fszámvev. - 10. Sznyey István, erdmester. - 11. Soukup Adolf, uradalmi fmérnök. - 12. Antal Emil, uradalmi ügyész. - 13. Bayer Karoly, törvényhatóság, fmérnök - U. Dr. Szentleleky Gyula 5^^^"^£Jta^TlSfari
16. Tiirst Vendel, I. aljegyz. - 17. Varga Kálmán, II. aljegyz, h. községi biró. - 18. Rössler István, III. aljegyz. - 19. Ifj. Kemény Lajos, levéltáros. - 20. WiUnrotter Henrik, alszamvevo - 21. Halasz Mihály kozgyam - 22. M.hah, Béta, rendo okap.t^y'tte

^?"JJ^
1

Béla, rendr-alkapitány. - 24. Varga László, rendrfogalmazó, tb. rendralkapitány. - 2,. Kossuth Lajos, rendrfogalmazó. - 20. Dr. Vandracsek Jen, rendrorvos. - 27. Kövy János, számfejt -8. Domokos János, foerdesz. - 2 .
Gro.s f^nj^t. I. mera£. 80 W^d^

állat rvos, közvágóhidf igazgató. - 31. Barts Pál, adóhivatali fnök. - 32. Pechei Ágoston, adóhiv. fnök-helyettes. - 33. Siposs Endre, számfejt. - 34. Kovács Zsigmond, számfejt. - 35. Barts Kalman, kerületi erdész. - 30. RhedeyJ.zsef k o erdész. - 37 Gontzy L,pot kiadó. -

38. Szagá.yi József, iktató. - 39. Huszár Henrik, állatorvos. - 40. Dr. Mosolyi Géza, orvos, halottkém. - 41. AndrejkoviU Sándor, aljegyz (jelenleg anyakönyvvezet). - 42. Schwgutt Ferencz, központ, erdész. - 43. Kosch A,thur, muszxk, rajzoló. - 4 B Ilus Ende^ farakta nok^

46 Reidiel Károly, adótiszt. - 40. Virág Gyúl,, Srattárnok. - 47. Sárosi Árpád, rendrkapitányi segédfogalmazó. - 48. K.rnics István, utadó-kezel. - 49. Ponevács Mihály, rendr-.rnok. - 60. Juhasz Mor, rendor-irnok. - 61. Posch Pa,, írnok. - 63. Kr.szt Andor, ,rnok. 63. Tóth

Gusztáv, imok. - 54. Kindl Gyula, imok. - 55. Vashegyi Géza, imok. - 56. Heissig Béla, rendr-irnok, - 57. Lach Gyula, írnok.

MINfEN JOG FENNTARTVA.
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Az 1872-ik evet megelz idben a városi tisztviselk kivétel nélkül
még jókora fadeputátumban is részesültek; ma csupán az erdei bivatal
tisztviseli és a faraktári hivatalnokok részesülnek tzifa-illetményben.

Több évi akczió eredménye a jelenben élvezett drágasági pótlék, mely
az 1893. évben történt jóváhagyás szerint 30% volt, majd 20%- ra és

ismét 10%-ra leszállíttatott.

A város els tisztviselje a polgármester. A múlt századokban, mint Polgármester,

tudjuk, a város élén a fbiró (judex) és a polgármester (consul) állottak.

Úgy a judexek, mint a consulok gyakran változtak. Tiz évnél hosszabb

ideig alig viselte valaki e tisztet. Akkor ugyanis évrl-évre választották a

polgármestert s igen nagy közbizalom jele volt, ha ismételten többször

megválasztották.

A fbiró választása bizonyos ünnepiesség mellett történt. Még ma is

megmaradt abból valami. A tisztújítás alkalmával, a mikor a polgármestert

már megválasztották, az öreg Orbán-harang adja tudtára a négy kerület

lakosságának, hogy a közbizalom megtalálta azt az embert, a ki a közön-

ség vezére, a városi javak h re lesz. A consulok, a kik többnyire Kassa
városa ts-gyökeres családaiból származtak, nem ismeretesek mind névsze-

rint elttünk. Csak a legutóbbi évszázadban consuli tisztet viselt egyének

névsorát adhatjuk teljesen. 1788-tól a mai napig következk voltak :

KASSA. TÜZÉRKASZÁRNYA.

1788. Stehovics István; 1793. Bányay István; 1797. Bérezik Imre; 1798. Polinszky

János; 1800. Sihulszky Jakab; 1802. Krausz Ferencz ; 1804. Fülöp János; 1816. Tamássy
András; 1820. Fedák János; 1822. Spernahovits Ferencz; 1827. Fedák János (másodíz-

ben) ; 1835. Winkler Károly ; 1841. Farkas Sándor ; 1846. Rimanóczy Ferencz ; 1848. gróf

Dessewffy Ferencz, 1849. Aranyossy J. ; 1850. Eloczk J.; 1852-ben császári kir. helytartói

kinevezés utján ismét Kloczkó J.

1861-ben a dics emlékezet br. Luesénszky Pál, Kassa volt orsz.

képviselje, 1862-ben a városnak igen népszer és szeretett embere : Török

Sándor volt a polgármester, a ki a bankói meredek úton kocsijából kies-

vén, gyászos véget ért.

1863-ban Rimanóczy Ferencz, lett a polgármester, a kit orsz. kép-

viselvé választottak, mire interregnum állt be s a polgármesteri teendk
végzésével Papp József helyettes polgármestert bízta meg a törvényhatóság.

1872. május havában Münster Tivadar lett Kassa polgármestere, s azóta Münster

mindig t választották újra. Huszonhárom esztendei polgármesteri mködé- Tivadar -

sét számítva, összesen harminczkilencz év óta látjuk t a közpályán, nevét

nemes ambicziótól hevített szakadatlan munkássággal emelvén tiszteltté.

Különösen gazdálkodó talentumát említik elismeréssel. Lelkiismeretes és

sikeres gazdálkodása, melynek üdvös hatását Kassa városa leginkább érzi,

közmondásossá vált. Az polgármestersége alatt nagyot lendült Kassa város

vagyoni fejldése. Ma már nemcsak hogy el nem fordulhat az olyan saj-

nos eset, mint a rendezetlenség korszakában, három évtizeddel ezeltt, hogy

Magyarország Vármegyéi és Városai. 13
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Vagyoni rende-

zés.

1

nem egyszer üresen állott a városi pénztár s a tisztviselk is csak nagy-

nehezen kaphatták ki járandóságukat: hanem a viszonyok rendezése mellett

még a városi vagyon is tetemesen gyarapodott.

Hogy min viszonyok uralkodtak akkoron a városnál, arra legjobb

bizonyíték az a jegyzkönyv, melyet 1860-ben egy a közgylés által kikül-

dött bizottság vett föl, melyben az van mondva, hogy a város pénztára a

számos apró és drága kölcsön miatt „folytonosan sinyldik".

Münster Tivadar 1872-iki jelentésében következket mondja : „Ily

nyomasztó viszonyok között többször voltam kénytelen kölcsönhöz folya-

modni, hogy a tiszti kar fizetését pontosan kifizethessem".

Elképzelhet, hogy milyen energiával ós körültekintéssel kellett ez

állapotok megszüntetésén dolgozni és mennyi viszás állapotot megszüntetni,

a mig a város abba a helyzetbe juthatott, a melyben ma van, hogy már

gazdagnak mondható. A harminczas bizottság 1869-iki pénzügyi jelentésében

a város tartozását 500,840 frt 53 krban állapítja meg. 1872-ben a tartozás

már 512,986 frt volt, illetleg a 72,969 frt 33 krt tév adóhátralékkal és

más kisebb tartozá-

sokkal együtt 633,117

frt 59 kr.A város jövö-

delmeit az apró adós-

ságok törlesztései, az

építkezések, a város

rendezése emésztették

föl. Jövödelmei nem
voltak arányban fekv
birtokainak nagyságá-

val. Például a város

tulajdonához tartozó

házak jövödelme, azok

értékéhez mérve, alig

haladta meg a 3%-ot.

St a harminczas

pénzügyi bizottság 1869-ik jelentése szerint: „a város erdeibl nyert tzi és

épit fa eladásának módozata kirívó ellentétben állt a nemzetgazdaság sark-

fogalmaival".

A város vagyoni állapotának javulása kiviláglik, ha összehasonlítjuk

az egyes birtokok, jogok és egyéb haszonbérletek után befolyt jövödelmet

az 1872-iki, 1882-iki és 1892-iki eredmények szerint, illetleg a mai napig:

KASSA. A NAGY KASZÁRNYA A F-UTCZÁN.

1872.

50,556 frt 33 kr.

74 „

03 „

48 „

XVII uradalom . .

Kassai birtok .... 2,585

Malmok és vízhaszn. jog 17,14-2

Városi épületek . . . 18,523

Regálé 68,318 „ 50

Kövezet- és hidvám . . 30,000 „ —
Erdkezelés .... 141,889 „ 47

Hegyaljai szlk (250

hordó bor termett) . 12,836 „ 24

1882.

44,808 frt 05 kr.

2,763

16,394

33.873

108,607

120,438

6,000

05

20

23

25

1892.

34,048 frt 25 kr.

2,965 „ 12 „

16,331 „ — „

156,083 „ — „

383,129 „ — „

150,178 „ 63 „

3,935 62

Adóból befolyt az 1872. évben (a mikor is föld-, ház-, kereseti adó czímén összesen :

150,956 irt 60 kr. rovatott ki, s a hátralékos 105,287 frt 2!) krral együtt a/, adótartozás

256,243 frt 60 krra riig-ott), 139,372 frt. Községi pótadóról akkor még nem tudtak. Ezt

1877-ben vetették ki elször; s ma 20—30'/,, közt váltakozik.

A város vagyonának, nemkülönben a lakosság vagyona szaporodásának
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folyvást emelked irányát jelzik azok a számcsoportok, melyeket az évi

adóbefizetések és a zárszámadások tüntetnek fel.

Az állami adó 1872-tl fogva több mint kétszeresére emelkedett. A mint említettük, Adó.

a nevezett évben 150,956 frt volt kivetve. 188 't ben a kivetés 31(5,485 frt, a befizetés

262,173 frt 66 kr volt. A hátralék tehát az 1872-ikihez képest rendkívül csökkent. 1892-ben

a kivetett állami adó 323,221 frt 49 kr volt; 1884-gyel szemben tehát már kevéssel

emelkedett.

A város vagyoni állapotát tekintve, egy részrl a terhek szaporodását,

de ugyanakkor a vagyon aránylagos gyarapodását, st megnövekedését látjuk,

a mi annak a jele, hogy a felgylt terhek, nevezetesen a kölcsönök, nem a

városi háztartás kiadásainak födözésére szolgáltak, a mi pénzügyi romlást

jelentene, hanem befektetésekre fordíttattak. Még pedig nagyrészt kaszárnya-

építkezésekre, melyek pénzügyileg is elnyöseknek bizonyultak a városra

nézve, nem is számítva a nagyobb helyrség következtében elálló indirekt

hasznot, minthogy az érettök a hadügyi kormány által fizetett bérösszeggel

aránylag rövid id alatt törlesztheti a város az építésükre fölvett kölcsönt

s ekkópen minden megterhelés nélkül

szaporítja fekv vagyonát.

A vagyon 1882-ben 6.089,639 frt 20 kr.

volt ; a város tartozása 509,987 frt 68 kr.

1 894-ben a teher már 2.955,416 frt 32 krra

rúgott, ezzel szemben azonban a cse-

lekv vagyon 8.939,162 frt 47 kr. A
tiszta vagyon e szerint

1894-ben . . . 5.983,746 frt 15 ki'.

1882-ben volt . 5.579,651 frt 32 kr.

1882-tl 1894-ig

tehát a város

vagyonának
szaporodása . 404,094 frt 83 kr.

Félreismerhetetlen bizonyára, hogy ez

az eredmény csak a minden téren

egyenl buzgalommal és lelkiismeretes-

séggel vezetett adminisztráczióval volt

elérhet. A városrendezés megnöveke-

dett szükségletei 1891-ben a mérnöki hi-

vatal újjászervezésére vezettek, amikor e hivatal számára is külön szervezeti

szabályzatot alkottak. A községi bíróságot kivették a fkapitányság hatás-

köre alól, s önálló hatáskört adván neki, a közigazgatási bizottság ellenrzése

alá rendelték. Nagy figyelmet fordítottak az erdei hivatalra, melynek keze-

lése alatt áll a város jelentékeny jövödelmi forrását képez birtokok leg-

nagyobb része. (A város erdészetét külön fejezetben tárgyaljuk.)

Az összes hivatalok közt a rendrség szorult a legnagyobb átalakításra

úgy küls szervezetét illetleg, mint a megváltozott viszonyokhoz és törvé-

nyekhez idomult eljárására nézve. A küls szervezetben teljesen meg kellett

változnia ; az uj idk szelleme a történeti alakok közé számzte a kikiáltó

dobost, a tarsolyos hajdút, a kinek emlékét csak a kassai hajdút megénekl
népdal tartja fenn, a lomtárba lökte a derest, a rendri bíráskodás e félel-

mes eszközét, megszüntette a rendrhadnagyi tisztet, uj orgánumokra bízta R Pndör-

a külvárosi birák és esküdteik hivatalos funkezióját. kapitányság

A kassai rendrség modern szervezése sokat köszönhet Saád Lajosnak,

a volt fkapitánynak, a ki 1872-ben állt annak élére.

13*
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Rendörséj

Nyugdíjügy.

Az 1879. évi kihágási büntet törvény igen megkönnyítette a fka-
pitány helyzetét, mert hiszen addig önmagának kellett a kihágásra vonat-
kozó szabályokat megalkotnia : de másrészt a folyton szaporodó szabályren-
deletek, miniszteri rendeletek és törvények okvetlen megkívánták, hogy a

rendri bíráskodás minden ágában személyesen eljáró fkapitány mellett

kell számú tisztviselk segédkezzenek. Évrl-évre szaporodott a rendrségi
tisztviselk létszáma.

1882-ben 6069 ügy intéztetett el, 1130 kihágási feljelentésen kívül.

1893-ban már 14152 ügydarab került elintézés alá, 6790 kihágási ügydarab
mellett.

A városnak összesen nem kevesebb, mint 53 szabályrendelete közöl leg-

alább is 45-öt a közrend érdekében alkottak

meg, s ez mind a rendrséget foglalkoztatja.
A rendrtisztviselk a budapesti rendrség mintá-

jára, 1889. év óta egyenruhát viselnek. A fkapitány
rangjelzése : aranygallér ezüst rózsával ; az alkapitá-

nvoké : aranyszálakból sztt három rózsa; a fogalma-

zóké: két aranyrózsa; az Írnokoké: egy aranyrózsa;

az állatorvosoké : két aranyrózsa ; a rendrbiztosoké :

ezüst zsinórzat s egy ezüst rózsa. Az újonnan szerve-

zett állások közöl, különösen az 1891-ben betöltött, jogi

kvalifikáczióhoz kötött alkapitányi állás bír fontosság-

gal, a mennyiben az alkapitány egyszersmind a fka-
pitány helyettese is. Ez állás szervezése eltt a

fkapitányt távollétében a városi tanácsnak egyik

tagja, többnyire a városi tiszti ügyész helyettesítette.

Ugyanez évben egy orvoshalottkémi állást rendszere-

sítettek a rendrségnél.

A kapitányságnál befolyt pénzbüntetések és más
czimén beérkezett pénzek és értéktárgyak kezelésére

1893. januártól egy pénzkezeli állást szerveztek; a

pénzkezelt a fkapitány nevezi ki, mely teendk vég-

zéseért évenkint 200 frt fizetési pótlék jár.

A rendrlegénység száma a külterjesen is gyara-

podó városban már elégtelen. Ma alig van több rendr,

mint volt 1872-ben.

A mostani rendrlegénység ín közrendrbl, 10 rend-

rtizedesbl, három lovas rendrbl' és egy rmes-

terbl áll.

A tisztviselk nyugdíjügyétkell még ismer-

tetnünk néhány szóban.

A tisztviselk nyugdíjazásáról az 1888-ik

évben jóváhagyott nyugdíjazási szabályren-

delet intézkedik.

1872-ben a nyugdíjalap tkéje 16,040 frt 45 kr volt, ma az már meg-

haladja az 50,000 forintot. A törvényhatósági tisztviselk nyugdíja tíz évi

szolgálat után a fizetés 40°/ -a, azontúl minden további szolgálati évük

után 2— 2°/ -kal több. A teljes fizetés élvezetében a negyven szolgálati évet

betöltött tisztvisel részesül.

Az érvényben lév nyugdíj-szabályrendelet a gyermekek nevelési járu-

lékára nézve akként intézkedik, hogy az özvegynek legalább három 20,

illetleg 18 éven alul lev gyermekkel kell bírnia, hogy gyermekeinek neve-

lésére pótlékot kaphasson.
*

A városi polgárok anyakönyvének egypár lapja kiválóan érdekes,

mert c könyvben találjuk bejegyezve azon férfiak nevét, a kiket a köz-

PÉCHUJFALUSI PÉCHY ZSIGMOND

KASSA ÉS ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE
FISPÁNJA.
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életben, a haza és Kassa városa javára kifejtett munkásságukért a törvény-

hatóság e város díszpolgárául választott meg.

A díszpolgárok névsora Deák Ferenczczel kezddik és dr. Wekerle Sándor

volt miniszterelnökkel végzdik. Megválasztattak :
Díszpolgárok.

1840-ben Deák Ferencz, 1844-ben Valentin Ferencz, f hadfogadó cs. kir.

százados, 1844-ben Szirmay Antal, 1845-ben Tordai Wirkner Lajos, 1846-ban

br. Vay Miklós és Henszlmann Imre, 1856-ban gr. Andrássy György, 186 l-ben

Smolka Ferencz, 1864-ben Benedek Sándor tábornok és Lánczy József, v

1866-ban gr. Péchy Manó, 1867-ben br. Luzsénszky Pál, 1887-ben Darvas

Imre, Abauj-Torna vármegyének és Kassa sz. kir. városának 1877-tl 1892-ig

fispánja, 1892-ben Kossuth Lajos, 1893-ban Jókai Mór és Benedek Ferencz

jászói prépost, 1894-ben dr. Wekerle Sándor.

Kassa sz. kir. város és Abauj-Tornavármegye fispánja : Péchujfalusi

Péchy Zsigmond.

Péchy Zsigmond, mint sárosvármegyei birtokos, miután Eperjesen elvégezte a jog-

akadémiát, szülmegyéjében lépett a közpályára. 1869. szeptember fián Sáros vármegye

11-od aljegyzje, 1870. deczember 5-én els aljegyzje? lett. 1871. deczember 20-án már

fjegyznek választották. Négy év múlva a vármegye els tisztségére emelték, 1875 január

21-én alispánná választván t. Tizenhét évig egyfolytában vezette lankadatlan buzgósággal

a vármegye ügyeit, midn eredményes mködésének elismeréséül a király 1892. októberben

Abauj-Torna vármegye és Kassa sz. kir. város fispánjává nevezte ki. 1892. október 30-án

vonult be székhelyére s ünnepélyes beigtatása október 3i-én volt, mely alkalommal Sáros-

vármegye küldöttsége a kassai vármegyeházán külön elbúcsúzott tle, átadván Sárosvár-

megye közgylésének átiratát, melyben biztosítja hálájáról t, ,,ki szeret, gondos atyai

kezével törülte le a fájó könnyeket, az 1873. évi kolera alkalmával támaszától, az 1879. évi

inség alkalmával kenyerétl megfosztott, az 1887. évi eperjesi nagy tzvész által hajléktalanná

lett ügyefogyottak szemébl, ki igazságos ós méltányos birája, önzetlen támogatója volt

ersnek s gyengének egyaránt.'"

Kassa sz. kir. város jelenleg mköd tisztikara a következkbl áll

:

Polgármester: Miinster Tivadar, kir. tan. Adótiszt: Reichel Károly.

Fkapitány : Madarász Béla. Házi számfejt: Kövy János

Tanácsnokok: Loósz József polgármester he- Adószámfejt: Kovács Zsigmond.

lyettes, Timk József árvaszéki elnök, Arvaszámfejt : Siposs Bertalan.

Éder Gyula. írattárnok : Virág Gyula.

Fjegyz : Kozora Vineze. Iktató : Szagányi József.

I. aljegyz: Tfirst Vendel. Kiadó: Gönczy Lipót.

II. aljegyrz : Varga Kálmán, h. községi biró. Rendrorvos : dr. Vaniracsek Jen.
III. aljegyz : Rössler István. Orvos-halottkém : dr. Mosolyi Géza.

Tiszti ügyész : Benczúr Géza. Közvágóhidi igazgató : Kaiser Sándor.

Forvos : dr. Moskovics Jakab. Állatorvos : Huszár Henrik.

Fszámvev : Hollai Adolf. I. mérnök : Grosz Emil.

Pénztárnok : Horalek Ferencz. Uradalmi mérnök : Soukop Adolf.

Levéltárnok ; Ifj. Kemény Lajos. Uradalmi ügyész : Antal Emil.

Fmérnök : Báyer Károly. Erdmester : Szönyey István.

Árvaszéki ülnök : dr. Szentléleky Gyula. Ferdósz : Domokos János.

Alszámvev : Willnrotter Henrik. Központi erdész : Schvigutt Ferencz.

Közgyám: Halász Mihály. Szentistváni erdész: Pilászy Endre.

Rendr-alkapitány, fkapitány helyettes

:

Kisladnai erdész : Barcs Kálmán.

Mihalik Béla. Miszlókai erdész : Rédey József.

II. alkapitány : Cselényi Béla. Faraktárnok : Bellus Endre.

Rendrfogalmazók: Varga László tb. alka- í. oszt írnokok: Schvigutt Ferencz, tb. köz-

pitány, Kossuth Lajos és Sárosi Árpád. ponti erdész, Ponevács Mihály, Kindl Gyula.

Adóhivatali fnök : Barts Pál. Vashegyi Géza, Heissig Béla és Lach Gyula.

Adóhivatali fnökhelyettes: Pecher Gusztáv. Mszaki rajzoló : Ksch Arthnr.



KASSA A MAGYAR HADTÖRTÉNELEMBEN.

Hadszíntér,

Kálmán

király.

idn kassának a magyar hadtörténelemben

való szereplését ismertetjük, akkor egy-

úttal Abauj-Tornavármegye hadtörténe-

tét kell feltárnunk, mert az Abauj-Torna-

vármegye mai területén folyt harczokvcg-

czélja kevés kivétellel rendszerint Kassa,

mint a legfontosabb stratégiai pont volt.

A Kárpátok duklai depressziói, valamint a Tárcza és Alsó-Hernád dél

felé tartó folyása természetszerleg jelölték meg azon fközlekedési irányt,

melyben eldeinknek északi szomszédaikkal kereskedelmi szempontból érint-

kezésbe kellett lépniök; ugyancsak e vonalon kellett azon seregtesteknek

is mozogniok, melyek érdekeiknek fegyveres módon való érvényesítése végett,

az észak fell közeled ellenséggel szemben majd mint védk, majd mint

támadók léptek föl.

Ezen természetes útirány Abauj-Tornavármcgyére es hernádvölgyi

része egy a megyén északtól délnyugat felé végighúzódó és Kassánál kö-

rülbelül 3000, Szikszónál azonban már 7000 lépésnyi széles és btermésü
földszalagot alkot, melynek széleit gazdag erdségek övezik. Jelentékeny

szélessége, folytonos fejldésben lev úthálózata, leginkább pedig az a kö-

rülmény, hogy az Alsó-Hernád völgyébe több oldalvölgy nyilik, mely utób-

biak a közlekedést egyrészt a Fels-Vággal és a Sajóval, másrészt a Bod-

roggal és további folyamatban a Fels-Tiszával jelentékenyen elmozdítják,

s igy amköd csapatoknak az oldalirányban való csatolását úgy a védre, mint

a támadóra nézve lehetvé teszik, minsítették Abauj-Tornavármegye területét

arra. hogy nemcsak átvonuló vidék gyanánt szerepeljen a hadjáratok történeté-

ben, hanem nagyobb jelentség hadmveletek lebonyolítására is felhasználják.

Nem említve azokat az orosz és lengyel csapatok átvonulását, melyek

az 104-6, 1060. és 1064. években, mint Endre, Béla és az utóbbinak három fia:

Geyza, László és Lambert berezegek szövetségesei északról hazánkba törtek,

továbbá Kálmán király 1099-iki szerencsétlen orosz hadjáratát, mely alka-

lommal a magyarok Przemysl várát eredménytelenül ostromolták, a felvidé-

ket és különösen Abaujvármegyét Kálmán királynak hernádvölgyi hadjá-

rata teszi elször fontosabbá a magyar hadtörténetben.

Álmos ugyanis bátyja ellen 1106-ban lengyel segítséget is nyervén,

a Hernád mentében vonult az ország szive felé, de értesülvén Kálmán közc-

ledtérl, seregének viszonylagos gyöngesége mellett nem vélte tanácsosnak,

hogy a király nagyobb és harczedzett hadával nyílt csatába bocsátkozzék,

hanem az abaujvári ersség falai mögé vonult.
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E vár Kassától délre, alig 14 kilométernyi távolságban és a Hernád

bal partján épült azon nyúlványok egyikén, melyek az eperjes-tokaji

hegyláncz nyugati oldalából a Hernádvölgybe ereszkednek. Alapítója gya-

nánt Szt. István nvérének — Saroltának — fiát, Abát, említik. Újvárnak

nevezték azért, mert állítólag Aba egyik se már építtetett volna e helyen

egy várost, melyet Sarolta fia e szerint csak megújított.

Újvár kiterjedése és ellenálló ereje nem lehetett jelentékeny, ehhez

járulhatott még az is, hogy Álmos belföldi harezosai a királyi sereg el-

nyomulásától megfélemlítve, tzhelyeikhez visszatértek úgy, hogy a her-

czeg, ki Kálmánnak Boleszló lengyel herczeggel történt kiegyezésérl is érte-

sült, a további ellenállás sikertelenségét csakhamar belátta és az ostrom

második napján személyesen Föl kereste

testvérét, ki eltt a földre borulva

bocsánatot kért, mit a nagylelk gyz
öcscsétl nem is tagadott meg.

Arpádházi királyainknak a XII.

században és a XIII. század els fe-

lében észak felé irányított hadjáratai

közül fölemlítend még II. István I

1127-ben Oroszország ellen viselt há-

borúja; Borics trónkövetelnek orosz

és lengyel hadakkal 1132-ben és a

következ évben tett betörése; végül

II. Goyza, II. Béla és II. Endre Halics

bírásáért megindított hadjáratai.

A Sajó mellett IV. Béla ellen ví-

vott szerencsétlen csata után Batu-

kán tatárjai ismétPest felé nyomultak
;

egyes portyázó csapatok azonban be-

barangolták a szomszédos völgyeket,

s igy a Hernád völgye sem kerülhette

el a szörny ellenség fegyverét; a

jászói kolostort felégették, de a tatár-

járás után ismét megersítették, és IV.

Béla intézkedései következtében több

várat építettek a vármegye területén.

A Kun László idejében lábrakapott

zavarok alatt a várak urai rablólovagok

módjára járták be akörüllev vidéket.

Abaujvármegye közbiztosságát ez idben a király els képviselje,

Finta nádor veszélyeztette, ki Szaláncz várából intézett kirohanásaival állandó Szaiáncz.

rettegésben tartotta a megye lakosságát. Kun László az Aba-nemzetséghez

tartozó nádor megfékezésére 1281 közepe táján személyesen indult a felvi-

dékre és miután Vár-Gedét (Gömörben) elfoglalta, Szaláncz vagy Szalencz

alá sietett. A Ronyva-völgyön uralkodó vár sokáig daczolt a királyi hadak-

kal. Hédervári Péter, Benedek fia, akkori tótországi bán, egy kütéstl fél-

holtan rogyott össze. A makacs védelem daczára végre mégis László bir-

tokába jutott a vár.

Szaláncz megvívása után Göncz ellen indult a király, mely vár ha- güucz.

sonlóképen az Aba-nemzetség tulajdonában volt. Göncz ostromlása közben

esett el Kun László közelében Lesztemóri László testvére: Péter.

Tatárjárás.

A ROZGONYI CSATA, (a BÉCSI KRÓNIKA UTÁN.)
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A Finta birtokában volt rablóvárak elfoglalása után, a htlen nádor

méltóságát Németujvári Iván nyerte el.

A vegyes házból származó királyok háborúi közöl, úgy lefolyását

mint következményeit tekintve, nem csekély jelentség Károly Róbertnek
Csák Máté és párthívei ellen viselt hadjárata, melynek dönt csatája

Abauj-Tornavármegye területén, a Tárcza völgyében fekv Rozgony mellett

folyt le.

Rozgonyi csata. a Mátyus földjén függetlenül uralkodó Csák Máté példájára Omode
nádor, Abaujvármegye gazdag birtokosa és Göncz ura, ellenség módjára

zaklatta a felvidéket és különösen Kassát szerette volna hatalmába kerí-

teni, minek megkísérlése közben életét vesztette. (L. Kassa történetét.)

Omode fiai : János, Miklós, Dávid, László, Omode és Domokos ugyancsak

atyjok tervének végrehajtása körül fáradoztak és e czélból Csák Mátéval

nyíltan szövetkeztek.

Károly a pártütk megfékezésére 1312 tavaszán gyjtötte össze sere-

gét, melylyel elbb Omode fiai, azután Csák Máté ellen akart indulni.

A király zászlaja alá sereglettek : Tamás, esztergomi érsek, az egri,

váczi, váradi és veszprémi püspökök ; Kopasz nádor, Miklós, erdélyi vajda,

Debreczeni Dózsa, késbbi erdélyi vajda és nádor; Széchenyi Tamás, késbbi

országbiró, apuliai vagy drugethi Fülöp, a homonnai Drugethek se, Nek-

csei Sándor, az Abák nemzetsége azon ágából, mely déli Magyarországon

Nekcsén, másként Nagyiczán, volt birtokos, Gyürki György és Mihály, kik

közöl az els a királyi dandár zászlótartója volt, Gál-Szécsi Péter, Nagy-
Mihályi Gergely, a Turul nemzetségbl, Ivánka és János (Báthoriak se)

mesterek a Guthkeled-nemzetsógbl, János, a Balog-Semjón nemzetségébl

(a Kállayak se), Apród Miklós, János kükülli fesperes atyja, Mihály

mester, Újfalu ura Abaujban, Tamás gróf fiai: László és Dénes, zempléni

urak, Pál fiai, Imre és László és mások. A jeruzsálemi szent-Jánosról

nevezett lovagrend magyarországi tagjai szintén a király seregéhez csatla-

koztak.

Az ellenségeskedéseket Omode fiai kezdették meg, midn 1312. évi

márczius végén Sáros-Patakra törtek, hol azonban Gál-Szécsi Péter és Tamás
gróf fiaitól vereséget szenvedtek. A lázadók erre Zemplénen és Gálszécsen

át — mely helységeket, mint Tamás gróf fiainak és Szécsi Péter lakóhelyeit

elpusztították — Sáros várába menekültek, melynek parancsnoka Demeter,

Miklós fia volt.

A királyi sereg zöme azalatt Tornán áthaladva, Kassa felé tartott.

Torna eltt Károly elhada Demeter egyik csapatára bukkant és bár

a királyi elhad parancsnoka, Visontai Kompolthy László, az összeütközés-

ben elesett, a királyiak mégis hátrálásra kényszerítették az ellenséget.

Kassa rségének megersítése után a király Sáros városának megvívására

sietett és április 10- én érkezett oda, s az ersséget körülbelül egy hónapig

ostromolta. Demeter vitézül utasította vissza Károly Róbert minden támadó

kísérletét, mindannak daczára az élelmi szerek elégtelensége miatt már kétessé

vált a hely megtartása, midn Csák Máté segódhadának közeledése az

ostromlottak helyzetén változtatott. E fölment csapat Szép- vagy Nagy-Aba

ers hadosztálya volt, melyben csak a pánczélos lovagok száma 1700 vala

s melynek támadását a király egy ellenséges vár hatáskörében bevárni

nem akarván, Szepes megyébe vonult vissza.

Aba és Demeter hadainak egyesülése után a lázadók Omode fiainak

sürgetésére — Kassára vonultak. Róbert Károly idközben jelentékeny segít-
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séget nyert a h szepesiek fegyverrekelése folytán, kik Gargori vagy Gör-

gei István, a szepesi szászok ispánja, továbbá testvérei : Arnold és Jordán

vezérlete alatt a királyhoz csatlakoztak. Károly most Kassát felszabadítandó^

a Fels-Hernád völgyében lefelé haladt, minek hallatára Demeter a kassai

hegyen állást foglalt és a csata elfogadására készült. Róbert Károly a kassai

hegy nyugati oldalán elterül erdségek miatt a terepet lovasság számára

alkalmatlannak találta és Demeter állását délrl megkerülve, Kassáról a

Tárcza-völgyben lev Rozgony felé vette útját, honnét a lázadók hátába és

visszavonulási irányára törhetett.

A Tárcza itt mintegy 3000 lépésnyi széles völgyön foly keresztül. A
völgy nyugati szególyzetét a kassai hegyhát képezi, mig Rozgony azzal

szemben, a keleti hegyszegélyzet tövében fekszik.

A ROZGONYI CSATA. 1312-BEN.

Károly június 15-én, miután számos elkel úrral megáldozott, az isteni

tisztelet után riadót fúvatott és Rozgonytól északra csatarendbe fejldteté

seregét. Demeter, a királyi sereg mozdulatai folytán kelet fell megkerülve

levén, elhagyta a kassai hegyen vett állását és a Tárcza völgyébe ereszke-

dett, mire Károly hada visszavonulást színlelt és a mai Királynóp felé meghátrált.

Demeter ebbl arra következtetett, hogy a király az ütközetet ki akarja

kerülni és seregével utána iramodott, mire Károly hada megfordult és a

csatát elfogadta, mely csakhamar véres ökölviadallá változott át.

A ftámadás a király dandára ellen volt intézve és sok jeles vitéz

pecsételte meg akkor vérével hségét. Kakas mester, a Rátoltiak nemzet-

ségébl, Tamás gróf fia László, Ivánka mester a Guthkcled nemzetségbl,

Görgei István öcscse Jordán, Gyürki György ós Mihály elvérzettek már és

György elestével elbukott az ország zászlaja is, — de Nagy-Mihályi Ger-

gely, Szécsényi Tamás és apuliai Drugeth Fülöp ellenrohamaikkal feltar-

Magyarország Vármegyéi és Városai. u
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Giskra.

Kassa ostroma

1441-ben.

tóztatták az ellenséget mindaddig, mig a keresztesek meg nem jelentek.

Ennek megtörténtével a védk támadókká lettek, mely roham tartama alatt

az ellenség soraiból Demeter, Nagy-Aba ós Omode fiai közül Miklós és

Dávid egymás után hullottak el. A vezéreitl megfosztott sereg most zavarba

jött, melyet a kassai polgárok oldaltámadása még inkább növelt olyannyira,

hogy a lázadók nemsokára futásnak eredtek.

Ujabb hadmveletek szinhelyévé vált Kassa környéke a XV. század

közepén a Fels-Magyarország uraivá lett csehek garázdálkodásai követ-

keztében. Brandeisi Giskra János a kisded László jogigényeinek védelmére,

Erzsébet királyné meghivására 1440-ben megszállotta a felvidéket, mely

országrészen — mint a királyné által kinevezett fkapitány — huszonkét

éven át hatalmaskodott. Kassa, az Ulászló és László közötti vetélkedés

kitörésekor az utóbbi mellé sorakozott s igy mindjárt kezdetben Giskra

fhatósága alá került, ki a város parancsnokává Talafuz nev alvezérét

nevezte ki.

Perényi Miklós, Ulászló megbizásából, Kassát 1441-ben ostrom alá vette,

KASSA LEGRÉGIBB KÉPE.

de részint a helyrség kitörései "folytán, részint pedig Giskra egyik hadosz-

tályának közeledtére, a város alól elvonult.

Erre Ulászló személyesen sietett Kassa elfoglalására, de hasonlóképen

eredménytelenül és minthogy az ostrom lassúsága a király türelmét nagyon

emésztette, a Kassa eltt álló hadak vezérletét Perényi Miklós rokonára,

Jánosra ruházta, maga pedig Budára tért vissza. A közeled tél és az

élelmi szerek beszerzésének nehézségei végre Perényit is arra kónyszerítették,

hogy az ostrom folytatásával hagyjon fel.

Egy Odrovácz Péter vezérlete alatt álló és Ulászló segítségére bevonuló

lengyel hadosztály 1442 kezdetén hasonlóképen Kassa eltt foglalt állást,

de minthogy a város most sem hódolt meg, a sereg Pozsony felé folytatta

útját.

Talafuz, az eddigi sikerek által felbátorítva, most mártámadólag lépett

föl és az Egerben pihen Odrovácz lengyel hadát egy éjjel megtámadta, mely

alkalommal a lengyel parancsnok a csehek fogságába került. De ezen rajta-

ütés nem maradt büntetlenül. liozyonyi Simon egri püspök, a zavar csilla-

pultával úgy saját, mint a gyorsan rendezett lengyel dandárral Talafuz
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üldözésére indult és bár Odrovácz Pétert nem szabadíthatta ki, Talafuz

emberei közül sokat felkonczolt és végül magát a cseh vezért is hatalmába

kerítette. A püspök e gyzelem által föllelkesítve, a bányavárosokon át

Kassa megvételére indult, de erre maga Giskra, ki idközben a sárosmegyei

Richnó várat meghódolásra birta, a tett körút miatt Kassa vidékére elkésve

jöv Rozgonyi elé sietett, mire ez a hatalmas cseh fvezérrel megütközni

nem akarván, béketárgyalásokba bocsátkozott.

Kassa azonban, mint általános történetében emiitettük, mégis Ulászló

pártjához szegdött és Hunyady János kormányzóságának idejében Rozgonyi

György fkapitánysága alatt állott ; minthogy azonban Giskra hadai a város

vidékét még mindig zsarolgatták, Hunyady 1449-ben nvérének második Hunyady János.

fiát, Székely Tamást, a békétlenkedk megfenyítése végett Kassára indította.

Székely a kisebb cseh csapatok visszazése után szeptember 5-tl

kezdve Somosnál, Kassától északra táborozott, midn Giskra szept. 15-én

hirtelenül eltört és a támadásra el nem készült sereget rövid id múlva

szétugrasztotta.

A cseh fvezér e gyzelem után sem szállhatta meg Kassát, ennek

fékentartása végett azonban fölépíttette a szepsi vagy moldvai várat, mire Szepsi.

Kassa városa, országgylési határozatra, a Semsey-család Kassa és Szepsi

között fekv saczai várkastélyát szétromboltatta, nehogy ez hasonlóképen a

csehek hatalmába kerülvén, ujabb rablófészek gyanánt használtassák.

Hunyady János, Giskra tórfoglalásának hirére, még az 1449. év folyamán

Szepsi eltt termett, és miután a hevenyében épített ersséget rövid ostrom

után bevette, Tornán át nyugatnak fordult, hogy a bányavárosokban tar-

tózkodó cseh fvezért fölkeresse. De az akkori zavaros állapotok közt meg-

törése nem sikerülhetett, csak békére hajlítása. A Giskrával 1450-ben meg-

kötött mezkövesdi békeszerzdés értelmében Kassa újra a csehek birto-

kába került.

Minthogy Giskra a kövesdi pontozatok daczára sem hagyott fel a hatalma

alatt lév országrész fosztogatásával, Hunyady 1451-benmásodszor indított hadat

Abauj vármegyébe és Szepsit másodízben vette ostrom alá,mely most sem daczol-

hatott. Giskra e hadjárat befejeztével rövid idre ugyan elhagyta az országot,

de 1455-ben megint a felvidéken hatalmaskodott, — csakhogy a régi vi-

szony V. László és cseh hadvezére között akkortájt nem igen lehetett ba-

rátságos, máskülönben nem vette volna Kassa 1457-ben a király rendeletét

melyben a várost utasítja, hogy a csehektl átvett jászéi ersséget gondo-

san rizze, nehogy ismét gonosz kezekbe kerülve, a vidék romlására vál-

jék ; Hunyady László megöletése után azonban Giskra újra Fels-Magyar-

ország teljhatalmú fkapitányaként szerepelt.

Mátyás trónrajutásával a Giskra-féle háború utolsó korszakához értünk. ' Máty»s.

A borsodmegyei cseh várak elfoglalása után, Mátyás 1458-ban Rozgonyi

Sebestyén vezérlete alatt egy aránylag ers hadosztályt menesztett Abauj vár-

megyébe, melyhez Héderváry László, egri püspök és Magyar Balázs dandárai is

csatlakoztak. Az egyesült hadak elbb Mislye elé vonultak, mely az els ro-

ham alkalmával a magyarok birtokába jutott, kik, a több évi zaklatások

tudatában, a 400 fbl álló cseh rséget lekaszabolták.

Mislye bevétele után Rozgonyi a fhaddal Gálszécs felé vonult el, hol

Axarnith 3000 csehhel táborozott, mig az egri püspök Jászónak tartott. Jász.-, meghódo-

Jászó cseh parancsnoka, UdersJcy, a magyarok közeledtére az rség nagyobb
felével a sárosmegyei Berzevicze várba menekült, mig a hátrahagyott cse-

kély számú katonaság a védelmére bízott várat másnap Hédervárynak

14*
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Kázmér Kassa

eltt.

Albert ostro-

molja Kassát.

Kassa

Ferdinándnak

hódol.

átadta. Giskra 1462-ben bekövetkezett meghódolásával a cseh zsebrákok ellen

folytatott háború véget ért.

Míg Mátyás a cseh korona elnyerése okáért a külföldön tartózkodott,

azalatt a király országlásával elégedetlen furak Kázmér herczeget, a len-

gyel király második fiát és Erzsébet királyné unokáját hívták be az or-

szágba, hogy Mátyás helyébe t helyezzék a királyi székbe. Kázmér 1471.

októberben 12 ezernyi sereggel hazánkba tört. Mátyás, Szapohjay Imre és

Csupor Miklós parancsnoksága alatt az akkor már jelentékenyen meger-
sített Kassát egy királyi sereggel megrakatta. Kázmér nem bizott abban,

hogy a várost kézre keríti, s e helyett Kassa megkerülésével a Bodva
völgyébe tért ki, melyen át a Rákoson táborozó király megtámadására
indult.

Mátyás halála után a királylyá választott II. Ulászlóval szemben, ennek

öcscse, Albert lengyel hcrczeg lépvén föl, Lengyelországból beütött és Eper-

jes elfoglalása után 4000 gyalogos- és 8000 lovasból álló hadával 1490.

szeptember havában Kassa alá érkezett s azt ostromolni kezdte.

A lengyel ágyuk majdnem szakadatlanul törték a falat, és minthogy
ezcnkivül egy Beatrix királyné által küldött 400 fnyi lovas- csapatot is

szétugrasztott Magyar Balázs, Albert hive, a polgárság végre már csüggedni

kezdett, mi az október

elején Ulászlóhoz inté-

zett levelébl eléggé ki-

tetszik.

A király a felmentést

sürget levél vétele után

Hatvannál összpontosí-

totta dandárait, melyek

közöl Bakács Tamás 200,

Báthory István 500,Corym
János, Kinizsy Pál 300,

Szokolyi János csanádi

püspök 300 és Ohúz Osvát ugyancsak 300 vitézbl álló bandériumai tntek ki.

Ulászló hatvani seregével még a tél folyamán Kassa fölmentésére in-

dult, Serege a város közelében a Szcpesscgrl odasietett Szapólyay István

4500 emberbl álló hadával ersbödött. Nagyon késleltette, st idközünk int

majdnem lehetetlenné tette a hadmveletek menetét a rendkívüli nagy

hideg, a folytonos óriási szélvihar és hófürgeteg. A kedvezbb idjárás be-

köszöntével megkezddtek a kölcsönüs csatározások, st egy páros viadal

szemlélete is kijutott a két seregnek, amennyiben egy Albert seregéhez

tartozó óriási tatár kihívására egy Ulászló-párti vitéz, Jaksics Demeter, a

harezba elegyedett, mely a tatár leterítésével végzdött. Az 1491. február

20-án létrejütt békekötés felszabadította Kassát a féléves ostromzárlat alól.

Albertnek a békekötés megszegésével 1492-ben kezdett ujabb hadjárata,

az elébe küldütt Szapólyay István tárczavölgyi gyzelmével végzdött deczem-

ber 24-én. 1497-ben Albert harmadszor csapott Kassa vidékére, mely alka-

lommal a város ismét sokat szenvedett.

A mohácsi gyásznap után, mint tudjuk, két királya lett az ország-

nak. Zápolya János Tokajnál megveretvén s a Tisza balpartjára szoríttat-

ván, az Abaujvármegyében fekv boldogki és regéczi vár, valamint Kassa

városa is, Ferdinándnak meghódolt.

A tél beálltával -János még egyszer megkísérl a támadó föllépést.

A IiÓHKIÍBÁSTYA KASSÁN.
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Hogy ez ujabb hadviselésében Lengyelországra támaszkodhassak, min- zál)olya Klll " <
-

denekelött Kassát akarta hatalmába visszakeriteni és e czélból csapatjait

még deczember bávában Tasnádon és Debreczcnen át a Tisza felé irányí-

totta. Vállalata azonban mindjárt kezdetben nem ígérkezett kecsegtetnek.

Elhadát, Bodó dandárát, miután karácsonykor a Tiszán átkelt és Mez-

Keresztesnél táborba szállott, megtámadták és szétverték Ferdinánd magyar

kapitányai u. m. Török Bálint, Pekry Lajos és Balács Pál. János azalatt a

sereg derék -hadával - 13,000 emberrel és 18 ágyúval — 1528 húshagyó

keddjén Debreczenbl Tokajra vonult, honnét a Tiszán való átkelése után

Ujhelyen és Tke-Terebesen át Kassára irányította seregét.

Ferdinánd, miután Kassa elfoglalását tudomásul vette, a bányaváro-

sokban mköd Katzianert Abaujba indította, hova különben Török Bálint

magyar hada is törekedett. Ferdinándnak a város visszafoglalására moz-

gósított serege mindössze 3200

német lándzsás-, 500 német vér- £ ^1
tes lovas ós 300 magyar lovasból jj||jjJjF^'

állott, s Katzianer aligha vállal-

kozott volna e csekély néppel

János megrohanására, ha ez

utóbbi seregének erkölcsi érték-

telenségérl, valamint több al-

kapitányának u. m. Dóczy, Czi-

bak és Radics árulási szándé-

káról biztos tudomással nem bir.

János király az ellenség el-

nyomulására márczius elején el-

hagyta Kassát és a várostól délre

— körülbelül 12 kilométernyi

távolságban fekv Szina helység
]

közelében várta be Katzianer

seregének támadását, melynek

gyöngítésére, de egyszersmind

nagyobb ellentállás tanusithatása

végett, állását földsánczokkal

ersítette meg.

Katzianer márczius 20-án, úgy
látszik déltájban közelítette meg János állásait és mindjárt az els roham-

mal hatalmába ejtette az ellenség által gyöngén megszállott szinai erdt.

Török Bálint a fállások megtámadását a következ napra kívánta halasz-

tatni, ámde a fvezér, kinek — mint már elbb említve volt — János tábo-

rának belviszonyairól biztos tudósításai voltak, még az nap akarta János sere-

gére a dönt csapást mérni és számításában nem csalódott. János alpa-

rancsnokai közöl Kisvárday betegség ürügye alatt távolmaradt az ütközettl,

Dóczy, Radics és Czibak még reggel megváltak a seregtl. Midn Katzianer

az utolsó általános rohamra elrevezette csapatjait, a hajdúk és lengyelek

kivételével, kik egy ideig vitézül harczoltak, csakhamar futásnak eredt

János demoralizált serege és Katzianer a csatatér urává ln. A szinai csata-

vesztés után János Lengyelországba menekült ; Katzianer ellenben Kassára

vonult.

Ferdinánd német zsoldosainak féktelen zsarolásai miatt azonban a fel-

vidék rokonszenve ismét János király felé hajlott, és midn annak idközben

SCHWENDI LÁZÁR.
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Boldogkvár

ostroma.

Kassa Zápolya

birtokában.

Re| < < v. megvc

tele.

Lengyelországban szervezett és Athinay Simon vezérlete alatt 1528. derekán

az országba küldött elhada Ferdinánd egyik hadosztályát, mely Serédy

Gáspár parancsnoksága alatt Kassáról Athinay elé sietett, szeptember 25-én

Sárospataknál megverte, az abaujmegyei várak közül Boldogk és Regécz

újra János pártjára állottak, ki azalatt Athinayt jelentékeny sereggel

követve, Zemplénmegyén át Lippára vonult.

Boldogk várának visszaszerzésére Serédy Gáspár, Ferdinánd kassai

fkapitánya, 1530. elején Bebek Ferenczet küldötte ki A csekély kiterje-

dés vár egy csak északról megközelíthet sziklás hegygerinczen épült

;

a két oldalt fekv Magoska és Sz. Iván hegyek fell azonban hathatós

módon ágyúzható. Mindamellett kitartóan daczolt a vár Bebek ostromkisér-

leteivel és miután Ferdinánd emberei azt hat hétig zárlat alatt tartották,

végre is elvonultak a nélkül, hogy annak birtokába jutottak volna.

Még nagyobb kudarezot vallott Ferdinánd ügye a felvidéken Kassa
elvesztésével 1536-ban, amirl Kassa történetében megemlékeztünk, midn
Serédy alparancsnokai közöl Esztóny György, Ghcchey Márton és Lónyay
Gergely, János király híveivé lettek. János 1536-ban Horváth Ferencz,

regéczi várnagy, valamint

Eödönffy László és Kállay

János dandárait 1536. aug.

havában Kassa közelében

szállásoltatta el és csak az

alkalmas pillanatot várta,

hogy a város birtokába jus-

son. Serédy deczember 4-én

Nagy-Idán tartózkodott. A
helyettesül Kassán hagyott

Lónyai Gergely e körül-

ményrl azonnal értesítette

János dandárait, mire ezek,

sr köd által segítve, a

reggeli órákban a város

közvetlen szomszédságába

vonultak. Ennek megtörténtével Lónyai ós Ghechey a helyrség német kato-

náit részint felkonczolták, részint lefegyverezték, míg Esztény György a

magyar katonasággal a fels-kapun át János hadaihoz csatlakozott. Déltáj-

ban a város megszállása már végre volt hajtva.

Serédy a helyrségnek Ferdinándhoz h maradt s megmenekült töredéké-

vel Lcsére húzódott vissza és ott várta be a segélyére küldött Ebersdorfer

érkeztét, minthogy azonban ennek megjöttével sem vélte tanácsosnak, hogy

Kassa visszafoglalására induljon, Ferdinánd meghagyására 1537. tavaszán

Fels Lenárt ujabb ersítésekkel indult a felvidékre.

Fels a Szepességben álló hadakkal egyesülvén, 7000 lándzsás, 2000

vértes lovas ós 300 huszár fölött rendelkezett. A hadmveletek megkez-

désekor Ferdinánd hadvezére els sorban Kassa elszigetelésére törekedett

és miután 1537. május 19-én Regéczet ostrommal bevette, a Kassa segélyére

érkez Fráter Györgyöt a Bodrogon és Tiszán átzte, végül pedig a Tisza

vidékérl visszatértében Boldogkvárát is megvívta, most már elérkezett-

nek találta az idpontot, hogy magát Kassát, melynek parancsnoka az id-

ben Czéczey Lónárt volt, ostrom alá vegye ; de alig érkezett Fels a város

alá, midn Ferdinánd király a megindított békealkudozások következtében

KASSA. — FKAPITÁNYOK HÁZA. (MOST HONVÉDKASZÁRNYA.

)
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hadait Kassa alól elszállította. Kassa ezután még 15 évig (Izabella 1552-ben

beállott kiköltözéséig) maradt János, illetleg János Zsigmond birtokában.

Kassa erdítései — az 1556. április 13-án dühöngött óriási tzvész pusz- Kassaerdítései -

tításai következtében — meglehetsen elhanyagolt állapotba jutottak s mint-

hogy a város fegyverekben sem bvelkedett, Ferdinánd méltán tarthatott

attól, hogy Felsmagyarország fhelye könny szerrel ismét a Zápolya-

párt kezeibe juthat ; ennek megakadályozására elrendelte tehát, hogy

Puchaim Farkas Kassa védelmére a felvidékre siessen.*

Puchaim serege 5000 német gyalogosból és 600 ugyancsak német vér-

tes lovasból állott. Miután Sárosmegyében Forgách Simon hadával egye-

sült, 1556. július havában Kassára nyomult, mely városban két hétig tétlenül

tanyázott. Végre elhatározta, hogy Perényi fészkét, a nagyidai várat, meg-

ostromolja. Perényi — rendes katonaság hiányában — czigányaival védte a

várat, oly vitézül, hogy már visszavonulásra kényszerítette Puchaim sere-

gét, midn a lszerben beállott hiány a további ellenállást lehetetlenné

tette. Erre a királyiak Nagy-Idát 20 napi ostrom után augusztus 17-én Nagy-ida és

bevették és földig lerombolták. Hasonló sors érte az abaujvári ersséget is. romboiása.

Az ország nagyobb részében már régen garázdálkodó törökök 1558-ban

léptek els izben Abaujmegye területére. Ez évben történt ugyanis, hogy Törökök Abauj-

Velizán bég, fülcki parancsnok, egy portyázás alkalmával Szikszón és

annak vidékén rabolt s miután gazdag zsákmányra tett szert, a Sajó-völgy-

ben fölfelé haladva, Fülekre visszatért. Kaza mellett azonban utóiérte t
október 13-án TeleJcessy Imre, kassai fkapitány, ki BebeJc György hadával

egyesülve a török seregen fényes gyzelmet aratott és körülbelül 2000 szik-

szó-vidéki magyar fogolynak visszaadta szabadságát. Ez els betörést

nemsokára egy ujabb követte, midn a Fels-Tisza mellékén Schwendi

Lázár ellen harezoló János Zsigmond felszólítására Hasszán, temesvári pasa,

a felvidék leigázására indult. Hasszán portyázó

Hasszán 1567-ben Jászberénynél körülbelül 5000 embert gyjtött ösz- járatai,

sze és április 2-án tört Borsodmegyébe, hol azonban DJdes eltt órákig

vesztegelt. Dédes bevétele után Hasszán a fhaddal Putnokon át Gömör-

megyébe hátrál, míg egyes kisebb csapatosztályok Abaujvármegye határ-

széli várait — melyek azonban rségek nélkül állottak — u. m. Finkét,

Gálfalvát és Gagybátort szállották meg, de Vadászvárát, mely Rákóczy

György birtoka volt és Ináncsot, melynek lakossága a körülsánczolt teme-

tben hsiesen ellenállott, csak hosszas küzdelmek és a védk lemészárlása

után ejthették hatalmukba. Schwendi e garázdálkodások hírére csakhamar

Kassán termett, de a fogságba hurczolt 12,000 lakos kiszabadításaért sem-

mitsem tett.

* Egy 1557. szeptember 1-én készült és a városi levéltárban megrzött fegyvertári kimu-

tatás szerint lövfegyverekbl mindössze csak 576 szakálas puska, 9 mozsár, 2 falkon (nehe-

zebb tábori ágyú), 20 falkonet (könny tábori ágyú) és 4 scharfetbyn (a tábori ágyúk egy külö-

nös neme) állott rendelkezésre a várfalak védelmére. A fegyverek a városi fegyvertárakban és a

körfal bástyáin következképen voltak elhelyezve : a tanács házán 164 szakálas puska, 5 mozsár,

2 falkon, 15 falkonet és 4 scharfetyn; a pénzverben 60 szakálas puska; az ágyúöntben 2 mozsár;

a városi házban 46 szakálas puska; a mészárosok bástyáján 2 városi és 5 czéhbeli puska

;

a fels kapu tornyán 1 mozsár, 2 falkonet ; a takácsok bástyáján 4 szakálas puska, 1

mozsár; a kovácsok bástyáján 200 szakálas puska; a kerékgyártók bástyáján 4 szakálas

puska
; a tímárok bástyáján 1 városi és 3 czéhbeli puska ; a szcsök bástyáján 4 városi és

2 czéhbeli puska ; a cserzk bástyáján 4 városi és 2 czéhbeli puska ; a borbélyok bástyá-

ján 2 városi és 2 czéhbeli puska ; a szabók bástyáján 6 városi és 6 czéhbeli puska ; a var"

gák bástyáján 3 városi és 3 czéhbeli puska, 1 falkonet ; az alsó kapu tornyán 4 szakálas

puska, 2 falkonet. (V. ö. ifj. Kemény Lajos közleményét. Tört. Tár 1890. évf. 2. f.)
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Hzinán pa sa. 1588-ig nem járt török had Abaujvármegye területén. Ez évben Szinán,

budai pasa, ezer arany forintnyi adót vetett ki Szikszóra, melynek lefize-

tését a szikszóiak kereken megtagadták. Szinán ennek hallatára Kara-Ali

bég, székesfehérvári pasa vezérlete alatt Füleknél összpontosította Fülek,

Szécsény és Vácz helyrségeit, melyek 70 lófarkaljat képeztek és egyesek

szerint 12, mások szerint 16,000 emberbl állottak, 4 sugárágyúval. E sereg-

nek kellett a szikszóiakat megfékeznie, Kara-Ali elször Putnokot ostro-

BETHLEN GÁBOR FEJEDELEM.

molta, majd Sajó-Szent-Péteren át Szikszó felé vonult, hova október 8-án,

délután 3 órakor érkezett meg.
szikszói csata. A törökök közeledtére Szikszó lakosságának egy része — nagyobbrészt

nk, gyermekek, fegyverszolgálatra már alkalmatlan férfiak — elmene-

kült, míg a fegyverfogható nép a fallal és árokkal körülkerített református

templom udvarába sereglett, hogy az ellenség elnyomulását — a körül-

fekv városok parancsnokai által megígért fölment hadak elérkeztóig —

késleltesse. Délután 5 óráig tartott a templom rombolása a nélkül, hogy
Kara-Ali azt megvívhatta volna. Ujabb ostromhoz készült, midn hirét

vette, hogy fölment magyar és német had közeledik. A pasa erre Szikszót
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felgyújtotta és seregével a Mánta-pataknak a Bársonyosba való torkolatá-

nál csatarendbe sorakozott. A jobb szárnyat lovassága képezte, körülbelül

6000 ember; a bal szárnyon tömörültek a janicsárok, mintegy 4000 ember;

az állás közepét a nehéz sugárágyuk foglalták el, míg a sereg hátát ers
szekérvár biztosította.

Kara-Ali menetének kezdetén Rákóczy Zsigmond egri várnagy, a

felvidék várparancsnokait felszólította, hogy minden rendelkezésükre álló

katonaságot összegyjtve, a török seregnek egyesült ervel állják útját.

E felszólítás következtében Rákóczyn kívül a veszélyeztetett részek védel-

mére siettek: Serényi Mihály Kassáról, Rottháler János és Raibicz Albert

Szendrrl és Drugeth István zempléni fispán Homonnáról. A keresztény

vezérek Vadász környékén gyülekeztek és bár seregük alig állott 2000

magyar és 300 német vitézbl, példát ritkító bátorsággal vetették magukat
a négyszeres ellenségre. Kara-Ali még hadainak rendezésével foglalkozott,

mikor a keresztény sereg élén vágtató magyar vezér már támadót fúvatott.

Rákóczy csatarendjének közepén haladtak Drugeth emberei és a szendri

lovasok ; a jobb szárnyat alkották a német puskások, mig a bal szárnyon

az ú. n. fekete lovasok fejldtek föl. Mindjárt az els összecsapásnál történt,

hogy Kara-Ali hatalmas vágást kapott homlokára és eszméletét vesztette.

Helyette Musztafa, szécsónyi bég vette át a vezérletet, de nemsokára is

holtan bukott le a lóról. A parancsnok Bajezid pasa ln, a ki a kell pil-

lanatban elsüttette az ágyúkat, mire a keresztények jobb szárnya zavarba

jött és Alsó-Vadász felé meghátrált. A janicsárok a megrendült kereszté-

nyeket üldözbe veszik ós már megkerüléssel fenyegetüs;. st Rákóczy, alve-

zérei kórelmére, már Szerencs felé készül hátrálni, midn egyszerre Serényi

lovasságával a folyton tért nyer ellenségre tör ; a janicsárok erre megza-

varodnak, a magyarok jobb szárnyán mintegy 300 ember újra rendezkedik,

és Rákóczy összeszedvén utolsó embereit, a tüzel ágyúkat rohanja meg,

melyek rövid küzdelem után kezébe kerülnek. A küzdelem ezen stádiumá-

ban dlt össze Drugeth István lova, mire maga foglyul esett, de zem-

plénmegyei hívei nem engedték vezéröket elhurczoltatni és elkeseredett

dulakodás után kiszabadították. Ugyancsak ekkor rogyott le lováról Baje-

zid pasa is, mire az egész török harczvonal a szekérvár felé húzódott vissza,

hol most kétségbeesett küzdolem fejldött ki. A hadrend teljes felbontá-

sával ember ember ellen harczolt, a tusát a földig leég Szikszó tüze rémesen

világította meg. Körülbelül 11 óra felé vad futásnak eredt a török sereg.

A magyar lovasok a Sajó vizéig üldözték. 1744 török hulla fedte a csata-

mezt és 2000-nól több ember veszett el futás közben, részint a Sajó hul-

lámaiban, részint az üldözk fegyverei által. A foglyok száma mintegy

400-ra rúgott. A magyarok birtokába került még 30 lófark és zászló, 4

sugárágyú, 482 ló és 600 podgyászos szekér.

De a magyarok vesztesége sem volt csekély. A parancsnokok közöl

elesett Peth György, Szóchy Péter, Kerczi Lénárd, Tarnóczy Lukács, Rai-

bicz Frigyes, Nimtsch János és Prachich Kristóf; továbbá 410 magyar és

220 német közvitéz.

Midn a felvidéki rendek Rudolf önkényes föllépése miatt 1604-ben

az engedelmességet megtagadták és Bocskay István zászlajához szegdtek, Roeskay.

az épen akkor Nagy-Várad vidékén táborozó kassai fkapitány, Belgiojoso

Jakab, sietve iparkodott Kassára visszatérni, de mikor a városhoz közele-

dett, a tanács utasításai folytán annak kapui a visszatér sereg eltt bezá-

rultak. Belgiojoso kénytelen volt Szepesváralj a felé visszavonulni.

Magyarország Vármegyéi és Városai. lo
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Lippay Balázs, Bocskay elvédének parancsnoka, csakhamar értesült

a kassai eseményekrl, de egyszersmind tudomást szerzett anól is, hogy a

város falai között Lassota alatt még némi idegen katonaság is tartózkodik,

mely a tanács végzéseit esetleg veszélyeztetné ; Bocskay nevezett alkapitánya

erre gyorsított menetben indult el Tokaj vidékérl Kassa felé, hogy n

várost mennél elbb biztosítsa Bocskaynak.

Október 29-én érkezett Lippay Kassa alá ós miután Lassota hadának

bántatlan elvonulást biztosított, másnap megszállotta a várost, hova novem-

ber 11-én maga Bocskay is megérkezett. Bocskay bevonulása után Lippay

Belgiojoso üldözésére a szepesi várhoz indult.

Básta György. ^ Bocskay által támasztott mozgalmak ellensúlyozására Básta György

parancsnoksága alatt Esztergom mellett 15 ezernyi sereg szervezkedett és

Belgiojoso szorult helyzetének hallattára Básta elérkezettnek vélte az idt,

hogy támadó hadmveleteit meg-

kezdje. Elhaladtában elbb Os-

gyánnál — Rima - Szombattól

nyugatra — , majd Edelénynél

ütközött meg Bocskay elretolt

hadosztályaival és ezek visz-

szaszorítása után Szendr ellen

sietett, melyet ostrom nélkül ha-

talmába ejtett. Az edelényi ve-

reség és Szendr elestének

hírére Lippay felhagyott Szepes-

várának ostromával és Kassa

falai mögé húzódott vissza.

Básta Belgiojosoval eszközölt

egyesülése után Eperjesre vo-

nult és miután Szepes- és Sá-

rosmegyót a király iránti hségre
intette, deczember 2-án Kassa

ostromlására indult. A királyi

clhad este közelítette meg a

várost és a téglavetk mellett

táborozott. Harmadnapra meg-
jött Básta derékhada is, melyet

forgách ádám. a kedveztlen téli idjárás miatt

a külvárosok házaiban szállásoltak el, mire Sennyey, Bocskay kassai kapi-

tánya, a külvárosokat dcccembcr 5-én olyannyira lövette, hogy Básta emberei

kénytelenek voltak azokat odahagyni. Mindamellett déltájban a város átadására

szólította föl Sennyeyt a királyi vezér; a várrség e felhívásra kirohanással

válaszolt, mely alkalommal mindkét részrl körülbelül 100 —100 ember esett

el. Az ostromlók halottjai között volt egy Mansfcld gróf is. Básta ezek után

meggyzdött arról, hogy a város megvívására egyelre nincs kilátása, s

deczember 6-án seregével Eperjesre takarodott.

Bocskay 1606. deczember 22-én bekövetkezett elhunyta után Kassa a

bécsi békekötés szerint a király kezeibe került.

Bethlen Gábor hadjáratának kezdetén Kassa tanácsának határozata

folytán a város Bethlen pártjára állott, mirl a fejedelem, tokaji tartózkodása

idejében, egy küldöttségtl értesült.

Kakóczy György. A fejedelem ennek a hírnek vétele után Rákóczy György, továbbá Szécsy
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György ós Rhédey Ferencz vezérlete alatt a város megszállására tetemes

sereget küldött, mely 1619. szeptember 5-én Kassa eltt táborba szállt. Dóczy

András, II. Ferdinánd kassai fkapitánya, minden áron ellenezte a város

átadását, de csekély hadával nem akadályozhatta meg, hogy Bethlennek a vá-

rosban lev hivei a király érdekeit véd fkapitányt megrohanják és rizet

alá helyezzék, mire Rákóczy György a városba vonult.

Szécsy kiküldetvén a megye többi részének biztosítására, Jászót, az jászó íerumbo

-

egri püspök és káptalan akkori székhelyét leromboltatta. Betblen Gábor lasa -

halála után a város újra II. Ferdinánd birtokába jutott.

Lépést tartva a hadieseményekkel, Kassa erdítése is fokozatosan
tökéletesedett.

Hogy a küls várfal déli része nagyobb ellenálló képességgel rendel-

kezzék, épült— ugy látszik még Bethlen idejében— a róla elnevezett,,Bethlen
Gábor-bástya", mely az alsó kapu bal oldalában merészen ugrott ki. A fels
kaputól jobbra, a bels körfal észak-keletre néz sarkában építette a város

1631-ben saját költségén a kovácsok ágyutelepét, melynek homlokzatára
következ feliratú táblát illesztetett: „Anno MDCXXXI sub Judicatu
Generosi ac Prudentissimi viri Michaclis Vass". Ennek megfelelen emeltetett

a bels körfal észak-nyugati sarkán — a még jelenleg is fennálló fegyver-

ház-utezai száraz-malom szomszédságában — II. Ferdinánd parancsára a

mészárosok ágyutelope, mirl a következ ott elhelyezve volt felirat tanús-

kodott: „Sub auspiciis Sacratissimae Romanorum Imperatoriae ac Germaniae
Hungáriáé, Bohemiae etc. Cacs Regiae Majestatjs Ferdinandi II. Judice

civitatis Nicolai Keöszegy AnnoDomini MDCXXXVII." E védmvek Rákóczy
fölkelésének idejében már szolgálatot teljesítettek.

I. Rákóczy György erdélyi fejedelemmé történt megválasztatásában II.

Ferdinánd kezdetben sehogysem tudott megnyugodni és az ellene tervezett

hadjárat megindítására Eszierházy Miklós nádor alatt 1631-ben Kassán

sereget is gyjtetett. Minthogy azonban annak Bornemisza János vezérletére

bizott élcsapatját Rákóczy hadvezérei u. m. if'j. Bethlen István és Zólyomy

Dávid Rakamaznál megverték és az északi megyék inkább Rákóczy, mint

Ferdinánd ügye mellett látszottak állást foglalni, a további hadviselést az

1632-ben megkötött kassai béke egyelre megszüntette.

A Rákóczy-féle mozgalom 1644 ben bekövetkezett ujabb kitörésekor

Abaujvármegye nemessége nyiltan az erdélyi fejedelemhez csatlakozott és

Kassa polgárságával egyetértve a királyi fkapitányt, Forgách Ádámot,

márczius 11-én elvonulásra kényszerítette, mire Rákóczy György a követ-

kez napon a várost birtokába vette.

Kassa kézrekerítése után Rákóczy a hadjárat folytatásának érdekében

következ módon intézkedett : Kassa kapitányává Rótt Orbánt nevezte ki

;

a lengyel határon gyülekez Homonnay János vezette sereg megfigyelésére

Balos Gábort észak felé indította; a Vág völgyében és a bányavárosokban

kellett Kapronczay Györgynek és Bornemissza Pálnak mködnie, mig a derék-

hadnak Rákóczy György továbbá Rákóczy Zsigmond, Komis Zsigmond
Kemény János ós Sulyok István vezérlete alatt a Garam völgyében kezdett

hadakoznia.

II. Ferdinánd ezen készületekkel szemben Eszterházy Miklós nádor

parancsnoksága alatt mintegy 8,000 embert indított a Duna vidékérl

Abaujvármegyébe ; Puchaim Kristóf és Götz tábornokok körülbelül 12 ezernyi

serege a bányavárosok védelmére tolatott elre.

A királyi hadak elnyomulására Rákóczy derékhada nem bocsátkozott

komolyabb ütközetekbe, hanem az ellenség kifárasztására irányított oldal-

menetekkel, lassan a Bodrog vidékére húzódott vissza. A bányavárosokba

15*



ne Kassa a magyar hadtorténelembeii.

küldött oszlopok közül Kapronczay ellenállott ugyan Puchaim seregének,

de az ütközettel együtt életét is vesztette. Puchaim és Eszterházy további

elhaladásukban Szendrö várát rohanták meg, meiynek bevétele után a

Bodrog mellett álló fejedelem ellen indultak. Szerencs elfoglalása és
Puchaim ostro- Rákóczy visszaszorítása után Puchaim biztosra vette, hogv az észak fell
mólja Kassát. "

közeled Homonnay Rákóczy seregét hátban meg fogja támadni, mire a

fejedelem szükségképen a Tisza bal partjára szoríttatnék; e föltevésbl ki-

indulva tehát felhagyott Rákóczy további üldöztetésével és e helyett Kassa

elfoglalására sietett, hova június 19-én érkezett meg és a város bombázta-

tását a miszlókai partok fell nyomban meg is keztde.

Puchaim számításai azonban sehogysem teljesültek. Homonnay János

országbíró — leszámítva egy kis hadosztályt, melyet Forgách Zsigmond
vezérlete alatt Puchaim ersítésére Kassára irányított — tétlenül vesztegelt

Fels-Zemplénben. Az erdélyi fejedelem pedig meggyzdvén arról, hogy a

hadviseléshez nem igen ért, a Bodrog mellett összpontosított hadak vezér-

letét Kemény Jánosra, Bethlen Gábor

kitn tanítványára bízta, ki Ho-

monnay tétlenségét legott kiaknázva,

Szerencsre tört, azt elfoglalta és most

a Hernád-völgyben fölfelé haladva

csakhamar Nádasdon termett.

A nádasdi táborban értesült Kemény
arról, hogy a Puchaim segítségére

küldött Forgách hadoszlop a Ronyva-

völgybl Kassára törekszik. A gyors

elhatározási! hadvezér ennek halla-

tára egy perczig som habozott és

Forgách elé sietett, kinek seregét

Szaláncznál rövid küzdelem után tel-

jesen szétveré. A szalánczi ütközet

után Kassa felé folytatja útját Ke-

mény és miután az rség szaporítá-

sára Jármy Ferencz - alatt egy had-

oszlopot a városba menesztett, a

sereg zömével a várostól keletre fekv

kassaujfalusi magaslaton ütötte föl táborát.

Puchaim, miután Forgách megveretését és Kemény eljöttét tudomásul

vette, nem bátorkodott megtizedelt seregével az ellenség támadását bevárni

és eltökélte, hogy Eperjesre vonul vissza. Minthogy azonban a sárosi utat

Kemény tartotta megszállva, a királyi sereg csak éjjel és a várost északról

kerit erdkön áthaladva juthatott nagynehezen a Tárcza völgyébe. De

Kemény János nem az az ember volt, a ki féleredménynyel beérte ; mihelyt

Puchaim elvonulásának irányát megtudta, nyomban üldözésére kerekedett

és hátvéd csapatját Somosnál utolérvén, azt szétugrasztotta.

E hadjárat többi hadmveletei közül felemlítend még Regécz váréi-

nak ostroma, melyet közvetlenül Kassa fölmentése után Rákóczy György

személyesen folytatott. A fejedelem halála után 1648-ban Kassa és a megye

Regéczczel együtt a királyra szállt vissza.

A vasvári káros békekötés és az ország váraiban elhelyezett idegen

katonaság erszakoskodásai mindenütt nagy elégületlenséget szültek, ez okok-

hoz járulván a vallási torzsalkodások, törvénytelen adókivetések is. A nemzeti

Szalánczi ütku-

zet.

UÁKÓCZY ZSIGMOND.
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ellenállás üszke ismét lobbot vetett, és az elégületlenek, u. m. Petróezy István,

Kende Gábor, Szuhay Mátyás és Szepesy Pál, a nagy-váradi pasa segéd- K U1 „czok Kike-

kezése mellett, 1672. augusztus havában kitzték a fölkelés zászlaját, mely 1<;ae -

alá — aránylag rövid id alatt — 15,000 ember sietett. E rögtönzött sereg

Kalló és Nagy-Bánya elfoglalása után átkelt a Tiszán és Kassára tartott.

Kassán július végén Sporh János parancsnoksága alatt kilenczezernyi s
i
,nrk -

sereg táborozott, minthogy azonban Spork augusztus 2-án felsbb parancsra

elvonult, az elégületlenek közeledtére Spankau Paris kassai fkapitány spankau.

mindössze csak 2000 emberrel vonulhatott a város falai mögé.

Az elégületlenek serege Kassától délre, Enyiczke és Buzinka között

állapodott meg és minthogy vezérei a kassai helyrség nagyságát nem is-

merték, a város megrohanását egyelre el halasztották.

Spankau egy 100 fbl álló elretolt német lovas-csapat jelentései

utján értesült az ellenség táborozási helyérl, mig maga a helyrség zö-

mével Bárczánál várakozó állást foglalt. E jelentések vagy hézagosak le-

hettek, vagy kevésre becsülhették az elégületlenek hadi értékét, másképen

nem érthet Spankau vakmersége, melylyel szeptember 13-án a nyolcz-

szoros er megtámadására indult. Enyiczkei atkö-

A pesti utón haladó elcsapat. EnyiczMtöl délre akadt az ellenséges

seregre, mely Petróezy és Szuhay parancsadásaira csakhamar rendezkedett

és a német elhadat az enyiczkei várkastélyig visszanyomta. Idközben
megérkezett Spankau fereje, mely folytonos támadásaival az ellenséges

harczvonalat elbb megállítja, majd zavarba hozza, mire Petróezy a harcz-

vonalon végig vágtatva kitartásra és ujabb elnyomulásra serkenti híveit.

A küzdelem ennek következtében megállapodott és minthogy az elégület-

lenek folyton kipihent erkkel léphettek a tusába, Spankau végre is kény-
szerítve érzi magát arra, hogy visszavonuljon. De már késn volt. Az ütközet

vége felé érkezett a hareztérre a sereg utócsapatát képez Szts János 2000
emberbl álló dandára, mely a németek szárnyába tör és véres öldöklést

visz véghez, melybl Spankau kevesed magával csak az éjszaka védelme
alatt menekülhetett meg.

Ha a fölkelk az ütközetet követ napon összes erejükkel a város el-

len nyomulnak, nincs benne kétség, hogy hatalmukba került volna, de a

táborban uralkodó egyenetlenség következtében csak Szuhay Mátyás indult

Kassa ostromára, mig Kende Gábor Regécz, Serédy Benedek Eperjes, Pet-

róezy István pedig Lcse ellen nyomult.

Midn Petróezy Lcsét már tizedik napja eredménytelenül ostromolja,

hirét veszi annak, hogy neudingi Kobb Farkas 6000, Diepenthal 2000 és

Esrterházy Pál 1000 emberrel Liptón át Kassa felé közeledik. Petróezy erre

felhagyott Lcse zaklatásával és Eperjesre hátrált, honnét Serédyt is ma-
gával hozva Kassa alá vonult, melyet Szuhay még mindig eredménytelenül

tartott zár alatt. Szuhay tanácsára az elégületlenek összes hadereje most

Kassa alól Királynépén át Györkére vonult vissza és ez oldalállásban

készült a dönt Csatára. Györkéi ütközet.

A királyi vezérek Kassának az ostromzár alól történt felszabadítása

után akadálytalanul egyesülhettek ugyan Spankau hadával, a rendelkezé-

sükre álló sereg létszáma azonban még most sem közelitette meg a györkei

tábor erejét, mely körülmény megfontolása után Kobb oly szövet-

ségeshez fordult, melyhez a német vezérek lázadókkal szemben máskor
nem igen szoktak fordulni : a csábításhoz. Midn t. i. Kobb serege október
25-ón Királynópére elvonult, a fvezér biztosító levelei és ajánlatai — Bar-
kóczy közvetítése mellett — a kuruezok táborában lev hajdúkat arra bír-

ták, hogy az összeütközés kezdetén hagyják el tömegesen Petróezy zászla-

ját és csatlakozzanak a királyiakhoz. Az eredmény biztosítása után Kobb
október 27-én megkezdte a csatát.

A küzdelem rövid ideig tartott. Midn az elcsábított hajdúk zászlaikat
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és fegyverzetüket rcndenkint eldobták és a királyiakhoz pártoltak, a csúf
árulás látása óriási módon lehangolta a kuruezok harczkedvét és kivéve a

jobb szárnyon küzd zempléni dandárt és körülbelül 1000 gyalogost, kik
vitézül helyben maradtak és utolsó emberig felkonczoltattak, a sereg többi
része futásnak eredt. Petróczy, Kende és Szepesy dandárai a Tisza felé

menekültek meg, mig Szuhay és Szts csapatai a Sajó mögött, Ónodnál
újra megállapodtak. A fogságba aránylag kevés került, kiket Kobb nyársra
húzatott.

A györkci gyzelem korántsem mentette meg az elégületlenek becsa-

pásaitól a megyét. 1675-ben újra Kassa eltt termettek és a külvárosokat

fosztogatták. Egy másik csapat Tornát szállotta meg Boldogk várát azon-

ban siker nélkül ostromolták hat héten át és végül is elvonulásra kénysze-

rítette ket a vár kapitánya, Becsl-erédi Ferencz. A következ évben Jászóra

törtek, de Kassa alól ismét eredménytelenül takarodtak el.

Hogy Kassa a kuruezok gyakori rajtaütése és az rség csekély volta

daczára mindaddig a királyiak birtokában maradt, ez leginkább a város
ujabb kelet megersítésének tudható be, melybl leginkább az 1670—76-ig

épült citadella érdemli meg a különös megemlítést.

Kassai czitadella -^ kassai czitadella a város déli kapuja eltt terült el és szabályos ötszöget alko-

tott, melynek egyik oldala, a rajta kivezet hat lábnyi magas kapuval, a város felé nézett.

Minden szögletén egy-egy kiugró bástya emelkedett, melyek a város felé nyiló kaputól bal

kéz felé haladva, Lipót-, malom-, Montecuccoli-, temet- és Claudia-bástyának neveztettek

el. A malom-bástya két oldalán elhelyezett vizemel gépek a Hernádból a fellegvár árkába

terelték a szükséges vizet. A Montecuccoli- és temet-bástya közötti kfalon át nyílt az

akasztófahegy felé egy 18 lábnyi magas kirohanási kapu, mig a Montecuccoli- és malom-

bástyát összeköt fal közepébl egy 19 lábnyi magas laboratórium-torony emelkedett ki. A
malom- és Lipót-, valamint a temet- ós Claudia-bástya közötti közfalon egy-egy puskapor-

torony építése terveztetett, melyekbl azonban 1676-ban még csak az els torony alapfalai

készültek el. A bástyák sarkaiban — a Lipót- és Claudia-bástya egymásra néz sarkait

kivéve — két-két érczágyut helyeztek el.

Thököly imre. Megújult ervel törtek a kuruezok Kassára 1678-tól kezdve, midn
Thököly Imre gróf állott a mozgalom élére. Az ifjú vezér mintegy 20 ezernyi

sereggel indult a Fels-Tisza vidékérl az északi megyék elfoglalására. Abauj-

vármegyébe lépve, egymásután elfoglalta BoldogJcövárát, Gönczöt, Mislyét,

SzéplaJcot, Enyiczkét, Szalánczot és Tornát. Kassa megrohanása azonban egy-

elre nem sikerült. A kassai kudarcz után Thököly seregét két részre osz-

totta. A sereg kisebb felét Teleky parancsnoksága alatt Sáros-, Szepes- és

Liptómegyékbe rendelte ; a sereg zöme Thököly személyes vezérlete alatt

Tornán át a bányavárosokba indult.

Idközben Wiirben gróf, Leslie tábornok hadosztályával megersödve,

augusztus havában Kassára bevonult és a vidék lecsendesítésévol foglalko-

zott, mi természetesen a barangoló kurucz-csapatokkal folytatott mindennapi

csatározásokkal volt összekötve. Ezen kis háború fbb eseményei közöl ki-

emelend Józsa István egri kanonok kuruezvezérnek október 1-én Göncz-

Ruszkán történt elfogatása; továbbá Kassa külvárosainak a kuruezok által

1679. január 28-án való kifosztása; végül a tornai és szalánczi váraknak

Leslie által történt visszafoglalásuk.

zeime szikszónál.
Thökölynck a bányavárosokba intézett betörése azonban kedveztlen fordu-

latot vett, a mennyiben Szt. Keresztnél Wrbna és Dünenwald tábornokok ál-

tal megverve, seregével a Sajó mentében visszavonulni volt kénytelen. Les-

lie, a szt. kereszti vereség hiróre az Alsó-Sajó vidékére rándult, hogy

Thököly hadának útját elállja és azt ujabb csatára kényszerítse. Szikszónál

találkoztak az ellenséges hadak. Az összeütközés a királyiakra nézve sze-

rencsétlenül végzdött és 500 labancz került a kuruezok fogságába, mire

Leslie Kassára visszatért.
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Thököly Imre 1682-ben másodszor vezette hadait a felvidékre azzal a

szándékkal, hogy Kassát most már minden áron hatalmába keriti. Hadse-

regét Harangodnál vonta össze és az 14,000 emberbl állott. Strassoldo, kas-

sai fkapitány, Thököly elnyomulásának hirére Herbertstein gróf parancs-

noksága alatt 800 fbl álló német rséget hagyott a város védelmére, többi

csapatjával a Garam felé tért ki.

Thököly seregének elhadai Harsányig Petneházy és Madács kapitányok

vezérlete alatt mái' július közepén czirkáltak a város környékén és egy ily

kémszemle alkalmával történt, hogy Herbertstein gróf, ki a vár parancs-

nokságának átvételére épen akkor Eperjesrl Kassára iparkodott, a kuru-

ezok kezeibe esett. Herbertstein elfogatása után Lamb volt a város pa-

rancsnoka.

A város megostromlásában

Thököly Szirmay Endre ezre-

des tervei szerint járt el. Neve-

zett ftisztje mint hadmérnök
több éven át tartózkodott Kas-

sán és ott idzésc alatt meg-

gyzdött arról, hogy a felleg-

vár elestével szükségképen

meg kell hódolnia a város-

nak is. E föltevésbl kiindulva

az els roham tehát, melynek

végrehajtását Tbököly Szir-

mayra bizta, a czitadclla ellen

irányult.

Szirmay mintegy 1000 em-
berrel vonult ki az ujfalusi

táborból és míg hadoszlopá-
nak egyik fele július 20-án
kés éjjel a város körfala ellen

tüntetett és az rség figyel-

mét lekötötte, addig Szirmay
többi emberével az éj leple

alatt megközclitette a felleg-

vár árkát és miután azon,

valamint az odavitt hágcsók
segélyével a körfalon észrevét-

lenül átkelt, a zajra föllármá-

zott rséget — 78 embert —
parancsnokával együtt felkon-

czolta.

A fellegvár bevétele után Thököly másnapon derékhadával a város
körfalát rohantatta meg, de a vitéz rség kitartása ós szívós ellenállása mel-
lett a czitadclla elcstéhez fzött vérmes remények nem teljesültek. Mint-
hogy Thököly most már attól tartott, hogy az idközben Lcsére elnyomult
Strassoldo a város segítségére jöhet, Ibrahim budai pasát Kassa elfoglalá

sának gyorsítására a város alá szólította. A török sereg augusztus 12-én
érkezett Kassa környékére, mire az rség az ostrom tartama alatt sokat
szenvedett várost augusztus 15-én Thökölynek átadta. A vár parancsnok-
ságát Thököly Fajgel Péterre bizta.

Thököly szercncsecsillagának hanyatlásával Schultz tábornok 1685.

szeptember 1-ón Eperjest megszállotta, Caprara Aeneas pedig október 13-án

Kassát vette ostrom alá. Thökölynek a nagyváradi pasa által történt elfoga-

tása hirére, Petneházy Dávid egy 7,000 emberbl álló kuruez sereget veze-

rimk'ily Kii 3S it

ostromolja.

p lOHANN: LlB. BARO Á 5PORCK,.SAC

HÍ CA.S.RECIA9 MAI: cin.- camti vice.

f18 MAB.ESCHAIX.EQVITVM^ colonfjx.

SPORCK JÁNOS

Kassa meghódol

Tókölynek.



120 Kassa a magyar hadtörténelemben.

Kassái cápára
te^ Caprara kassai1 táborába, mire a város is október 25-ón a királyi hadak

meghódoltatja. "

eltt megnyitotta kapuit.

Thököly seregének maradványát, mely Tokay Ferencz vezérlete alatt a

felvidéket nyugtalanította, 1697-ben Nigrelli Oktavian kassai fparancsnok

Szaláncz mellett semmisítette meg.

A bécsi kormány nemzeti függetlenségünk eltörlését czélzó intéz-

kedései a XVIII. század elején ujabb mozgalmat szültek, melynek tüze

II. Rákóczy Ferencz élesztése folytán nemsokára az egész országra áthatott.

Lcse, Szepesvár és Gács meghódolása után a fejedelem Kassa meg-

hódoltatását tzte ki és a város körülzárolására 1703-ban némi sereget ren-

delt Abaujvármegyébe. Komolyabb jellegvé azonban az ostromzárlat csak

a következ évben vált, midn Forgách Simon a Veteráni és Montecuccoli

ezredesek gondjaira bizott várost még jobban szorította, minek következtében
Kassaii.RákóczyK;assát október 20-án átadták Rákóczy Ferencznek, a ki a várost franczia

"kában.' mérnökök által ujabb védmvekkel ersítette meg. Kassa visszavételére

Rábutin tábornok 1706-ban Erdélybl a felvidékre vonult.

A tábornok Károlyi hada által minduntalan feltartóztatva, kimondha-
tatlan nélkülözések között tette meg a kassai menetet és miután útközben

w^Vm^ Egert sikertelenül megrohanta, Miskolczot pedig felgyújtotta, elcsigázott se-

regével és 22 ostrom-ágyujával csak október elsején foghatott Kassa löv-
tóséhez. A város rségének ersbítésére kevéssel azeltt érkezett Kassára
Ordódy dandára, melylyel a védk száma 4000- re emelkedett. Várparancsnok az

sz Radics András volt. Az ostrom megkezdése után Károlyi a várostól

északra megfigyel állásba helyezkedett, míg Bercsényi a fejedelem meg-
hagyása folytán a Vágvonaltól a város segítségére sietett. Rákóczy azonban
ezzel sem elégedett meg és Esztergom bevétele után személyesen indult egy
karabélyos-ezred élén a fenyegetett város fölmentésére

Rabutin Károlyitól és az idközben Tornára érkezett Bercsényitl
keveset háborgatva, a város elestét minden módon siettette és czélját talán

el is érte volna, ha Rákóczy ezalatt Bercsényivel nem egyesül, mire Rabu-
tin, kinek táborában különben ragályos betegségek is dühöngtek, Kassa
alól — még a tél beállta eltt — Tokaj irányában elvonult.

Az ostromról maga II. Rákóczy Ferencz fejedelem emlékirataiban

következket irja

:

„Rabutin elkezdé Kassa ostromát, megnyitván a vívó árkokat, ágyu-
és mozsártelepeit pedig a város fölött uralkodó magaslatra állítván. Noha
Rabutinnak nem volt több két huszonnégy fontos és húsz tábori ágyujánál,

elégségesek valának ezek halomra dönteni a város béleletlen rossz falazatát,

a melyhez egy közfal (courtine) volt toldva, hogy egy földbástyával össze-

kösse. Az ellenség a bástyát löveté. Az említett fal vastagsága nem volt

több három lábnyinál, hoszsza ellenben ötven lábra terjedt. De szerencsére

az ügyes lovassági tábornok inkább szereti a golyóival a földbástyát szán-

tatni, mint a falat töretni, s a nélkül, hogy a mellvédeket leromboltatta

volna, rohamot parancsolt, mely visszaveretett."

Rabutin Rákóczy következtetése szerint azért vonult ostromközbon
vissza, mert nem akart a császár parancsa szerént Starhemberggel Eszter-

gomnál egyesülni, hogy igy magának tarthassa a fvezényletet.

Kassa megtartását, irja tovább a fejedelem, „Radics dandárnoknak
köszönhetem, aki parancsnoka volt. Ezen szilárd és határozott jellem öreg

egykoron dics emlékezet anyám, a fejedelemn alatt vezénylett Munká-
cson. Bementem a városba, hogy kifejezzem neki köszönetemet, s egy-

szersmind megelégedésemet nyilvánítsam a helyrség és a lakosság iránt, a

kik mindnyájan igen jól viselték magukat. De egyúttal szemére vetettem a

tzérparancsnoknak vastag hibáját, hogy t. i. mért nem lövette porrá min-
gyárt az els napon Rabutin nyomorú ágyutelcpeit, a mit könnyen megte-
hetett volna, ha a megtámadott hely homlokzatán 30—40 nagy ágyút álli-

tatott volna egy sorba a helyett, hogy a város védfalain köröskörül helyezé

cl ket."
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Rákóczy ügye 1710-tl kezdve határozottan rosszra fordult. A szeren-

csétlen liszkai ütközet után, melyben Viard tábornok Rákóczy utolsó sere-

gét megszalasztotta, valamint Egernek november 29-ón és Eperjesnek deczem-

ber 10-én bekövetkezett eleste után, Viard Gönczre, Virmond Eperjesre, Löf-

felholtz Sáros-Patakra nyomult, mely állások elfoglalása után Kassa körül-

zárása nagyjában már be volt fejezve.

Kassán ez idben Radics András és Bertlióty Ferencz hirtelen elhalá-

lozása után Esterházy Dániel volt a parancsnok.
Deczember 28-án egy körülbelül 4000 emberbl álló hadosztály köze-

ledett délrl a város felé és inig a derékhad az akasztófa-hegyen állást

vett, addig egyes kiküldött csapatok a város közelében található

marhákat terelték össze. Az rség ennek láttára a harácsolókra tört és a

Hernád balpartjára szorultakat egészen Széplakig üldözte. Az akasztófa-

hegyen álló ellenséges zöm
a Hernád által az üldözk
oldalban való megtáma-
dásában akadályozva lévén,

az alsó külvárosok ra üt,mely
alkalommal az u. n. alsó-

vagy császár-malom a lán-

gok martalékává ln. A ki-

törk erre felhagytak az
üldözéssel és a városba tér-

tek vissza.

A következ év január
1-én Bárcza fell egy ujabb
oszlop nyomult a város felé,

mely, a fel légvár bástyáiból
megkezdett tüzelés követ-
keztében, Kassa Újfalun át

a várost északról megke-
rülve, a következ napok-
ban a malom-árok vizének
elterelésével foglalkozott.

Minthogy a vár parancs-
noka ezen müveletekbl
Kassa szorosabb bezárásá-
nak eljelére vélt követ-
keztetni, január 7-én a kül-

városok házainak lebontá-

sát, 22-én pedig a falakon
kivül fekv kertek faállo-

mányának kiirtását ren-

delte el. Hogy különben a zárlat ez idben még nem lehetett teljes, kitet-

szik abból is, hogy január 14-én egy 300 emberbl álló segédcsapat, mely
Munkácsról jövet közelitette meg Kassát, akadálytalanul vonulhatott a
városba.

Februárban felszólították a királyi tábornokok Eszterházyt, hogy Rá-
kóczy ügyének vesztét és a megkezdett béketárgyalásokat tekintetbe véve,
Kassát szolgáltassa ki a királyi hadaknak. A tagadó válasz átadása után
a királyi csapatok Kassát szorosabban bekerítették.

A meghódolás végett indított, de megszakadt tárgyalások áprilisban
ujabb stádiumba léptek, minek eredménye gyanánt a város az ostromlók-
kal fegyverszünetet kötött. Minthogy azonban Viard tábornok errl értesí-

tést nem kapott, Hilyó fell a középs külvároson át a várfal megrohaná-
sára indult. A várrség ezen merényletre kirohanással válaszolt, mely alka-
lommal Viard támadó oszlopa 40 halott és 7 fogoly hátrahagyása után
a Csermely-völgybe zetett vissza-

A félreértés kiegyenlítése után Kassa Ebergényi László, Pálffy tábor-

nagy küldöttje eltt végre kifejezte meghódolását, mire a királyi hadak

SPANKAU.

Magyarország \ inrugyü ós varosai 1(5
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Kassa utolsó

ostroma.

Kassa uj erdjei

Erdvonal le-

rombolása.

április hó 27-én az alsó kapun át a városba nyomultak, mely eseménynyel

Kassa utolsó ostroma véget ért.

Kassa — mint vár — a XVII. század elején érte el legfbb jelentségét. A bels
körfal déli részében két uj ágyúteleppel (az u. n. Forgács- és uj-teleppel) találkozunk, melyek

a XVII. században épült kovács- és mészáros-telepekkai majdnem szabályos hossznégyszö-

get képeznek. A küls körfalból nyolcz nagyobb méret bástya ugrott ki, melyek a fels

kaputól jobb kéz felé baladva a malom-, hóhér-, jég-, Bethlen Gábor-, muszk.i-, sarták-,

tompa- és tégla-bástya nevet viselték. A küls körfalon át két kapu vezetett a szabadba

u. m. a város északi és déli végén lev fels és alsó kapu, de míg az els mélysége alig

ment négy ölnyire, addig az utóbbi egy körülbelül 20 ölnyi hosszú alagutat alkotott. A
küls körfalat szegélyezte a küls árok, melynek táplálására a vizet a malom-árok szol-

gáltatta.

Mint a körfalon kívül elretolt és önálló védmvek szerepeltek : a déli kapu irá-

nyában elterül és már elbb leírt citadella, továbbá még négy kisebb ravelin, melyek

közül a Sz. Károlyról nevezett az alsó kaputól jobbra, a Jen-ravelin attól balra magaslott

ki, míg a Sz. József- és Sz. Péter-ravelin a mai Jezsuita- és Francziskánus-utcza meg-

hosszabbításában, a malom-árok bal partján (a jelenlegi Széchényi-ligetben) épült.

A békés viszonyok beálltával, de különösen a löv fegyverek techniká-

jának fejldése folytán, a mélyen

fekv és a szomszédos magaslatokról

hatásos tz alá vonható Kassa a vár

jellegét lassankint elvesztette és nyilt

városaink sorába lépett. Küls véd-
mvei közül a citadella volt az els,

melyet III. Károly rendeletére nagy-

jából már 1713-ban széthánytak, míg
utolsó maradványait csak 1803-ban

hordták el ; hasonló sorsban részesül-

tek a XVIII. század végén és a jelen

század elején a ravelinek, melyek kö-

zül Szt. Károly ravelinjét — mint leg-

utolsót — 1856-ban rombolták le.

A közlekedés könnyítésére a múlt

században megnyílt a Forgács-utczai

kapu,melyet 1783-ban József-kapunak

neveztek el ; hasonló czélból törték

Polinsky János bírósága idejében,

1805-ben a malom-utczai kaput is. A város lakosságának szaporodása és

az ujabb építkezések szükségessége végül sürgetleg követelte, hogy a

körfalak lerontassanak. Ez a jelen század els tizedeiben általában megtör-

tént s ugyanakkor bontották le a város két fkapuját is.

Az erdmaradványokból ma már csak keveset láthatunk ; nem több ez,

mint a premontreiek keltjében lev hóhérbástya, továbbá a fegyverház-

utczában álló száraz malom, valamint a sörház-utezai lovarda nyugati

oldalát alkotó, és a Rákóczy-körútra néz házak kertjeiben még itt-ott el-

tn körfaltöredékek.

A szatmári békeszerzdés megkötése után Abauj-Tornavármegye majd-

nem 140 évig élvezte a béke áldásait, amennyiben az 1741-ik évi és a

franczia hadjáratok idejében mozgósított nemesi fölkelésen kívül komolyabb

hadi mozgalomnak nem szolgált színhelyül.

Annál jelentékenyebb szerepet vitt a megye az 1848—49-iki függet-

lenségi hadjáratban, midn nemcsak tekintélyes hadál Utasaival, hanem a

területén lefolyt hadmveletek szempontjából is elkel helyet biztosított

magának a hadtörténetben.

CAPRARA.
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Abauj vármegye a nemzeti mozgalmak kezdetén a nemzetrséghez 1 - 48 -

szolgáltatta fiait, mely a nemzetrségrl szóló t. ez. értelmében Abaujban
2 zászlóaljból és 3 lovas századból állott, késbb a vármegye e hetyi csa-

patokon kivül még 1 honvéd-zászlóaljat (a hiressé vált vörös-sipkás 9-iket)

és 2 önkéntes gyalog
: , meg 1 önkéntes lovas -századot állított fel, mely

mozgó csapatokból a 9-ik honvéd-zászlóalj Vitális rnagy parancsnoksága

alatt a verseczi, az önkéntes századok pedig a pozsonyi táborba vczényel-

tettek. Az abaujmegyei 34-ik sorgyalogezred 3 zászlóalja hasonlóképen a

magyar ügy szolgálatába állott.

A megyét érint hadmveletek deczemberben kezddtek.

Windischgrátz tábornagy terve szerint a támadás végrehajtására ösz-

szevont osztrák hadseregnek hat oszlopban kellett az ország fvárosa felé

elnyomulnia.

A Kassára irányított Schlick hadtest közvetlenül a bevonulás eltt, schiick be>

következ harczrenddel birt

:

Fiedler vezérrnagy dandára :

9-ik sz. Hartmann-gyalogezred 2-ik zászlóalja,

12-ik sz. Vilmos fhg-gyalogezred 3-ik zászlóalja,

30-ik sz. Nugent-gyalogezred 3-ik zászlóalja,

1-s sz. Császár könny-lovasezred 2-ik (alezredes-) osztálya,

36-ik sz Hatfontos gyalog-üteg

Pergeti vezérrnagy dandára.

30-ik sz. Mazzucheli-gyalogezred 3-ik zászlóalja,

24-ik sz. Parma-gyalogezred 1-s landwehr-zászlóalja.

40-ik sz. Koudelka-gyalogezred 3-ik zászlóalja,

1-s sz. Császár könnyii-lovasezred 3-ik (els rnagy-) osztálya,

11-ik sz. Röj)pentyü üteg.

Dei/m vezérrnagy dandára.

12-ik sz. Vilmos fhg-gyalogezred 1-sö zászlóalja,

2-ik sz. Sunstenau-vértesezred 3-ik (alezredes-) osztálya,

11-ik sz. Tizenkétfontos-üteg.

Az egész hadtest 7 zászlóaljból, 6 lovasszázadból és 18 lövegbl állott. Ha egy

zászlóaljat 1000, egy lovasszázadot pedig 120 emberbl állónak veszünk és egy lövegre 20

embert számítunk, ez esetben az egész hadtest létszámaképen 8.080 embert nyerünk.

Schlick altábornagy deczember 6-án tört be az országba, mely napon
Fiedler tábornok elvéd-dandára Zboróra érkezett ; deczember 9-én Schlick

hadteste már Eperjes eltt állott és Kassa elfoglalására készült.

Midn az osztrák seregtestek benyomulása már kétségtelenné vált, a

honvédelmi bizottmány az országot — a tervszer ellenállás kifejtése

szempontjából — honvéd-kerületekre osztotta fel; a kassai kerület parancs-

nokává november 26-án Pulszhj Sándor alezredes neveztetett ki. Pulszky

Schlick menetének késleltetése végett Sárosmegyében Zborónál sánezokat

hányatott, a komarniki hidat aláaknáztatta és a Hunkavecz-patakot elgá-

toltatta, miáltal az egész vidéket víz alá helyezte. Mindezen intézkedések

azonban, bármennyire helyeselhetk, csak akkor képezhettek igazi akadályt,

ha Pulszky megfelel hadervel is rendelkezett volna; a közvetlen parancs-

noksága alatt álló fegyveres er csekélysége mellett értékük jelentékenyen

csökkent. Sárosmogyében ugyanis a rendes csapatokból csak egy — a

20-ik — honvéd-zászlóalj, továbbá 1 hat lövegl álló háromfontos üteg és

1 hatfontos fólüteg (három löveggel) táborozott. E rendes csapatokhoz csatlako-

zott még : 2 sárosi és 1 gömöri nemzetr-zászlóalj, mely utóbbi 2 Bebek-
féle sugárágyút is hozott magával, továbbá az abauji nemzetrségbl az

els zászlóalj els százada és 1 .lovasszázad. A magyar hadtest létszáma —
az elbbi kulcs szerint összegezve — alig ment 5000 emberre ÍJ. löveggel.

16*
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Pulszky alezredes csekély hadával, Sehlick Zboróra történt bevonulása

után elhagyta az ottani vidéket és Eperjesre hátrált, hol hozzá az az abauji els
nemzetr-zászlóalj többi századai csatlakoztak ; deczember 8-án a magyar had-

test Budamérre húzódott vissza, hol a 42-ik honvéd zászlóaljjal, 1 háromfon-

tos félüteggel, három löveggel és az abaujmegyei nemzetrség többi részei-

vel ersbödött. Ezen ersítésekkel Pulszky hadteste most már 7 zászló-

aljból, 3 lovasszázadból állott 14 löveggel ; hogy azonban a budaméri

táborban lev csapatok harczértékérl fogalmunk legyen, elég fölemlíte-

nünk azt, hogy a 42-ik honvéd-zászlóalj teljesen fegyvertelenül csatlakozott

Pulszky hadtestéhez és csak deczember 10-én látták el hiányosan lövfegy-

Kassai ütközet vérekkel. Mindennek daczára lehetnek vélte a magyar hadtestparancsnok,
1848. decz. ii.

i10gy gehlick edzett és jól fölfegyverezett hadával harczba bocsátkozzék és

deczember 11-ére kiadta az intézkedéseket.

Az Eperjesrl Kassára vezet országút Budamértl délre, a vajkóczi

korcsmánál hagyja el a Tárcza völgyét, hogy az erdséggel borított kassai

hegyen áthaladva a Hernád völgyben fekv Kassára juttassa az utazót.

Az északtól délkelet felé húzódó hegyhát legnagyobb kiemelkedését képezi

a 410 méter magasságú Vinicna, mig az alsó része a Furcsa-erd 385

méternyi magasságában éri el tetpontját. E két magaslat közötti haj-

láson — a 339 méterre leszorított Chwala Boha-nyergen — át, mely
Budamér felé ersebb, a kassai oldalon azonban enyhébb lejtt alkot, kígyó-

zik az országút, melyen Sehlick hadteste elnyomulóban volt. A leirt

állás legfbb hátrányát képezi az a körülmény, hogy ugy bal, mint jobb

oldalában Berettö-Kisfalu-Tihany, illetleg Vajkócz-Rás fell megkerülhet,

és hogy egy esetleges visszavonulás esetében, a vert sereg csak egy hídon

kelhet át a Hernádon.

Pulszky intézkedései folytán a magyar csapatok deczember 11-én kö-

vetkezképen helyezkedtek el : a bal szárny Haller gróf rnagy alatt a

Budamér és Abauj -Tihany közötti erdt a Vinicna-magaslattól északra fekv
részében szállotta meg; a középhad Gedeon rnagy alatt a mai részletes

térkép 306 m. pontjától délkeletre es erdrészt tartotta elfoglalva ; a jobb

szárny Bányafy rnagy alatt egészen a vajkóczi korcsmáig terjeszkedett

ki ; a lovasság Török gróf rnagy vezérlete alatt állott és háromszor vál-

toztatta állását, mig végre a gyalogság harezvonala mögött, a Chwala Bohu
nyeregén sorakozott; a tüzérségbl a háromfontos üteg és a hátfontos fél-

üteg a vajkóczi korcsmától nyugatnak forduló és ersen emelked országút els
kigyózatánál — körülbelül a mai 263 m. pontnál — vonult fel, mig a három
löveg három fontos félüteg a balszárnyon, Haller rnagy csapatjánál, nyert

beosztást. Az esetleges megkerülések ellensúlyozására a tihanyi szoroshoz

4 gyalogszázad és 2 Bebek-féle ágyú, Yajkóezra pedig Soos rnagy alatt az

els abauji nemzetr-zászlóalj rendeltetett ki. Az ellenállás fokozására Pulszky

alezredes az állás arczvonalát vadászárkokkal ersítette meg, a balszárnyat

övez erdszélt pedig fadöntésekkel torlaszoltatta el.

Sehlick a kassai hegyen várt ellenállás valószínségénél fogva had-

testét deczember 10-én Eperjesnél összpontosította és miután Bártfán és

Eperjesen helyrségül a Nugent-zászlóaljat hátrahagyta, fennmaradt 6 zászló-

aljból 6 lovasszázadból és 18 lövegbl álló hadtestével deczember 11-én korán

reggel Kassa felé vonult.

Az elvédet Fiedler vezérrnagy dandára képezte, melynek hatfontos
ütege a Pergen-dandár röppenty-ütegével cseréltetett föl, Fiedler után Per-
gen és Deym dandárai meneteltek. Miután Sehlick hadteste a Tárczán Somos-
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nál, egy Fröhlich utász-fhadnagy által vert hadi hidon átkelt, a Fied-
ler-íele dandár Lemestl Kisfalun, Tapolesányon és Tihanyon át a Hernád
völgyébe tolatott elre, hogy ilyenképen a Budamérés Kassa között álló

magyar hadtest bal oldalába kerüljön és a Hernád hídját elfoglalja. Az
országúton maradt zöm élére most Pergen dandára került, melynek elhadát
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a 3-ik Mazzucheli-zászlóalj képezte. E zászlóalj körülbelül 10 órakor érte

el Budamért, de midn annak déli kijáratán kibontakozott, a szemben álló

magyar tüzérség megkezdte ellene a tüzelést.

Pulszky az osztrák elhad menetét már Senyéktl kezdve figyelemmel

kisérte; midn pedig ez Budamóren áthaladt, Edényi Lipót fhadnagy,
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Pulszky vezérkari fnöke, a Lapins7ci hadnagy és Jancsó tzmester parancs-
noksága alatt álló háromfontos üteget és hatfontos félüteget az útkigyózattól

elvezényelve, Budamér déli kijárata eltt vonultatta föl, mire a fentjelzett

Mazzuchcli-zászlóalj lövetése megkezddött. A gyalogság azalatt szintén

fegyverbe állott és az erd északkeleti szélét szállotta meg.

Az ellenséges zászlóalj csatárlánczba oszolva, hatásos tüzelésével a

magyar lövegeket eredeti felállításukba visszaterelte, miközben az osztrák

hadtest zöme a hareztérre érkezett. Schlick altábornagy egyrészt a magyar
tüzérség foglalkoztatására, másrészt saját fejldésének védelmére a Per-
gen-dandárhoz tartozó 36-ik sz. hatfontos üteget Bartelmus fhadnagy alatt

Budamér déli szélén az országútról nyugatra felvonultatta, mig a Parma-
landwehr-zászlóaljat, 3-ik Mazzucheli-zászlóalj tüzvonalának meghosszabbí-
tására, annak jobb szárnyára indította; a Koudelka-zászlóalj tartalék gya-
nánt a második harczvonalban maradt. A Deym-dandárhoz tartozó 1-s
Vilmos fhg-zászlóalj a középen harezoló Mazzucheli-gyalogsággal egy
magasságban, az úttól keletre fejldött ; a tizenkótfontos üteg elször a
Tárcza bal partján akart állást venni, de az ott talált süppedékes talaj

miatt az országútra tért vissza. A két dandár lovassága Concoreggio ós Scu-

dier rnagyok parancsnoksága alatt Budamértl délkeletre összevonva,

egyelre várakozó állásba helyezkedett.

Az osztrák hadtest felvonulásának befejeztével Schlick altábornagy a

ftámadás irányául a magyarok jobb szárnyán lev tüzérségi állást szemelte
ki és annak keresztülvitelét a 3-ik Mazzucheli-zászlóalj ra bizta. A zászlóalj

a sürü, de hatástalan golyózáporban bátran haladt elre ós már a löveg-

vonal megrohanásához készült, midn Pulszky alezredes, lövegeinek sorsa

miatt aggódván, azokat elvonultatta. A Mazzucheli-zászlóalj elnyomulása és

a magyar jobb szárny visszanyomása folytán a hadakozó felek tzvonala,
mely kezdetben nyugatról kelet felé húzódott, most északtól délkeletnek

tartott.

Az elért eredmények által felbátorítva, Schlick altábornagy a magyarok
jobb szárnya ellen nemsokára ujabb támadásra készült, csakhogy ennek
végrehajtására a 3-ik Koudelka-zászlóalj at rendelte a megviselt Mazzucheli-
zászlóalj helyébe, mire az utóbbi tartalékba lépett. A Kouclelka-gyalogsággal
egy idben kellett a jobb szárnyon felfejldött ós eddig csak halogató harezot

vivó Parma-landwehrnek is az erd északi szélét ós a már említett 306 magas-
sági pontot bevennie. Deym dandárának hovafordításáról a ránk maradt
források nem tesznek említést; úgy látszik azonban, hogy annak Vilmos
fhg.- zászlóalja a Koudelka-ezredbeliekkel együtt a magyar jobb szárny
ellen mködött.

A Koudelka- (és Vilmos-) zászlóalj elnyomul ásat az elbbre vonult

osztrák tüzérség ugyan jelentékenyen elsegítette, de fiatal csapataink itt

Gedeon és Bányafy rnagyok vezérlete alatt kezdetben megálltak helyöket,

amennyiben az ellenség csak akkor jutott az útkigyózat birtokába, mikor
a magyarok bal szárnya már visszavonult. A Parma-landwehr azalatt t. i.

két oszlopban indult Pulszky bal szárnyának megtámadására. Az egyik
oszlop — 4 század — Singer rnagy alatt egy északról intézett areztá-

madással hatolt az erdbe, mig a másik oszlop — 2 század — Calras

fhadnagy alatt, Singer oszlopa és a Koudelka-gyalogság között, az erd
keleti szólébe kapaszkodva, oldaltámadással segítette meg a foszlop beha-
tolását, moly ketts támadásra a magyarok bal szárnya futásnak eredt. Az
itt állott fólüteg — úgy látszik — már elbb vonulhatott el. Haller csapa-

tának meghátrálásával Gedeon, Bányafy ós Török hadai is megkezdték a

visszavonulást a kassai hid felé, melynek védelmét Pulszky az idközben
Kassára érkezett Tvorniclcy rnagy 180 fnyi lengyel csapatára bízta, mely
mellé 2 löveget is rendelt.

Schlick altábornagy már a magyar közóphad meghátrálása eltt, a

rendelkezésére álló lovasságot, melyhez a tartalékba vont 3-ik Mazzucheli
zászlóalj is csatlakozott, Soós Vajkócz mellett álló különítményének szét-

verésére a Tárcza bal partjára menesztette Soós nemzetrei, mieltt még
összeütközésre került volna a dolog, szótfutottak. Az ellenséges lovasság
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erre, Scudier vezérkari rnagy kalauzolása mellett, a magyarok vissza-

vonulási irányának veszélyeztetése végett Zdobán és Széplakon át a Hernád-
völgybe indult.

Fiedler dandára, miután a Darius-hegyen áthaladt, körülbelül 2 óra-

kor közelítette meg Tihanyt, de minthogy a magyar hadtest akkor már
biztosságban volt, a budamóri állás megkerülésére és a hernádi hid

megszállására kirendelt dandár a Chwala Boha-n átvonuló osztrák zömmel
egyesült a nélkül, hogy kitzött ketts feladatát megoldhatta volna.

Schlick a kassai hegyen eszközölt átvonulása után, a hid védelmére
hátrahagyott lengyelek ellen az országúttól balra íekv magaslaton a 3ö-ik

hatl'ontos üteget lemozdonyoztatta, melynek tüzelése a hs védket arra

birta, hogy a Miskolcz felé elvonult rendes csapatokat kövesse. A nemzet-
rség kevés kivétellel szétszaladt.

Midn Tvorniczky lengyeléivel Bárczához közeledett, a Széplak fell

eltört osztrák lovasság, mely kevéssel azeltt 150 honvédet foglyul ejtett,

A KASSAI ÜTKÖZET 1848 DEGZ. 11-ÉN.

azon szándékkal közeledett az úton haladó lengyel utóvódhez is, hogy azt

megadásra bírja, vagy szétugraszsza. Tvorniczky a veszély közeledésére, a
falu végén lev korcsma mellett kisded csapatjával állást foglalt és

az elrohanó lovasságra — alig 20 lépésnyi távolságból — sortüzet adatott,

mire a könny lovasok parancsnoka, Concoreggio rnagy, több golyótól
találva földre terült ; Scudier rnagy és Berg fhadnagy pedig, lovaikat
vesztvén, a lengyelek kezeibe kerültek, kik a zavart ügyesen felhasználva,
sietve tovább vonultak.

Schlick altábornagy a Hernád-hid elfoglalása után, délután 5 órakor
vonult be Kassára, melynek tornyán akkor már a fehér lobogó lengett.

A magyarok vesztesége — osztrák források szerint — holtakban és

sebesültekben 250 emberre rúgott, fogságba körülbelül ugyanannyi került.

Az osztrákok vesztesége állítólag csak 2ü emberbl állott volna.

A magyar hadak romjai Miskolczon állapodtak meg, hol deczomber

18-án Mészáros Lázár tábornok és hadügyminiszter vette át a hadtest Mészáros Lázár,

parancsnokságát.
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Az ersítések megérkeztével ós a hadtest els rendezése után Mészá-

ros decz. 20-án Schulcz Bódog rnagyot a 17-ik honvéd zászlóaljjal, 2 sza-

kasz Ferdinánd-, 1 szakasz Württemberg-huszárral és 1 félüteggel a Kassa

irányában kiállítandó elörsvonal berendezésére Szikszóra rendelte. Deczem-
ber 24-én Schulcz felváltására Rembovsky rnagy a lengyel legio 3 száza-

dával és 1 század Koburg-huszárral Forróra tolatott elre, inig a lengyel

legio negyedik százada, 3 század zempléni és 1 század abauji önkéntessel,

valamint 2 szakasz Ferdinánd-huszárral Tvorniclcy alezredes parancsnok-

sága alatt Ábauj-Szántóra menetelt azon rendeltetéssel, hogy Schlick altábor-

nagynak esetleg Tokaj megvételére irányzott mozdulatairól a magyar hadve-

zetséget jókor értesítse.

Schlick azonban nagyobb jelentséget tulajdonított a miskolczi had-

alakulásoknak és miután hadteste idközben a Galicziából utána kül-

dött 34-ik hatfontos gyalogüteggel és a 12-ik röppentyü-félüteggel meg-

ersbödött, a Pergen- (3 zászlóalj, 2 lovasszázad, 2 üteg) és Deym-dan-

dárral (1 zászlóalj, 2 lovasszázad, 1 üteg) deczember 26-án Kassáról Szikszó

felé útnak indult.

Pergen vezérrnagy elvéd-dandára decz. 27-én Forróhoz közeledett,

mire Rembovsky Szikszóra vonult vissza és hogy az utóbbi helységben

éjj élez csapatok a Mánta patak völgyén át meg ne támadtassanak, a magyar
elvédparancsnok Alsó-Vadászt a 26-ik honvéd- zászlóaljjal szállatta meg.

Az osztrákok elnyomulásának hirére Mészáros felriasztotta miskolczi

táborát és decz. 28-án a Sajó és Szikszó város közötti parton következ
állást foglalta el :

A bal szárny (17-ik honvéd-zászlóalj, 3 század lengyel légionárius, 2 század egri

vadász, 1 század Hunyady-huszár és 1 hat löveg hatfontos üteg) Rembovsky rnagy
alatt a Szikszótól délnyugatra fekv Frankhegyet és annak erds lejtjét tartotta meg-

szállva ; a középhad (26-ik és 42-ik honvéd-zászlóalj, 5 század borsodi önkéntes és 1 nyolez

löveg hárömfontos üteg) Pulszky ezredes parancsnoksága alatt a szikszói hegyen az or-

szágút mindkét oldalán foglalt állást ; a jobb szárny (2 század Lehel-, 1 század Koburg-

huszár, 1—1 három löveg hatfontos gyalog- és lovasüteg) Bobory rnagy alatt a Bárso-

nyosra támaszkodott. Tartalék gyanánt a 43-ik honvéd-zászlóalj, 8 század hevesi lovas-

nemzetr és 1 három löveggel háromfontos félüteg a szikszói hegy déli lejtjén sorakozott.

A magyar felállítás eszerint egy ferde vonalat alkotott, melynek bal szárnya elre volt

tolva, mig a jobb szárny visszatartatott. A szikszói ütközetben résztvett magyar hadak

létszáma kitett 4 zászlóalj és 10 század gyalogságot, 12 század lovasságot és 23 löveget :

a hadtest vezérkari fnöke volt Vsermelyi rnagy, vezérkari tisztek gyanánt Benk százados

és Kdényi fhadnagy szerepeltek.

Az osztrák altábornagy a vett jelentésele alapján arra következtetett, hogy a magya-

rok magát Szikszót megszállva várják be a császári hadak támadását és ennek meg-

felelen elrendelte, hogy a Doym-dandár az úton haladva arezban, a Mánta-patak

völgyébe irányított Pergen-dandár pedig oldalban ós hátban rohanja meg Mészáros

hadtestét.

Ezen intézkedések folytán Deym dandára az nton menetelve 11 órakor [íj-Aszalónál

a magyarok elrsein' bukkant, kik Szikszón túlra visszavonultak. Deym utánok indult

és már a helység megtámadására készült, midn annak jelentését kapta, hogy Pergen
Szikszót, jobbról jövet, már megszállotta.

Az utóbbi dandár ugyanis Gablenz rnagy, Schlick uj vezérkari fnöke által

vezetve, a Mánta-patak völgyében észrevétlenül elnyomulva, a 26-ik honvéd-zászlóaljat

— mely a helyett, hogy a harczintézkedésben kijelölt helyét elfoglalta volna, még mindig

Alsó-Vadáazon vesztegolt — meglepte, mire ez csakis a Rembovsky által segítségül kül-

dött 17-ik honvéd-zászlóalj és Hunyady-huszárszáznd közbelépése folytán kerülhette el a

teljes szétveretést. Az ellenséges dandár, miután ez alkalommal 76 honvédet elfogott, foly-

tatta útját és kevéssel Deym megérkezte eltt vonult be Szikszóra.

A helység ellenállás nélkül történt megszállása után Schlick a magyar állás

szemügyre vétele végett összes lovasságával, továbbá 1 hat- ós 1 tizenkétfontos üteggel

a Szikszói hegy leié indult
; a gyalog-dandárok közül Pergené az úttól jobbra, Deym dan-
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dara attól balra követték a hadtest-parancsnokot. Miután Scnlick lövegtávolságba érkezett,

a hatfontos üteget az országúton és tle balra, a tizenkótfontosat pedig' az úttól jobbra

lemozdonyoztatta és a tüzelést a magyarok jobb szárnya ellen megkezdte, mire az ott álló

magyar félütegek a Koburg-huszárok fedezete alatt bátran eltörtek és az út mellett állást

foglalván, élénk de hatástalan lövöldözést folytattak. Ezen eredménytelen tüzelés után

Mészáros a Lehel-huszárokat Schlick lovasságának bal oldalába küldi, de egy-néhány jól

irányított gránát csakhamar visszatérésre birta a fiatal lovasokat. Mészáros most a Koburg-

huszárokat is visszarendelte, ilyképen akarván Schlick hadát a szikszói parton elnyös

állásban lev derékhad tüzhatáskörébe csalni, de az óvatos osztrák vezér egy lovasszá-

zadot küldött az úton tüzel Robory-tüzérség oldalban való megtámadására elre, melyei

azonban Pulszky háromfontos ütege visszariasztott.

Ezalatt Pergen vezérrnagy oszlopa a magyarok elretolt balszárnyába ütközött, mire a

11-ik röppentyü-üteg a hegyorom ellen tüzelni kezd és a 2-ik Hartmann-zászlóalj, a :í-ik Vil-

mos fhg-zászlóalj két százada által követve, a magaslat megrohanására készületeket tett.

Az üteg rézsút találó röppentyi csakugyan hátrálásra kényszerítették Rembovsky gyalog-

ságát, de a bal szárny segítségére küldött 26-ik honvéd-zászlóalj megérkeztével Rembovsky

A SZIKSZÓI ÜTKÖZET 18í'8. DECZ. 29-ÉN.

a Frankhegy déli lejtjén lev erdben újra állást foglalt és hadainak vitéz kitartásával

szemben Pergen gyalogsága azontúl hiába erlködött azon, hogy tért hódítson.

Az est beálltával Schlick hadai Szikszóra tértek vissza ; Mészáros

pedig arra a hirre, hogy a Kassán maradt Fiedler-dandár állítólag Sajó-

Vámos felé tart, nem találta tanácsosnak a szikszói parton való éjjelezést

és még az est folyamán a Sajó jobb partjára tért vissza.

Osztrák részrl a veszteség állítólag- csak 3 eltntbl és 5 sebesültbl

állott. A magyarok, — nem számítva az Alsó-Vadászon meglepeti és elfo-

gott 76 honvédot — szintén nem veszíthettek többet.

Miután Schlick a magyarok túlerejérl meggyzdött, deczember 30-án

megkezdte a visszavonulást Kassa felé, hova január 1 -ón érkezett meg.

A fels-tiszai hadtest a szikszói ütközet kedvez eredménye által

felbátorítva, Schlick megkezdett visszavonulásának hírére Kassa visszafog-

Magyarország Vármegyéi és Városai. 17
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Mására indult, mely hadmvelet lefolyásában Mészáros hadteste a követ-

kez hardrenddel birt

:

Dessewffy alezredes elSvéd-dandára.
Kassai ütközet,

1849. jan. 4-én. 17-ik honvéd-zászlóalj 6 század 1000 ember,

26-ik „ „ 4 600

42-ik „ „ 6 1L0O

Egri önkéntes vadász 3 ,, 230 ,,

Kóburg-huszár 1 lovasszázad 150 lovas

Hevesi lovas-nemzetr 1 „ 160 „

1 hatfontos lovas-félüteg 3 löveg

Összesen 2930 ember, 310 lovas, 3 löveg-.

Pnlszky ezredes dandára (fcsapat).

20-ik honvéd-zászlóalj 6 század 800 ember

43ik „ ,
6 600 „

Borsodi önkéntes „ 5 „ 800 „

Lehel-hu~^:'.r 2 lovasszázad 200 lovas

Hunyady-1; . l zár 1 „ 120 „

Hevesi lovas-nemzetr 4 „ 600 ,,

1 hatfontos gyalog-üteg 6 löveg

1 háromfontos üteg 8 „

Összesen 2200 ember, 920 lovas, 14 löveg.

Rembovsky rnagy féldandára (jobb szárny).

A 26-ik honvéd-zászlóaljból .... 2 század 200 ember

Lengyel légionárius 3 „ 280 „

Württemberg-huszár V2 lovasszázad 48 lovas

Hevesi lovas-nemzetr 1 „ 120 „

Összesen 480 ember, 168 lovas.

Perczel Miklós rnagy féldandára (bal szárny).

52-ik honvéd-zászlóalj 6 század 800 ember

A 34 ik sorgyalogezredbl .... 1 kombinált sz. 80 ,,

Meztúri nemzetr 2 század 295 „

Hevesi lovas-nemzetr 2 lovasszázad 200 lovas

1 félüteg 4 löveg

Összesen 1175 ember, 200 lovas, 4 löveg.

Torznicky alezredes portyázó csapata.

Lengyel légionárius 1 század 80 ember

Abauji önkéntes 1 „ 60 „

Zempléni önkéntes 3 ,, 300 „

Ferdinánd-huszár ....... l
/a lovasszázad 40 lovas

Összesen 440 ember, 40 lovas.

Ezen kimutatás szerint a magyar hadtest 7,225 emberbl, 1638 lovasból és 21 löveg-

bl állott.

Hogy az osztrákok figyelme a pesti útról elirányíttassék, Mészáros
tábornok az elnyomulás kezdetén Szepes- és Ungmegyébc parancsot kül-
dött, hogy az ott szervezked magyar csapatok portyázó csapatokká ala-

kulva, az ellenség hadtápvonalát, névszerint Eperjest, lehetleg egy napon
ós egy órában támadják meg. E parancs vétele után a szepesiek oszlopa
(19-ik honvéd-zászlóalj, 2 nemzetr-század, 6 löveg) Driska rnagy, az ung-
megyeieké (21-ik honvéd-zászlóalj 3 százada, 4 nemzetr-század, 3 löveg) pedig
Rapaich rnagy parancsnoksága alatt Eperjest január elsején inog is rohanta,

de a nem egy idben eszközölt támadást Kiesewetter császári rnagy, az ottani

helyrséggel könny szerrel visszautasította, mire a magyar hadoszlopok
megyéikbe visszatértek.

Mészáros hadteste azalatt deczember 30-án hagyta el miskolczi tábo-
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rát mely alatt Dcssowffy Szikszóra, Porczel Edelónyro, Rembovsky Fels-
Zsolczára tolatott elre ; Pulszky dandára még a Sajó jobb partján veszte-

gelt ; Torzniczky oszlopa Zemplénmegyén nevezetesen Gálszócsen át indít-

tatott Kassára.

Deczember 31-ón Dessewffy Forrón, Pulszky Szikszón, Rembovsky
Nagy-Kinizsen, Perczel Perkupán éjjelezett. A bal szárnynyal való egyesü-
lés biztosítása végett Dessewffy dandárából a 17-ik honvéd-zászlóalj és

egy szakasz hevesi lovas-nemzetr Schulcz Bódog rnagy alatt Kázsmárkra
menetelt.

Január 1-én Dessewffy Garadnára, Pulszky Forróra, Rembovsky
Vizsolyra, Perczel Tornára érkezett; Schulcz Gagyról lépett Perczel féldan-

dárával érintkezésbe.

Január 2-án Dessewffy Hidas-Némethire, Pulszky Szurdokra, Rembovsky
Gönczre, Perczel Nagy-Idára, Schulcz Perényre vonult.

Torznicky idközben elérte Gálszécset ós a zempléni fölkeléstl meg-
segítve, január 2-án a dargói szoros elfoglalására indult, melynél Matiseheh

százados a Parma-landwehr két századával és egy lovas-szakaszszal tábo-

rozott. Torzniczky a csekély osztrák rséget meglepte és Pct-Szinyén túl

üldözte. Schlick altábornagy a dargói szoros

elvesztésének hírére, január 3-án Sternegg
századost a 3-ik István fhg-zászlóalj két szá-

zadával, egy lovas-szakaszszal és 2 löveggel
Matischek sogítségóre és a szoros visszafog-

lalására Szinyére irányította. Az egyesült
osztrák er január 3-án kés éjjel a Pet-
Szinyén pihen magyar hadoszlopot megtá-
madta, mire ez rendetlenségbe hozva, Gál-
szécsre tért vissza. Az osztrák századok
támogatására január 4-én Rapaics rnagy
alatt a 3-ik Vilmos fhg-zászlóalj még két
más százada és még egy lovas-szakasz

vonult Szinyére, mely jelentékeny er
most már akadálytalanul szállhatta meg az

elhagyott szorost. Torznicky kiküldetésével

Mészáros legalább azt érte el, hogy a dargói

szoros ellen alkalmazott császári hadak a

Kassán álló fer gyöngítésére szolgáltak.

Míg a leirt események az ellenség bal ol-

dalában lejátszódtak, azalatt a magyar dan-
dárok közöl január 3-án Dessewffy dandára
Enyiczke, Pulszky dandára Szakái, Rem-
bovsky féldandára Zsadány, Perczeló Buzinka felé menetelt ; Schulcz különít-

ménye Pulszky dandárához csatlakozott. A magyar hadvezetség, a kapott
értesítés alapján az ellenséget Enyiczke eltt állónak képzelte s így a
közeli összeütközés kilátásában kell óvatossággal folytatta e napon el-
nyomulását ; a buzinka-enyiczke zsadányi vonal akadálytalan megszállása
után azonban kétségtelenné vált, hogy az ellenség közvetlenül Kassa eltt
várja be a magyarok támadását.

Mészáros ezek után a következ napra vonatkozólag elrendelte, hogy
Dessewffy és Rembovsky hadai a pesti (régi) út mentén haladva, Bárczá-
ról a város déli kijárata ellen mködjenek, míg Pulszky dandára Bárcza és

a mai „Vörös rák" között a Miszlóka-patakon átkelve az Akasztó-hegyet, —
Perczel féldandára pedig a szepsi úton haladva, a téglavetk magaslatát
foglalja el. Ezen pontok megrohanása után, a nevezett két oszlop feladata

lesz a város dél-nyugati szélét megtámadni és az ellenséget a Hernád felé

szorítani.

A magyar hadtest január 4-ón reggel 8 órakor kezdte meg elnyomu-
lását Kassa felé.

Schlick déltájban értesült Mészáros közeledtérl és hadaival a várostól
délre legott csatarendbe fejldött.

MADI KOVÁCS GYÖRGY.
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A balszárny Deyra vezérrnagy alatt (1-s Vilmos fhg-zászlóalj 4 százada, 3-ikVilmos-

fhg-zászlóalj 2 százada, 2 század Sunstenau-vértes, a 11-ik tizenkétfontos üteg) az országút

és a Hernád közötti területen fejldött; a középhad (1-s Vilmos föhg-zászlóalj 2 százada,

11-ik röppentyü-üteg) az Akasztó-hegyen foglalt állást; a jobb szárny (2-ik Hartmann-zászló-

alj 2 százada, 3 szakasz könny lovas, 4 löveg) az Akasztó-hegytl a szepsi út felé húzó-

dott. Gablenz rnagy a Hartmann- zászlóalj többi négy századával és 2 löveggel a szepsi

úton elnyomuló Perczel féldandár hátban való megtámadására Miszlókára irány ítta-

tott. A jobb szárny és Gablenz tartalékja Pergen vezérrnagy alatt a 3-ik Koudelka-zászló-

alj és 1 század könny lovas a Kálvária-hegyen állapodott meg, mig Fiedler vezérrnagy a

3-ik Mazzucheli-zászlóaljjal és a még fennmaradt csapatokkal — a középhad és a bal szárny

tartalékviszonyban lev második harczvon alaként — a város déli végén megállt.

A közeled magyar oszlopok közöl Pcrczelé volt az els, mely délután 2 óra 30

perezkor a téglavetk magaslatán az osztrák jobb szárnyra bukkant és azt rövid küzdelem

után a város alá kergette. Perczel ágyulövéseinek hallatára Dessewffy gyorsította menetét

és miután Bárczánál kibontakozott, a Miszlóka-patak balpartján felfejldött. Az úttól jobbra a

hatfontos félüteg, a 26-ik honvéd-zászlóalj és a dandár két lovasszázada foglalt állást ; az

út bal oldalában az egri önkéntesek vonultak föl ; a 42-ik honvéd-zászlóalj a Pulszky-dan-

dárral való összeköttetés fenntartására, az egriektl nyugatra tömörült. Pulszky dandára,

kevéssel azután ért a Miszlóka-patakhoz és miután azon átkelt, két vonalban felvonulva vette

föl a harezalakzatot. Az els vonal közepén állott a hatfontos üteg, tle jobbra a 20-ik és

43-ik, balra a 17-ik honvéd zászlóalj. A második vonal jobb szárnyát képezték a borsodi

önkéntesek, közepét a háromfontos üteg, bal szárnyát Bobory rnagy a dandár összes lovas-

ságával. Rembovsky féldandára Dessewffy és a Hernád között vonult föl.

A fels-tiszai magyar hadtest még alig fejezte be ezen fölvonulását, midn Gablenz

rnagy megkerül oszlopa a „Vörös rák" táján a Perczel-féldamlár hátába kerül és

azt szétugrasztja, anélkül azonban, hogy Perezel csak egy löveget is cserben hagyott volna.

Annál végzetesebb lett e körülmény Pulszky dandárára nézve. A bal szárny meg-

futásának hirére a hevesi lovas-nemzetrök és a tüzér-szekerészek megfordultak és hányat t-

homlok a Miszlóka patak felé vágtattak, itt az ágyufogatok istrángjait elvágták, mely gyávaság

következtében 10 löveg az ellenség kezébe került. Pulszky gyalogsága szintén megfutamodott.

Dessewffy dandára a felvonulás bevégeztével bátran beállt a harczba, mely közte és

Deym tüzérsége között fejldött; az Akasztó-hegyrl tüzel röppentyü-üteg azonban csak-

hamar feszélyezni kezdte a magyar ujonczokat, mire Dessewffy a 42-ik honvéd zászlóaljat

az üteg megrohanására rendelte. A zászlóalj saját tüzérségünk védelme alatt Edénvi Lipót

fhadnagy által vezetve, észrevétlenül az osztrák ütegállás közelébe érkezett és már rohamra,

készült, midn Pulszky futásának látása a rohanókat megállította és a futók utánzásra birta.

Dessewffy alezredes az általános visszavonulás bekövetkeztével, 3 óra 30 perezkor saját dan-

dárának maradványait és Rembovsky hadait Enyiczkére vezette vissza,

Pulszky és Perczel dandárainak romjai Szinán ójjeleztek. Január 6-án a hadtest zöme

Miskolczra, a hátvéd Szikszóra érkezett.

A magyarok a kassai ütközetben holtakban és sebesültekben körülbelül 210, foglyok-

ban 500 embert vesztettek, köztük 20 tisztet. Az ellenség kezébe került továbbá a Miszlóka

patak medrében hagyott 10 löveg, 1 zászló és 6 lszer-kocsi. Az osztrákok vesztesége —
saját állításuk szerint — csak 3 halottból-, 13 sebesült- és 9 eltntbl állott.

A magyaroktól elvett tíz ágyú közül Schlick nyolczat egy róla elnevezett üteggé

egyesíttetett. Ezzel, valamint a jan. 7-én Eperjesre érkezett 58-ik sz. István loherczog-gya-

logezred 3-ik zászlóaljával, mely Fiedler dandárához osztatott be, míg annak Nugent-zászló-

alja Deym dandárához került, az osztrák hadtest létszáma 8 zászlóaljból, 6 lovasszázadból

és 35 lövegbl állott.

Windischgrátz Budapestre törtónt bevonulása után a magyar kormány

Debreczenbe költözött. Mészáros ebbl helyesen következtetett arra, hogy

Schlick elnyomulási iránya most már nem a fvárost, mini inkább Deb-

reczent fogja érinteni és ennek megfelelen a fels-tiszai hadtesttel január

8-án Tokajra vonult, mely pont a kassá - debreczeni útvonalnak majdnem
közepén fekszik. Ez oldalmenettel Mészáros hadtest-parancsnoksáu.i végét

Kiapkahadm- érte, amennyiben a hadtest vezérletét január 15-én Klapka György ezredes

vette át.

Schlick altábornagy valóban január 19-ón Fiedler és Pergen dandá-

raival Klapka tokaji állása ellen indult, mely hadmvelet közepette a

veletí'i Kassa

ellen
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Budapestrl segítségére küldött és Miskolczon átvonuló Sehulzig altábor-

nagy hadosztályával (4 zászlóalj, 8 lovasszázad, 18 löveg) egyesült, míg
Doym vezérrnagy dandára Kassa, Eperjes és a branyiszkói szoros védel-

mére a felvidéken maradt. Gürgeynek a bányavárosokból Lcsére tett el-
nyomulásnak hírére Schlick Tokaj alól Kassára húzódott vissza ; a vissza-

vonuló hadtest hátvédét Fiedler vezérrnagy dandára képezte.

Klapka ezredes, miután Schlick visszatérésérl értesült, az ellenség

üldözésére Dossowffy és Gedeon dandáraival február hó 7-ón Tályára, 8-án

Boldogkre és Nagy-K érre indult; ez utóbbi állásban tudta meg, hogy az

ellenséges hátvéd egy osztálya Hidas-Németiben áll és hogy Görgey
a branyiszkói szoros bevétele után Eperjesre nyomul. Klapka ezek hallatára

még az nap Göncz felé irányította dandárait és miután az ellenség csekély

erejét szemügyre vette, a Gedeon-dandár Göncz-Ruszkán való hátrahagyása
után, Dessewffy dandárával este fele a hidas-németi átjáró elfoglalására

elre vonult.

A honvédek közeledtére az osztrák hát-

véd csatarendbe állott. A 2-ik Hartmann-
zászlóalj zöme és egy félszázad lovasság
magát Németit tartotta megszállva, míg a

gyalogság elretöll csapaljai a Hernád bal

partján, foglaltak állást; 2 löveg a Hernád
hídjának és a Gönczre vezet országútnak
fz alá vétele végett a híd nyugati kijárata

eltt mozdonyozott le; 2 gyalogszázad vé-

gül a zsadányi átjárót rizte.

Dessewffy dandárából a lengyel legio-

náriusok és az abauji önkéntesek csatár-

Lánczba fejldve, bátran a ligetbe nyo-
multak, míg tlük jobbra a koburg-huszá-
rok J százada Zsujta felé ügyelt.

A liget bírásáért heves küzdelem fejl-

dött ki, mely az osztrákokra nézve akkor
kezdeti végzetessé válni, midn a 26-ik

honvéd-zászlóalj két százada a lengyelek

és abaujmegyei önkéntesek segítségére

sietett, a zászlóalj lobbi négy századát tar-

talékképpen maga után vonva. Az ellenség

must megfordult és a, hid felé hátrált, melyet
Lapinski tüzér-fhadnagy egy félüteggel

lövetett.

A ligetbl visszatérk átkelése után az ellenség a hidat felgyujttatta és

lövegeibl hevesen tüzeltetett az üldöz magyarokra, de Lapinskinak idköz-
ben elbbre vonult félütege nemsokára elvonulásra bírta az osztrák tüzér-

séget, minek megtörténtével a lengyelekés az abauji önkéntesek a községet
rohammal bevették és az ellenséget Enyiczke vidékére szorították.

Schlick altábornagynak Tornán és Tornaiján át történt elvonulása után

Klapka a Koburg-huszárok századát február 11-én Kassára indította, mire

az egyesülés Klapka és Görgey hadteste között létrejött.

Midn Görgey a bányavárosok elhagyása után Lcse felé vette útját,

Windischgrátz parancsára Ramberg altábornagy hadosztálya követte a

magyar hadtestet a Szepességbe. Ez a hadosztály, mely Gte és Jablonowaly

dandáraira osztva, 7 zászlóaljból, 3 és fél lovasszázadból és 21 lövegbl állott,

a Kassán öszpontosított magyar hadak délfelé való elvonulása után. február

22-én Kassára vonult, honnét márczius 1-én Miskolczra indult ; Abauj-

Gömör-, Sáros- és Szepesmegye védelmét Ramberg altábornagy Blandek

Eerencz tót csapatjára bízta, mely uralomnak azonban Beniczly Lajos rnagy

SZ. CLAIli GYULA.

Schlick elvo-

nulása.
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czirkáló oszlopa és a felsmagyarországi guerilla-hadak csakhamar
véget vetettek.

'tr ' TZiUsa
Április és május havában a kassai téglavetk melletti táborban a IX.

' magyar hadtest szervezkedett, mely a Szepességben és Fels-Vág völgyé-
ben czirkáló Beniczky oszloppal és a Máramaros-megyében szervezked
ifa^mt'^-hadosztálylyal együtt az n n. félsömagyarországi hadsereget

képezte, melynek parancsnoka kezdetben Dembinsky, június 18-ától kezdve
Visoclcy volt. Az oroszok tízszeres erejével nem daczolhatott Visocky és miután
június 24-én Kassát elhagyta, a következ napokban Szolnok leié hátrált.

Az orosz fhadscregbl a 2-ik és 4-ik hadtest június 24 én, a 3-ik had-
test jun. 27-én szállotta meg Kassát, melyen e napokban körülbelül 100,000

ember vonult keresztül. Ez volt a mai napig utolsó szerepe a hadtörténetben
Kassának, melyre a jövben nagy feladat várhat, amennyiben Oroszország
felé a legfontosabb stratégiai vonalba esik.

vi. hadtest. Kassa a VI. számú cs. ós kir. hadtest és a III. m. kir. honvédkerület,
valamint a IV. csendrségi kerület parancsnokságának székhelye.

AVI. sz. cs. és kir. hadtestparancsnokság alá ezid szerint az 5. szatmár-
németi, 25. losonczi, 34. kassai, 60. egri, 65. munkácsi, 66. ungvári, 67.

eperjesi és 85. máramarosszigeti hadkiegészit kerületek tartoznak, melyek az

illet számú gyalogezredek kiegészít kerületei. Területe kiterjed Abauj-Torna,
Bereg, Borsod, Gömör, Heves, Liptó, Máramaros, Nógrád, Sáros, Szabolcs,

Szatmár, Szepes, Ugocsa, Ung, Zemplén és Zólyom, összesen 16 vár-

megyére. Itt van a 27. hadosztály, az 53. gyalogdandár, a 6. tüzérdandár
parancsnoksága, mszaki igazgatóság, a 20. sz. katonai kórház, katonai
élelmez raktár, a 34. hadkiegészit kerület parancsnoksága és a 6.

huszárezred pótkerete, a katonai alreáliskola és a gyalogsági hadapródiskola.
A hadtest parancsnoka Madi Kovács György táborszernagy és vezényl

tábornok, val. b. titkos tanácsos, kinek rövid életrajza a következ.
Hatltestparancs-

nok Madi Kovács György született. Pakson, Tolnavármegyében 1840. április 2-án. Az algimná-

zium elvégzése után 1852-ben belépett a eskir. hadmérnöki akadémiába Kloster-Bruckban

(Znaim mellett), a hol a hat éves tanfolyam elvégzése után a 3. sz. hadmérnöki zászlóaljba had-

nagynak nevezlek ki. Részt vett az 1859-iki olasz hadjáratban, mely után l hadnagyivá

lett. 1862-tl 1864-ig a hadi iskolán tanult Bécsben. 1863-ban vezérkari századossá neveztetett

ki s mint ilyen részt vett az 1866-iki olaszországi hadjáratban a Bujanovics huszárezredes,

késbb Pulz tábornok parancsnoksága alatt vitézül harczolt lovasdandárnál. Vitéz magatar-

tásáért a legfelsbb elismerést nyerte. 1869-ben mint vezérkari százados titkos kiküldetés-

ben Törökországban járt 4—5 hónapig. 1871-ben a m. kir. honvédséghez helyezték át s

ugyanabban az évben rnagygyá lépett el. 1874—1875-ig zászlóaljparancsnok volt, 1875-ben

alezredessé lett s a budapesti I. honvédkerületi parancsnoksághoz osztották be. 1877-ben

ezredessé és dandárparancsnokká nevezték ki Nagy-Váradra, késbb Debreczenbe. L883-ban

mint dandárparancsnokot áthelyezték Kassára és tábornokká léptették el, felsége ezen-

kívül a III. oszt. vaskoronarenddel tüntette ki. 1885-ben a VI. (kolozsvári) honvédkerület

parancsnokává s ebben az alkalmazásában 1887-ben altábornagygyá nevezték ki. L890-ben

mint honvédkerületi parancsnokot Székesfehérvárra helyezték át, de nemsokára már a 27-ik

cs. és kir. gyalog-hadosztály parancsnokává nevezték ki Kassára. Innen 1801-ben Bécsbe

helyezték át a 1 3-ik gyaloghadosztály élére s még- ez évben kinevezték a bécsi (Il-ik) had-

test helyettes parancsnokává. 1893-ban kapta a val. bels titkos tanácsosi méltóságot s

kineveztetett a VI. hadlest parancsnokává Kassára, hol jelenleg is mködik. 189 i-ben

felsége a 12. (komáromi) gyalogezred tulajdonosává nevezte ki. Az 1881-iki els nagyobb

szabású hadtestgyakorlatoknál Miskolcz táján mint honvéddandárparancsnok szerepeli;

azóta majd minden nagyobb hadgyakorlatban eredményesen mködött, Dévánál, Székel v-

hidnál, Waidhofen mellett mint hadosztályparancsnok, 1892-ben a, 2-ik hadtestnél mim mini

gyakorlatvezet, az 1893-iki kszegi nagy hadgyakorlatnál mint a Il-ik hadtest parancs-

noka, 1894-ben Balassa-Gyarmat tájékán mint VI. hadtestparancsnoka. Több katonai érdem-

rend- és külföldi rendjelnek, igy a német I. o. korona-, a román koronarendnek, a hesseni

Fülöp-rendnek nagykeresztese.

ULhonvédke- A III. honvédkerület parancsnoksága alá tartoznak a !». (kassai), 10.
I" 1,1 (miskolczi), 11. (munkácsi), 12. (szatmárnémeti), honvódgyalogezredek, az

5-ik (kassai) honvédhuszárezred, a 21— :'>!). sz. aépfölkelési járások. A kerület

kiterjed Abauj-Torna, Bereg, Borsod, Heves, Máramaros, Sáros, Szabolcs,
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Szatmár, Szepcs, Ugocsa, Ung, Zemplén, összesen 12 vármegyére. Kassa
egyszersmind a 77-ik honvédgyalogdandár parancsnokságának székhelye,

állomása a 9. h. gyalogezred 1. és 2. zászlóaljának s az 5-ik huszárezred
I. osztályának.

A kerület parancsnoka szentmihályi Clair Gyula cs. és kir. vezérrnagy,
kinek életrajzát a következkben adjuk :

Clair Gyula 1841. november 11-én született Budapesten, hol atyja, Clair Ignácz az

akkori Torna-részvénytársaság- igazgatója volt. A katonai pályára már gyermekkorában

ellenállhatatlan vágyat érzett. 1859. febr. 27-én, az olasz háború kitörésekor önkéntesen

beállott a 35. sz. Khevenhüller-g'yalogezredbe s négy hónap múlva, június 15-én már had-

nagyi rangot kapott. Részt vett a Guidizzolo melletti ütközetben. 1860. június 1-én rangjáról

lemondván, Anconába ment s belépett mint közlegény a pápai hadseregbe. De mint volt

katonatiszt, már augusztus 12-én hadnngygyá lett. 1860. szeptember 24—29-ig Monte-

Pellogo, Polito és Alto táján többször állott ellenséggel szemben. Október 2-án a pápai

sereg leveretvén, Clair szintén foglyul esett és a „Conte Cavour" hajón Gonuába, onnan az

osztrák határra szállították. Az osztrák hadügyminiszter ez idben szólította föl a pápai

hadseregben szolgált tiszteket, hogy térjenek vissza a hadseregbe. Clair Gyula is visszatért,

megkapta hadnagyi rangját s a 23. vadászzászlóaljhoz osztották be, mely akkor Sagurjeben

volt állomáson. 1866. július 31-én fhadnagy lett, 1869. szeptember 20-án pedig a m. kir.

honvédséghez helyeztette át magát. 1875. május havában I. o. századossá nevezték ki.

1878— 1879-ben kitüntetéssel végezvén a bécsi hadiskolát, 1880-ban örnagygyá, 1884-ben

alezredessé, 1888-ban ezredessé lépett el. 1890-ben a kassai 77. honvédgyalogdandár parancs-

nokságával bizták meg s ugyanakkor a III. o. vaskoronarendet kapta kitn szolgálatainak

elismeréséül. 1894-ben nevezték ki tábornokká s a budapesti 79 honvédgyalogdandár pa-

rancsnokává, mely állásáról 1896. januárban a Pozsonyba áthelyezett Bolla Kálmán altábor-

nagy helyére a kassai III. honvédkerület parancsnokává nevezte ki a király. 1891. már-

czius 3-án „Szentmihályi" elnévvel magyar nemességet kapott. Az emiitett vaskoronaren-

den kívül tulajdonosa a II. o. szerb fehér sasrendnek, a pápai „Pro Petri" érdemrendnek

a 25 éves szolgálati keresztnek és a hadi éremnek.

I. RÁKÓCZY FERENCZ" EPITÁFIUMA A PREMONTREIEK TEMPLOMÁBAN.
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mai Abauj-Torna vármegye Szt. István alatt ré-

szint az esztergomi, részint az egri egyházmegye

kiegészít része volt. Az esztergomi egyházme-

gyéhez tartozott a volt Tornamegye. Az 1397-ik

évi esztergomi „visitatio" és Pázmány Péter ki-

mutatása szerint az esztergomi dioecesis az Arpád-

és vegyesházi királyok idejében egy székesegyházi

és tizenegy vidéki fesperességbl állott ; az utóbbiak sorában elfordul a

tornai is : Archidiaconus de Thorna habét sub se parochos viginti quinque.

Az egri püspöki egyházmegye kötelékében állott a volt Abaujvármegye,

vagyis a mai Abauj-Tornavármegye hernádvölgyi része. Az egri püspökség

alapító levele ugyan nincs Kassán, de kétségtelen, hogy ez egyházmegye
kezdetben a Kárpátoktól délre Aradmegyéig, s így e megyére is kiterjedi.

IV. Béla 1261-ben kiadott oklevele megemlíti az egri megyéhez tartozó és

Abaujban fekv hejezei egyházat mint olyant, mely már Szt.-István korában

létezett volna. (Codex dipl. IV. 3., 40.)

Hogy milyen volt az egyház belállapota Abauj-Tornavármegye területén

az Árpád-házi királyok idejében, arról alig van adatunk ; de úgy látszik,

hogy Szt.-István közvetlen utódai nem is gyámolítottak azt nagyon, hiszen

maga Aba Sámuel, ki e megyéhez aránylag legközelebb állott, midn az

akkori szokás szerint sírhelyérl gondoskodott, nem építtette azt a róla

elnevezett megye területén, hanem a messze Gyöngyös mellett elhúzódó

Bene-völgyben alapította a sári apátságot, hogy abban majd nyugvóhelyét

találja. Késbb azonban tapasztaljuk, hogy a Lengyelországba vezet út, mely

a megyén átvonul és melyen királyi berezegek is többször jártak, valamint

a II. Géza és IV. Béla idejében kezdeményezett szász telepítések eredmé-

nyezték azt, hogy az egyházi élet a Hernád völgyében mélyebb gyökereket

vert, mirl a XII. és XIII. században keletkezett széplaki, jászói és mislyei

prépostságok, továbbá a domonkosrendi szerzetesek kassai székfoglalása,

végül Kassa legrégibb templomának, a Szt. Mihály kápolnának a XIII. század

közepén törtónt fölépítése és a mai székesegyháznak az utolsó Árpádok

napjaiban megvetett alapfalai is tanúskodnak.

A kereszténység Abaujvármegye területén még nagyobb lendületet

nyert a vegyesházból származott királyok uralkodásának tartama alatt.

Lokieteh Erzsébet, Róbert Károly vallásos nejének és Mátyás király feje-

delmi adományai, valamint Szathmáry György pécsi püspök, majd esztergomi

érsek nagy terjedelm alapítványai siettették a Szt. Erzsébet-templom föl-
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építését, s a mit csak vallásos királyok és alattvalók áldozatkészsége szül-

hetett: a kassai ftemplom alkotásaiban megtestesült az.

A XIV. század közepe táján épült ugyancsak Kassán Perényi Miklós

jóvoltából a minoritáknak szánt páduai Szt.-Antal temploma, mely késbb a

ferenczrendiek birtokába került.

A mohácsi gyásznap után beáll nemcsak nemzeti, hanem vaLlási meg-

hasonlásunk is. A Hernád vizét nem egyszer festette vörösre a vallási

türelmetlenségbl ontott vér. A kassai ftemplom birtokáért 1552-tl 1687-ig

folyt a harcz, és rövid idközöket leszámítva, majdnem állandóan a protes-

tánsok kezében lévén, az egész megye területén a számban jelentékenyen

megfogyott katholikusok ellentörekvései csak akkor sikerültek, midn az

egri püspök és káptalan 1603-tól

1724-ig kezdetben Kassán, majd

Jászon, végül ismét Kassán tar-

tózkodott. — Az e korszakba

es térít küzdelmek kivívásá-

ban a legnagyobb tevékenységei

fejtették ki a Jézus-társasági

atyák, kik közöl az elsk már

1601-ben jöttek Kassára, hol ké-

sbb mint a Kisdy Benedek egri

püspök által 1657-ben alapított

és a hittani, jogi és bölcsészeti

karra oszlott egyetem tanárai

1773-ig mködtek. A kath. bit-

élet továbbfejlesztése végett

nyertek Kassán 1650-ben a, fe-

renczrendiek, 1697-ben pedig az

Orsolya-rendi apáczák is lak-

helyet. Az elbbiek tulajdonába

ment át a Perényi Miklós által

alapított Szt. Antal - templom,

melyet azonban alig 130 évig bír-

hattak, a mennyiben az Orsolya-

rend II. József császár parancsára

1787-ben Kassát elhagyta. Az Or-

solyasz zek rendel kezesé re bocsá-

totta Fenessy György akkori egri

püspök az eredetileg református

templomot, melynek birtokában

mai napig maradtak. A XVIII. század els felében épültek a Szt.-Bozália

kápolna, a Kálvária-templom ós a pesti úton lev kórház temploma. A pro-

testánsok által lefoglalt vidéki templomok nagy része a XVII. és XVIII.

században ismét a katholikusok birtokába jutott.

A törökök végleges kizetése és rendezettebb viszonyok beállta után

hasította ki Mária Terézia 1775-ben a rendkívüli kiterjedés esztergomi érseki

egyházmegyébl a rozsnyói, szepesi és beszterczebányai püspökségeket, mely

alkalommal a tornai fesperesség a rozsnyói egyházmegye kötelékébe került.

Ugyancsak könnyebb kormányzás elérése végett alapította I. Ferencz

1803 aug. 5-én kelt udvari rendeletével a Heves-, Borsod-, Küls-Szolnok-,

Szabolcs-, Abauj-, Sáros-, Zemplén-, Ung-, Bereg-, Ugocsa-, Máramaros-,

Magyarország Vármegyéi és Városai. lo

Vallási har-

ezok a XVI.

és XVII. sza-

zadban.

Egri káptalan

\\:\ .ím

LDÍ-!

.. ÍVRE UK II *
I'.UBICS ZSlüiMOM).

Szerzetek.
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Szatmármegyékre és a Hajdú-, Nagy-Kún és Jász-kerületre kiterjed egri

egyházmegye területébl kiszakítva a kassai és szatmári püspökségeket, mely
intézkedés Abauj-To-rnamegye kath. hitéletének szükségképen uj ert adott.

A VII. Pius pápának 1804 aug. 5-ón kelt bullájával elismert kassai püspökség

joghatósága alá kerültek Abauj-, Sáros- és Zemplénmegyék kath. hívei.

Kassai püspök-

ség alapítása.

A I)OM BELSEJE A RESTAURÁLÁS ELTT.

Kassai egyház-

megye.
Az egész kassai egyházmegye állott három fesperességbl, löesperesi

kerületbl és 192 plébániából 244,512 hívvel, mely fösszegbl azonban a

mai Abauj-Tornamegyc területére csak egy fespercsség, négy csperesi

kerület és 53 plébánia esett 66,548 hívvel. Ezeken kívül létezett Abauj-

Tornavármegye mostani határain belül még 15, más egyházmegyéhez tar-

tozó plébánia, (Almás, Fels-Meczenzéf, Görg, Hidvégardó, Jászó, Jászó-
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Dobröd, Jászó-Mindszent, Kuclnok, Stoosz, Szent-András, Szilas, Szögliget,

Torna, Torna-Újfalu és Aszaló), melyek közöl az els 14 „tornai fespe-

resség" név alatt a rozsnyói, az utolsó (Aszaló) pedig az egri egyházmegye

kiegészít részét alkotta.

A kassai püspök jövödelménok megállapításáról az alapitó akként Püspökség

• i • 'i • i • x- jövödelmei.

intézkedett, hogy a hejczei (Abauj), harsány i
;

sziraki, egeresi, tiszakarti,

keresztespüspöki (Borsod), csapóközi (Heves) és szent- máriai (Zemplén)

birtokok, valamint Sáros-, Zemplénmegyék ós Eperjes város tizede, melyek

eddig az egri püspök rendelkezésére állottak, azontúl Kassa fpásztorának

KASSA. A DOMONKOSRENÜIEK TEMPLOMÁNAK BELSEJE.

jövödehnét képezzék. Az egri püspök azon eljogát, melyet IV. Béla 1261-ben

kikötött, hogy „si aliquo tempore reges Hungáriáé quatuor filios haberent,

episcopus agriensis, qui pro tempore fuerit, quartum custodiat" (ha bármikor

Magyarország királyainak négy fiók lenne, a negyediknek gondviselje az

akkori egri püspök legyen), az 1804-iki alapitó levél nemcsak fenntartotta,

hanem az újonnan létesített kassai ós szatmári püspökségekre is kiter-

jesztette.

Els kassai püspök volt Szabó András (1804—1819). Utódjai voltak: Els püspök.

Cseh István (1820— 1831), palugyai és bodafalvai Palugyay Imre (1831

—

18*
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1838). ocskai Ocskay Aulai (1838—1848), Kunszt József (1850—1851),

Fábry Ignácz (1 852—1867), Perger János (1868— 1876), Schuster Konstantin

(1877-1887) és Bubics Zsigmond (1887 óta),

szabó András. Szabó András született 1738 jan. 10-én Nemes-Nyéken, Hontmegyében.
Tanulmányait Nagy- Szombatban befejezvén, az esztergomi egyházmegye
papnövendékei közé lépett. Pappá szenteltetvén, Barkóczy Ferencz érsek 1761-

ben az esztergomi szeminárium aligazgatójává nevezte ki, 1768-ban lett po-
zsonyi, 1773-ban esztergomi kanonok és a nagyszombati szeminárium és egy
évvel késbb Bécsben a Pázmánemn kormányzója. 1776 ban a nagyszombati
kir. tud. egyetem thcologiai karának igazgatója. 1785-ben pedig a pozsonyi
nagyszeminárium kormányzója lett, mely hivataláról esztergomi közhelyettessé
történt kineveztetése után 1799-ben lemondott. Ez állásában érte t 1804-ben
a kitüntetés, hogy Kassa els püspöke legyen. 18i)í- decz. 18-án iktatták

be a püspöki székbe. Meghalt 1819 szept. 27-én, 82 éves korában.
Cseh istván. Cseh István született 1762 máj. 22-én Eperjesen. 1785-ben pappá szen-

teltetvén, gr. Révay János szepesi püspök oldalán több éven át mint titkár

mködött. Késbb szepesi kanonok és 1815-ben belgrád-szemendriai félsz.

püspök lett. 1820-ban nyerte el a kassai püspökséget. Meghalt 1831.

jun. é-én.
Paiugyayimre. Palugyai és bodafalvai Palugyay Imre született 1780 okt. 31-én Kis-

Palugyán, Liptómegyében. A theolo-

giátPozsonyban végezte. (1806—1820.)
Német Lipcsén plébános, majd sze-

pesi kanonok és pharei vál. püspök
lett. 1832 máj. 20-án foglalta cl

a kassai püspökséget, fejedelmi ala-

pítványai, a nyugdij-alap létesít ése

rzik meg emlékét. Kassáról 1838-ban
a nyitrai püspöki székre helyezték át.

ocskay Antal. plöFv^ £
Ocskai Ocskay Antal szül. 1795.

június 5-én Bolyáron, Sárosmegyében.
Tanulmányait Pesten és a Pázmá-
neumban végezte. Mini áldozópap
valóságos udvari káplán és a bécsi

felsbb papnevel-intézet tanulmányi
felügyelje lett, mely állásában egy
nagyváradi kanonoki stallumot és a

bácsi vál. püspöki ezímet nyerte.

1838-ban lett kassai püspökké, mely
méltóságot egy évtizeden át viselte.

Meghalt Budán, 1818-ban.

Kunszt József. A függetlenségi harcz után 1850-ben Kunszt József esztergomi kanonok
és pharei püspök neveztetett ki kassai püspökké. Csak egy évig kormá-
nyozta az egyházmegyét, mert 1851-ben kalocsai érsekké nevezték ki.

Fábry ignácz. Fábry ignácz szül. 1792 jul 28-án Sátoralja-Ujhelyen. Mini kassa-

egyházmegyei pap nyerte el 1811-ben a mároki plébániát. Nemsokára
Lonovics meghívására a esanádi egyházmegye papjai közé lépett, hol

1830-ben kanonok lett, 1852-ben nevezték ki kassai püspökké A kassai

templom megújítására adta az els összeget. Meghalt 1868-ban.

Pei er János. Perger János született 1819-ben Csertészen, Zemplénmegyében. Tanul-

mányait Ungvárott végezvén, 1842-ben Egerben pappá szenteltetett. Elbb
mint szemináriumi tanulmányi felügyel, majd mini nyíregyházi plébános

mködött, késbb egri kanonok és 1868-ban kassai püspök lett, Nagy volt

Perger mint szónok, még nagyobb mint fpásztor, mirl a kassai tanító-

képzk, a sátoralj a-ujhelyi Leánynevel-intézet és összes vagyonának

(170,000) egyházi ezélokra történt odaajándékozása tanúskodnak,

schuster Schuster Konstantin szül. 1817-ben Szakolczán, Nyitramegyében, 1831-
Konstantin. i )en lépett a, piaristák rendjébe és mint tanár mködött Privigyén, Yáczott

és Budapesten. Késbb a kalocsai káptalan tagjává lett. 1877-ben nevezték

ki kassai püspökké. Schuster a Lelkészet és iskolák ügyét melegen felka-

rolta, 100,000 forintra rúgó alapítványokat lett és a kor követelményeinek
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megfelel eperjesi nönevel-intézetet, a Stephaneumot alkotta. 1887-ben
vette át a váczi egyházmegye kormányzatát.

Bubics Zsigmond szül. 1821. márcz. 11-én Ozorán, Tolnamegyében.
A gyri egyházmegye papneveljében, a bécsi Pázmáneumban, majd az

ottani felsbb papnevel-intézetben végezte tanulmányait. Visszatérve, Gyrött
mint tanár mködött. Nemsokára nevelnek lépett be hg. Esterházy Pál
házába. 1870-ben nyerte el a herczogség patronátusa alatt álló rátóti pré-

postságot; 1880-ban pedig a nagyváradi irodalmi stallumok egyikét. 1884-

ben orsz. képvisel lett és 1887-ben kassai püspökké. Els teendi közé
sorozta a kassai püspöki palotának átalakítását és berendezését. Bnbics
történelmi és archeológiai értekezéseivel irodalmi téren is jeles munkássá-
got fejtett ki. Budavár megvételének kétszázados jubileuma alkalmával né-

metül is megjelent díszmunkája nemcsak a szóles látkörü, mély tudo-
mányi! és nagy izlésü irót, de az áldozatoktól vissza nem riadó mbarátot

Biibirs 'A-i'j

mond.

KASSA. A PREMONTREIEK TEMPLOMÁNAK BELSEJE.

Káptalan.

is jellemzi. Rubics Zsigmond hivatott festmvész is, képeit azonban nem
bocsátja nyilvánosságra; kassai és fraknói képtára sok kiváló munkáját rzi.

A püspökséggel egyidejleg alakult a kassai székesegyházi káptalan,

mely kezdetben a nagyprépost, olvasó-kanonok, énekl- kanonok, r-kanonok,

székesegyházi fesperes ós mester-kanonok stallumából állott. Az egyház-

megye három fesperese közül tehát csak egy — a székesegyházi vagy

abauji — tagja a káptalannak, a sárosi és zempléni fesperes czimét az

illet politikai megyék egy-egy plébánosa viseli. A hiteles hely eljogát

nem nyerte meg a kassai káptalan.

A kanonokok jövedelmi forrásait megállapítja az 1804-ik alapító ok- Kanonokok ja-

levélj mely a Hevesben fekv tisza-örsi és tisza-örvényi birtokokat, vala- vadaima.

mint Bártfa és Kis-Szeben városok tizedét, melyek addig az egri püspök
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Papnevel

intézet.

Egyházmegye

beosztása.

jövödelmét gyarapították, a kassai káptalan számára utalványozta. A fekv
birtokokból folyó jövödelmét szaporítja még ama 3000 ós 1000 frtnyi

összeg, melynek évi fizetését az egri érsek és káptalan magára vállalta.

Kellner Mihály butkai plébános alapítványának igénybevétele mellett lé-

tesült 1856 ban a hetedik ú. n. ifjabb mesterkanonoki stallum.

A kassai székesegyházi káptalan els tagjai voltak : Szcldmayer
György (1804-1818), csicseri Orosz Ádám (1804—1806), Vitlinszky Sándor
(1804-1820), Németh István (1804—1806), Rimanóczy Ferencz (1804—1821)
és Rajner Károly (1804— 1818). A kassai káptalan eddig két megyés-püs-
pököt adott az egyháznak, amennyiben I Ferencz József Kollárcsik István

kanonokot 1850-ben a rozsnyói, és cserneki és tarkei Dessewffy Sándor
kanonokot 1890-ben a csanádi egyházmegye élére állította.

Az egyházmegyei papnevel- és theologiai tanintézet lakóhelyéül

I. Ferencz a ferenezrendiek 1787 óta

elhagyott kassai klastromát jelölte ki.

Az átalakítások ós hozzáépitkezések

költségeinek fedezésére nyerte Kassa

els püspöke 1806-ban, az Atha nádor

által 1065 körül alapított és a veszprémi

egyházmegyében fekv Sz. Jakabról ne-

vezett zelizi Sz. Benedekrendü apátsá-

got, mely 1818-ig a fentnevezett czélra

94,822 frtot jövedelmezett. Az intézet évi

jövedelmét adja az alapító levél szerint:

a Kassától délre fekv csontosfalvai bir-

tok, melyet már a Kisdy-féle kassai sze-

minárium birt ; továbbá az egri érsek

éspapnevel-intézet által évenkint fizetni

szokott összeg és az intézet tkéje után

járó kamat. Minthogy e jövedelmek

alig fedezik az évi kiadások (25,000 frt)

felét, az egyházmegye a szeminárium

és theologiai tanintézet fenntartása czí-

mén a vallásalap évi segítségét veszi

igénybe.

Abauj-Tornamegye jelenlegi egyházi

beosztása következ

:

I. A kassai egyházmegyéhez tartozik a

székesegyházi (abauji) fosperessóg, u. m.
Kassa sz. k. város 1 plébániával, 9 káplánsággal, 9 templommal, 12 kápolnával és 20,280 hívvel

a kassai esp. ker. 10 „ 4 „ 23 5 „ 16,425 ,,

a gönczi „ 11 „ 4 .. 15 „ 6 .. 14,176

a saczai „ „ 11 „
—

„ 17 .. 3 .. 11,181

a szepsi „ „ 11 „ 3 ,. 18 .. 7 ., 13,499

a szikszói „ 12 „ 2 „ 14 .. 2 .. 11,795

Összesen 56 „ 22 .. 96 .. 35 „ 87,356 „

(A tornai fSesperesség, mint már említettük, a rozsnyói püspökséghez, Aszaló az egri

érsekséghez tartozik.)

Az egyházmegyei kormányzat hatáskörébe tartoznak az egyházi jel-

leg tanintézetek is, ezekrl azonban a közoktatást tárgyaló fejezetben

szólunk.

Az egyházmegye állapotának ismertetésével kapcsolatban föl kell em-
lítenünk a kath. jelleg egyházi ós jótékony egyesületeket is. Ezek a kö-

vetkezk :

KASSA. A FERENCZ1EK TEMPLOMA.
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A rózsafüzér-társulat, mely a Sz. Domonkos-rendüek kezdeményezésére
1867-ben nyerte mostani szervezetét, mely csakhamar gyors elterjedést

biztosított neki ; a kassa-egyházmegyei szegény tanulókat segélyzö egyesület, Egyházmegyei

mely Danilovics Mihály, kassai kanonok által életbe léptetve, most leginkább
e^esuIetek -

Erdödi János tanítóképzi igazgató buzgólkodása mellett teljesíti emberbaráti
misszióját; a kassa-egyházmegyei uj javadalmasokat segélyzö egyesület, mely
1884-ben alakult és a papság filléreinek lelkiismeretes beszolgáltatása foly-

tán idközben oly jelentékeny összeggé szaporodott, hogy ma már minden
kassa-egyházmegyei uj javadalmas 300 frtnyi összeggel megsegítve foglal-

hatja el els plébániáját ; a kassai kath. legény-egyesület ; a kassai kath. ol-

KASSA. A FERENCZIEK TEMPLOMÁNAK BELSEJE.

vasó-kör, melyet Biloveszky András, theol. tanár 1892-ben avégbl létesített,

hogy a munkások szabad idejükben összejöhessenek ós ilyenkor nemes
szórakozást nyerjenek.

A kassai territoriális kerületben állomásozó 6. cs. és kir. hadtest lelké-

szeti ügyeit a kassai cs. és kir. katona-kerületi plébános vezeti, kinek se-

gédjei gyanánt 1— l latin és görög szertartású katonai segéd-lelkész és a

20. számú kassai katonai kórház lelkésze szerepelnek.

Az egyházmegyében két férfi és négy ni szerzetes-rend mködik,
nevezetesen a premontreiek, domonkosok, az Orsolya-szüzek, az irgalmas

nvérek, a Megváltóról és a Szt. Keresztrl nevezett apáczák. (A premontrei

kanonokrend jászóvári prépostságát külön fejezet tárgyalja.)

Katonai lel-

készség.

Szerzetek.
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A domonkosrendi szerzetesek kassai meghonosodásának ideje nem
állapítható meg biztosan ; valószín azonban, hogy IV. Béla király alatt

jöttek Kassára, hol állítólag 300-ra ment volna a szerzetesek száma. Az
1556-iki tzvész következtében elhagyták Kassát és csak 1700-ban tértek

újra vissza.

Az orsolya-rendi szerzetesnk 1697-ben kerültek Eleonóra királyné

és Fenessy György püspök fáradozása következtében Kassára.

Az irgalmas nvéreket (szürke nénikékot) egy városi határozat követ-

keztében a kassai közkórház betegeinek ápolására a 70-es években hív-

ták meg.

A Sz. Keresztrl és a Megváltóról nevezett ni szerzetesek enjdczkei

és boldogk-váraljai megtelepedését a nemesszív gróf Zichy Rezsné ál-

dozatkészsége tette lehetvé.

Hajdani monos- Régen lefolyt küzdelmek és régi dicsség tanúbizonyságai a hajdan

fényes monostorok mohhal lepett törmelékei. Három ily monostort emlit a

megyei krónika, ú. m. a széplaki és fels-gagyi apátságot és a mislyei

prépostságot.

A széplaki apátság alapítóját nem ismerjük ; egy XII. századbeli mise-

könyvbe írt bejegyzés szerint az apátság templomát II. Gejza idejében,

1143-ban Martyrius egri püspök szentelte föl a bold. Szz tiszteletére. Az
egri káptalan 1262-ben határjárást tartván Koxo (Koksó) helységben, mint

szomszédos birtokost megemlíti a széplaki apátságot. A már romokban
fekv apátság birtokait nyerték III. Ferdinánd idejében a jezsuiták, kiktl

1567-ben az esztergomi szeminárium tulajdonába kerültek.

A fels-gagyi apátságról még kevesebbet tudunk. Annyit állíthatunk,

hogy a benczéseké volt, de hogy mikor keletkezett és meddig virágzott,

arról hiányzanak az adatok.

A mislyei prépostság alapitója — Fejér és Balics szerint — az Aba
nemzetségbl származott Lapispataky-család volt. Egyesek azt állítják,

hogy e prépostság a premontreieké lett volna, mások világi jellege mellett

kardoskodnak. 1289-ben már mint hiteles hely mködött. Birtokai késbb a

Gelsey és Lónyay család, majd a kassai jezsuiták és végül a vallásalap

javára Írattak át.

*

jótékony egy- A kassai egyházmegyei papság soraiban többen váltak és válnak ki,
er ak.

a j^ a társadalmi téren kiválóan hasznos és sikeres munkásságot fejtet-

tek ki. A már méltatott püspökök mellett a következket soroljuk még föl

:

Dessewffy Sándor kassai kanonok (most csanádi püspök) elnöksége

alatt kezdte meg 1888-ban pályafutását a kassai kath. legényegyesü-

let, melynek jövjérl Bubics püspök ós Rópászky kanonok több ezer fo-

rintnyi alapítványai és Konrády Lajos tanítóképzi tanár, másodelnöki mi

nségben kifejtett fáradozásai gondoskodnak.

Bajner Károly kassai (1818-tól egri) kanonok (f 1846.) százezer frtra

men alapítványaival örökítette meg nevét, mely alapítványok közöl kivált-

képen a thcologiai tanintézet tanári könyvtárának szaporítására letett összeg

érdemli meg az említést.

Lábossy Mihály kassai kanonok (f 1831.) a vegyes házasságból szár-

mazott gyermekek nevelésérl gondoskodott egy jelentékeny alapítványnyal.

Joób Mátyás kassai kanonok (f 1849.) a léhi egyházról emlékezett meg
nagyobb alapitványnyal.
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Mayer Károly kassai kanonok (f 1890.) a töltszéki plébániát gazdagí

totta tetemes adományaival és minden évben gondoskodott több szegény

tanuló fölsegélyezésérl és neveltetésérl.

Krausz János kassai kanonok (f 1880.) jó szivének sokat köszönhet

a szeminárium elöljárósága és növendék-serege, kikrl bkezleg gondos-

kodott és az egyházmegye hitoktatói és tanítói, kiknek javára 12,000 frtnyi

alapítványt tett.

Danilovics Mihály kassai kanonok (f 1884.) kezdeményezése folytán

létesült az „egyházmegyei szegény tanulókat fölsegít egyesület" és ugyan-

csak tle eredt a kassai özvegy nk számára tett alapítvány is.

Fábián József kazocsai plébános (f 1884.) nagy összeg alapitvány-

nyal gondoskodott az egyházmegyének segítségre nagyon is rászoruló

újonnan fölszentelt papjairól.

Az irodalommal foglalkozó egyházi férfiak mködését az irodalmat

tárgyaló fejezetben ismertetjük.

OSZLOPKÉSZLET A DÓMON.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 19



A GÖRÖG KATH. EGYHÁZ.

kassán és Abauj-Torna vármegyében lakó rutén származású

görög katholikusok szintén vallják magukat magyaroknak, a

kik régi id óta részt vettek a magyar nemzet szabadsághar-

czaiban ; II. Rákóczy Ferencz badseregóben épp úgy barczoltak, mint

1848 —49-ben. Nem egy rutén pap szenvedett akkor börtönt magyarságáért.

Az abauj-tornavármegyei gör. katholikusok magyar érzelmére vall az
Magyar

js ^ hogy az egyes egyházközségekben a magyar liturgiát kezdik meghono-
liturgiSL

sitani, nevezetesen a szántói, csereháti és fels- borsodi esperesi kerületek

egyes helyein, magyarul végeztetik a sz. mise s minden egyéb szertartás,

a gör. kath. egyház biztosított kiváltsága lévén mindenütt a nép által leg-

inkább érthet nyelven dicsérni Istent. A kassai kerületben pedig, úgy
Kassán is, a hol a köznép, általában a sárosi, zempléni és kassavidéki tót

dialektust használja, a görög-katholikusok a liturgiát és egyéb templomi

szertartást egyházi ó- szláv nyelven végzik, mely szertartást annak idején

I. Miklós ós VIII. János pápák is helybenhagyták, a külszertartásoknál

azonban, melyeknél már más nyelv közönség is van jelen, legtöbb

helyen a magyar nyelv van használatban. Azonfelül úgy a papi családok-

nál, — mert a görög papoknak köztudomás szerint egyszer, még pedig föl-

szenteltetésök eltt szabad nsülniük, — mint szemináriumaikban, kolosto-

raikban, tanitóképzikben és egyéb tan- és nevelintézeteikben a társalgás

nyelve a magyar.
Gör.kathoiiku- Az Abauj-Tornamegyóben lakó görög-katholikusok száma a legutóbbi

népszámlálás szerint 17,558 volt, mely szám e megyebeli 103 ezer latin

szert, római katholikus mellett elenyész csekély. A görög-katholikus hit-

községek három esperesi kerületbe vannak osztva, melyekhez a fels-bor-

sodi kerület egy része is csatlakozik, annyiban, hogy ebben a három Torna-

megyébe kebelezett gör. kath. község is benn foglaltatik.

Kassán és Abauj-Tornavármegyében már a múlt századokban is nagyobb
számmal laktak rutén származású görög katholikusok, s a kassai hitközség

elég tekintélyes számú volt, azonban önálló lelkészetté csak a jelen század-

ban lett, önálló parochiává meg éppen csak 1870-ben.

A kassai hitközségnek önálló lelkészetté való emelését helybenhagyó
legfelsbb átirat szerint, — melyet a lelkészi hivatal riz — a kassai gör.

kath. hitközség ós az abauj-tornai hitközségek régibb idben a munkácsi
egyházmegyéhez tartoztak egészen 1818-ik évig, a mikor az eperjesi gör.

kath. egyházmegye kihasíttntván, az eperjesi püspöknek fenhatósága alá

kerültek. A kassai görög katholikus egyház, a rendezetlen viszonyok

sok száma.
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miatt idközben elvesztvén önállóságát, csak sok kérelmezés után lett ismét
önálló, még pedig 1859-ben. Addig mint fiók-egyház a szomszédos zdobai
lelkészeihez tartozott, melynél a kassai nagyobb számú hivek miatt káplán-
ság volt rendszeresítve. A hiveknek sokáig nem volt saját templomuk, hanem
egyes róm katholikus templomokban, vagy pedig magánházakban végezték
isteni tiszteletöket.

Viszlóczky Gyula, jelenlegi kassai gör. kath. kanonok-lelkész érdeme,
hogy az általa szervezett egyháztanács támogatásával 1882-ben a templom Templom,

építéséhez merészen hozzáfogva, négy év alatt a városhoz méltó csinos tem-
plomot létesített.

A kassai gör. kath. templom román-bizanti modorban van építve.

Hossza 44, szélessége 12, magassága 17 méter. A hajó három boltozata, a

középs boltozaton a négy evangélista képével ; a szentély hátsó falán egy

KASSA. A GOKOG KATH. TEMPLOM.

sikerült freskó látható, mely Mária születését ábrázolja. Ennek ünnepén,
szept. 20-án van a templom búcsu-napja. Az oltár oszlopos mennyezete
rögtön szemébe ötlik a templomba lépnek, úgy a szentélyben lev két
kisebb mellék-oltár is, melyeknek a keleti szertartásban hiányozniuk nem
szabad. A szentély egyik szekrényében egy remek himzésü oltárvánkost riz-
nek, mint szép emlékeztet jelét a helybeli latin és görög szertartású római
katholikusok közt fennálló testvéries viszonynak. A szekrényen ez a jellemz
felirás van: „A kassai lat. szert, katholikusok, a gör. szert, katholikus testvér-

egyháznak, 1886. évi deczember hó 26-án", mely napon az ajándékot nagy
ünnepélyességgel, küldöttségileg adták át a gör. kath. templomnak. A temp-
lom mindamellett még csonka, befejezetlen, a mennyiben a hajót a szen-

télytl elválasztó és a görög templomokat jellemz képállványa (ikonosz-

19*
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tázionja) és tornyai nincsenek, de remélhet, hogy rörid id alatt azok is fel-

épülnek.
Kassai kerület ^ kassai kerülethez tartozó egyéb gör. kath. községek közöl említn-

6fi*V liázku/sc ""Gi.

dök : Sziget-Bölzse, mely falu onnan kapta nevét, hogy mocsaras vidéken

lóvén, a házak mintegy szigetre ópítvék úgy, hogy a templomba is csak

pallón át lehet jutni. E templom 1818-ban épült. 1885-ben megújították és

uj toronynyal látták el. A községhez tartozik Kápolna- és Sándor-Bölzse,

nagyobb részt magyar nyelv gör. kath. lakossággal. Filkeháza, régi

templommal, melynek belsejét nemrég tz pusztította el. Kelecsény, a Dargó-

hegy északi oldalán, Abauj- és Zemplénmegyék határán. E községhez, mint

fiók-egyház a ránk-herlányi fürdtelep is tartozik. Szeszta, a kassa-tornai

vasút mentén, többnyire magyarok által lakott község, mellette Hím nev
kisebb falu, hol már 1335-ben gör. kath. templom volt. Újváros, Nagy-

Szaláncz mellett, ettl délre Zdoba, igen régi egyházközség, mely már

1337-ben fennállott.

A csereháti kerületbe beosztott gör. kath. falvak közül nevezetesebbek :

Homroyd. Templomában, melyet e század elején Lánczy József szeptemvir

építtetett, a gör. kath. isteni tisztelet kizárólag magyar nyelven végeztetik

;

Kány, a múlt század végén épült templommal; végül Fels-Vadász.

A szántói esperességi kerületben említésre méltóbbak : Boldogkövár-

alja, Mogyoróska, Abauj-Szántó mezváros, 1791-ben épült gör. kath. tem-

plommal.

A fels-borsodi esperesi kerülethez tartozó és Abauj-Tornamegye hatá-

rában fekv gör. kath. községek: Barakony, mely egyházközség 1648-ban

már létezett, lakói kizárólag magyarok. Ez idbl származik Horváthi egyház-

község is. Végül Falucska, tót ajkú község.

CSALÁDJEGYES PAJZS EGY RÉGI KASSAI SÍRKRL
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ássa és Sátoralj a-Uj hely a két központ, honnan a reformáezió Reformáció

tanai a mostani Abauj-Torna vármegye egész területét csak-

hamar átjárták és meghódították. Kassáról a német és tót elem

reformálása indult ki; Abauj-Torna- ós Zemplénmegye magyar-

sága pedig minden vnlószinség szerint Sátoralj a-Uj helyrl nyerte a legels

reformátorokat, kiknek mködése oly sikerrel járt, hogy a régi hit mellett

a lakosságnak csak elenyész kis töredéke maradt meg. Kezdetben mind-

KASSA. AZ ÁG. EVANGÉLIKUS TEMPLOM ÉS ISKOLA.

három nemzetiség a lutheri irányzat híve lett, a XVI. század közepétl fogva

azonban a magyar elem mindinkább Kálvin tanait fogadta el; míg az

ágostai hitvallás a németeknél és tótoknál talált követkre. Eisa lelkészek.

Kassa történetébl tudjuk, hogy ott a reformáezió els hirdetje a

lcsei Henkel János udvari pap volt, a ki 1526-ban kassai lelkészszé válasz-

tatván, itt csakhamar sokakat megnyert Luther tanainak. 1581-ben Dévai

Bíró Mátyás a „magyar Luther" lett Kassa papja, a kit Szalaházy Tamás
egri püspök elfogatott s Pozsonyba, majd Bécsbe szállíttatott, a honnan
késbben szabadon bocsátották ; de Kassára többé vissza nem térhetett.

Kassa városa és Abauj vármegye mindkét protestáns egyház történe-

tében igen nagy szerepet játszik. Kassán jött létre a legels hazai protes-

táns hitvallás (Confessio pentapolitana 1548); a reformátusok pedig két neve-

zetes zsinatot tartottak a megyében (Gönczön 1566. és Kassán 1568. ; ez utób-

bit az ágostai bitvallásuakkal együtt), mely zsinatok fkép az unitárizmus

ellen léptek sorompóba. St az egyháztörténelein egy harmadik abauji zsi-

natról, a szikszóiról is (1567—8) megemlékezik ; ennek adatai még nincse-

nek végleg tisztázva és így nem is bizonyos, hogy csakugyan megtartatott-e?

Zsinatok.
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De az már kétségtelen és örök dicssége Abauj vármegyének, hogy a teljes

Káron Gáspár. szentirás magyar fordításával legelször Károli Gáspár, gönczi református

lelkész és esperes ajándékozta meg nemzetét (1590). A hálás utókor az

érdemes egyházi atya emlékét három századdal késbb (1890) érczszobor-

ban örökíté meg, mely ott áll mködése helyén, a gönczi templom ud-

varában.

A harcztér, hol a reformáczió két ágazata érintkezett s egymással egy

teljes századon át a legersebben küzdött, épen Kassa volt. A XVI. század

közepétl fogva több mint száz éven át a felsmagyarországi protestantizmus

legersebb bástyája volt. A város elöljárósága a legbuzgóbb híve és védje
az ágostai hitvallásnak és az ezen alapuló hitegységnek s mint ilyen, a

a szomszédos négy város (Bártfa, Eperjes, Lcse, Kis-Szeben) társaságában

otvárosi szü- alkotja az úgynevezett ötvárosi szövetséget, mely-
vetség - nek nemcsak vallási, de politikai jelentsége is

volt. A városi tanács, mint patrónus, maga hívta

meg és bocsátotta el papjait, s mondhatni korlát-

lan hatalommal rendelkezett velk ; egyházi te-

kintetben különben a német és tót papok az ötvárosi

ágostai hitv. esperes (késbb superintendens), a

magyar papok pedig az abauji (kassavölgyi) refor-

mátus esperes fenhatósága alá tartoztak.

A mily mértékben ersbödött vagy gyöngült

Kassán a magyarság, épen olyan mér-

tékben növekedett vagy fogyott a kál-

vinizmus befolyása is ; azonban a vá-

rosi tanács mindig talált módot, hogy

a reformátusok különválását és önálló

egyházzá alakulását megakadályozza.

Maga a híres Alvinczi Péter is, mint

kassai magyar pap (1606—1634)

kénytelen volt kálvinistaságát a pro-

testáns unió egy igen érdekes formája

alá elrejteni.

A kassa-városi tanács a régi Szt.

Erzsébet egyházat kizárólag a luthe-

ránusok számára foglalta le még a

hitújítás kezdetén s a kálvinisták ül-

dözésében kezére járt a hitujítókat

szentháromságtagadó Egri Lukács követjét

unitárius papot 1569-ben a tanács

Alvinczi Péter.

KASSA. AZ EV. REF. TEMPLOM.

üldöz kormánynak is. A
Barbély Urbánt, valamint Csanádi Imre

kizte a városból.

Ref. egyház I. Rákóczy György, a hitbuzgó kálvinista fejedelem hatalmának és
megalakulása, tekintélyének kellett fellépni, hogy Kassán a református egyház (1644

márczius 25.) megalakulhasson. A helvét vallású egyház els papja Regéczi

András volt, a kit 1653-ban Ujhelyre vittek papnak. Ez idtl fogva a két

Regéczi András, testvéregyház a legszebb virágzásnak indult; az ágostai hitvallásuaknak

négy-öt, a reformátusoknak két lelkész hirdette az igét; mindkét egyház

iskolákat is tartott fenn, melyek közöl a reformátusoké bölcsészeti és theo-

logiai tanfolyammal bíró fiskola volt. Az erdélyi fejedelmek és a kör-

nyékbeli hitsorsos nemesség buzgó pártolása, gazdag adományai és alapít-

ványai adták meg ezekhez a szükséges anyagi eszközöket. Az els refor-
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mátus templom a vesztfáliai békét követ országgylés után épült föl, a Els° ref -

mikor az országgylés a vallásfelekezetek jogegyenlségét kimondotta. De
a templom és az alapítványok áldozatul estek a csakhamar beállott üldö-

zéseknek ; a református egyház birtokában lev régiségek (úrasztali kannák,

kelyhek, tányérok és teritk) azonban ma is becses emlékei a régi fényes-

ségnek.

A bécsi kormány támogatta ers katholikus reakczió visszavetette fej-
Kath

-
reakczi°-

ldésökben a gyors terjedésnek indult protestáns egyházakat. A harcz foly-

vást megújult a templom miatt. 1604-ben a protestánsoknak adott Szt.

Erzsébet egyházat visszafoglalják a császári hadak s az egri káptalannak

adják át; Bocskaynak még ez évben történt bevonulása után újra a pro-

testánsok birtokába kerül, kiktl 1671-ben ismét elveszik ; de Thököly

Imre 1682-ben megint a protestánsoknak adja, míg 1687-ben véglegesen a

katholikusokó maradt ; ugyanekkor foglalták le a mészáros-utczai reformá-

tus templomot is, mely helyett 1696-ban az alsó külvárosban csak szerény

fatemplomot építettek.

Mig ekképen Thököly

Imre és II. Ferencz ide-

jében rövid pár évre is-

mét föléledtek a prot.

egyházak és iskolák; a

szatmári béke után egé-

szen II. József türelmi

rendeletéig, illetleg az

1790/1 XXVI. törvény-

czikk létrejöttéig a leg-

súlyosabb elnyomatásln
osztályrészük.

Ugyanez volt sorsa a

két megyebeli protestáns

(túlnyomóan református)

egyháznak is, a minek
nemzetiségi tekintetben

az a szomorú következ-

ménye lett, hogy a kál-

vinizmussal együtt igen

sok helyen a magyarság is elenyészett. El példái ennek többek közt, a Kassát

környez, tiszta, magyar nev, de teljesesen tót nyelv községek, melyek-

nek lakossága harmadfél századdal ezeltt tiszta magyar és kálvinista volt.

Az egyes protestáns egyházközségek megalakulásának és küzdelmének tör-

ténetét azoknak a helyeknek történetébe illesztjük, melyek, mint Göncz és Szikszó,

a protestáns egyház múltjában nevezetesebb szerepet vittek.

Most csak általánosságban akarjuk még vázolni a két protestáns egy-

ház jelen állását. Abauj-Torna vármegye 179,884 lakosa közt 40,051 refor-

mátus és 6630 ágostai hitvallású van. A reformátusok 67 anyaegyháza (két

zemplénmegyei egyházzal együtt) az abauji, 1 6 anyaegyháza pedig a tornai

egyházmegyét alkotja ; mindkét egyházmegye a tiszáninneni egyházkerület

fenhatósága alatt áll. Az ágostai hitvallásuak nyolcz anyaegyháza közöl

három a hegyaljai, kett a hat szabad királyi városi, kett a sáros-zempléni,

egy a hét szepesi bányavárosi egyházmegye kötelékébe s ez egyházmegyék
útján a tiszai egyházkerülethez tartozik.

KASSA. AZ EV. REF. EGYHÁZ SZENT EDÉNYEI.

Protestáns egy-

házak mai

állapota.
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Kassán az ágostai hitvallású lakosság száma 2097, a reformátusoké

pedig 1239. Az ágostai hitvallásuak két egyházat (magyar-német és magyar-

tót) alkotnak, külön szervezettel és lelkészekkel, templomuk azonban közös.

A magyar-német egyház jó hírben álló elemi és polgári leányiskolát tart

fenn ; a reformátusok elemi iskolája a községi iskola felállításakor felosz-

lott. Jelenleg mindkét felekezet protestáns egyház, úgy anyagi, mint szellemi

tekintetben a fejldés útján van, s ha nem is érheti el többé a virágzásnak

azon fokát, melyen a XVI. század nyolczadik tizedéig állott, mindenesetre

számot tev, st tekintélyes tényez Kassa város társadalmi és kulturális

életében.

'»3f*

AZ EV. REF. EGYHÁZ URASZTALTERITJÉNEK KÖZÉPRÉSZE.



AZ IZRAELITA HITKÖZSÉGEK.

kassai izraeliták története alig terjed hatvan évre, de Abauj-Torna

vármegyében már a múlt században is voltak zsidó hitközségek.

Kassán 1835 eltt még egyetlen zsidó sem lakott, mert a város

tanácsa autonóm rendelkezési jogánál fogva mindig megakadályozta letele-

pedésüket. A szabadelv szellem terjedésének els hiradójaképen 1836-ban

egy Zsivkovics nev izraelita vendégls kapott letelepedési engedélyi.

1840-ben már többen telepedtek meg Kassán.
Néhányan közlük kézmvesek voltak, csak-
hogy ezeknek nem volt szabad iparukat folytat-

niuk. A városi tanács még szerszámaikat is

lefoglaltatta. Ez ellen felsbb helyre vitték pa-
naszukat s egy óv lefolyása után orvosolták

kérelmüket ; szerszámaikat visszakapták, mes-
terségüket zhették, de utczára nyiló boltot nem
volt szabad tartaniok. E végbl a mhely-ajtók
alsó részét is bedeszkázták, hogy azoknak csak
nyilasain át adhassák ki készítményeiket. Ezen
megszorítás nem gátolta a zsidókat abban, hogy
nagyobb számmal költözzenek be Kassára.
A letelepültek külön „rendradót" tartoztak

fizetni ; a türelmi adónak egy nemét, de id
multán e pénzek behajtása abbamaradt. Késbb,
1848-ban a város intézkedéseket tett az összes

hátralékok behajtására s a rendradó folytató-

lagos kivetésére ; de a zsidó hitközség az újon-

nan alakult magyar kormánynál küldöttségileg

kérte ennek az intézkedésnek megszüntetését, a
mi meg is történt.

A kassai hitközség többnyire rozgonyiakkal
szaporodott. Már 1 842-ben imatermet és iskolát

rendezettbe ; 1843-ban pedig meghivta els rabbi-

jául Kohn Mártont, a rozgonyi rabbit. Fontosabb mozzanatot képez a kis község
életében az els templom építése. A község eleintén csakis bérelt imatermet
tartott fönn. A községi tagok szaporodván, szükségessé vált egy külön templom
létesítése E czélra megvettek és átalakítottak egy magtárt a Harang-utczá-
ban. Ez jelenleg is fennáll s az orthodox hitközség imaháza. Nemsokára már
ez a templom is szk lett. 1866-ban a megizmosult zsidó hitközség szüksé-
gét érezte egy nagyobb szabású templom megalkotásának. Nagy áldo-

zatok árán építtette föl a Rákóczy-körúton lev templomot, mely eltér a

hagyományos szokástól és a régibb templomok mintájától ; nevezetesen a thora-

emelvény, hol a szentírás heti szakaszát olvassák föl, ellentétben a hagyo-
mány szentesitette szokással, nem a templom közepét foglalja el, hanem
annak apszisában van elhelyezve. Az ujabb zsidótemplomok már többnyire

így vannak építve.

Ez újítás elkeseredett viszálykodásnak ln forrása a község kebelében,

és els okául tekinthet az orthodox hitközség késbbi

KASSA. AZ UJ IZR. TEMPLOM.

Els zsidó

lakos Kassán.

Els kassai

rabbi.

Imah;

Uj templom

Magyarország Vármegyéi és Városai.

megalakulásának

.
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Az uj templom megnyíltával a harangutczai régi kis templomot meg-
szüntették. Ámde a hitközség tagjai között számosan lelkiismeretbe vágó
dolognak tartották, hogy részt vehetnek-e az olyan templomban tartott isteni-

tiszteleten, a mely templomban a thóraemelvény nem a középen, hanem az

imaház fels végében van elhelyezve, st egyenesen bnnek tartották, hogy
csak be is lépjenek az uj templomba. Ezek türelmetlenül követelték a maguk
számára a harangutczai régi templomot, úgy azonban, hogy az uj zsinagóga
használata mellett a régi is föntartassék és a közönség tetszése szerint

választhassa azt a templomot, melyik inkább megfelel neki. A hitközség
elöljárósága mereven visszautasította ezt a követelést.

Ez a küzdelem volt els összecsapása a haladó zsidóságnak a mara-

dókkal. A viszálykodás egyre élesebb jelleget öltött. Végre mind a két rész-

rl a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fordultak igazságért. A minisz-

térium 1867-ben az ismert nev Hirsch óbudai, késbb híres prágai rabbit

küldötte miniszteri biztosi minségben és hatalommal Kassára, az izraelita

hitközség kebelében fennálló ellentétek kiegyenlítésére. Hirsch, miután

huzamosabb ideig Kassán tartózkodott és az érdekelt felekkel sokáig tár-

gyalásokat folytatott, végre hosszas habozás után, különösen a fölvilágoso-

dott szellem eperjesi izr. hitközség befolyásának hatása alatt, a harang-

utczai templomot bezáratta.

Mint elre látható volt, a béke nem tarthatott sokáig. Az 1868-iki

országos izr. kongresszus eredménytelen föloszlása után újra kitört a párt-

küzdelem, minek ürügyét ismét a templomkérdés képezte. Ennek következ-

tében a hitközség vezérférfiai egy ujabb régi modorú kis templom építését

határozták el, közvetlen a nagy templom tszomszédságában. Eme templom

látogatói egy ideig külön az úgynevezett status quo ante községet képezték,

de azóta már majdnem teljesen beleolvadtak az anyahitközségbe. Ámde
ezzel nem lehetett megakadályozni egy külön orthodox hitközség kelet-

kezését. Késbb kisérletek történtek a beolvasztásra, de ezek mind hajó-

törést szenvedtek. Jelenleg egymás mellett fejldik a kongresszusi és az

orthodox hitközség. Az elbbi jelenleg az izr. anyahitközség nevét viseli

és a haladó zsidóságnak egyedüli képviselje egész Abauj -Tornamegye terü-

letén, a kongresszusi hitközség rabbijai : Seelenfreund Ábrahám, Liebermann

Kálmán és dr. Handler Simon ; az orth. hitközség rabbija Jungreisz Mór.

I'ECSÉTTÖREDÉK NAGY LAJOS SZABADAI.OMUEVELKIÍI..
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XV. SZÁZADBELI FAFARAGVÁNY A DÓMBÓL.

kápolna.

A KÉPZMVÉSZET KASSÁN.

ássa város virágzásának kora éppen arra az idre esvén,

melyben hazánkban úgy az építészet, mint a képz-
mvészet terén a csúcsives mvészet volt uralkodó,

legrégibb képzmvészeti emlékei ebben a stílben

készültek.

A máig fennálló Sz. Mihályról nevezett temetkez Sz
,

t
.

M
,

ihiil y

kápolna még átmeneti stíl ben épült. A nyugati fbejárata

fölött emelked kis torony, részben a kápolna nyugati

zárófalán, részben pedig a homlokzat csúcsívezetén nyugszik, tulajdon-

képen tehát nincs alapfala. A megoldás eme módjával festi hatást ért

el építje. Az építészeti résznek messze mögötte marad a szobrászati rósz.

A homlokzaton azt a jelenetet látjuk dombormben ábrázolva, midn Sz.

Mihály a lelkeket mérlegeli, s ámbár a rossznak serpenyjét két ördög

igyekszik lehúzni, a jó lélek súlya mégis lenyomja azt. Az ábrázolás elég

ügyes elrendezés, de az alakok vaskosak.

A kápolna belsejében az oltár mögött ugyanez a jelenet freskófestós-

ben ismétldik. A szentély egyik zárófalán az olasz iskolára valló két szent

fej látható. Ezek középkori falfestményeink közt az els helyet foglal-

ják el.

A déli falon részben feltakart freskók láthatók, melyek Sz. László

legendáját ábrázolják ; karzatának kartámja alatt pedig a négy evangélista

szimbólumai láthatók.

Kassának második legrégibb egyháza a domonJcosrendiek temploma, mely-

nek feltn hosszúságú szentélye a szerzetesház egykori népességérl tanús-

kodik. A gótikus egyház kapitéljein állati alakok is fordulnak el, vala-

mint az átmeneti korszak vastag, végükön tekercses levelei ; a templom
tehát, melyrl 1335-nél elbb kelt oklevél nem szól, bizonyára korábban

épült. 1550 körül az uj tanoknak hódoló nép összetörte a templom oltárait

20*

Domonkos-

templom.
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Ferencziek

temploma.

s kidobta szobrait ; 1556-ban leégett s egyetlen tornya — a szentély északi

oldalán, máig csonkán áll. Szentélye a nyolczszög három oldalával zárul.

A sekrestye boltozatának záró kövén az agnus dei van kifaragva korai csúcs-

ives stílben. A templom osztatlan hosszhajóját a múlt században átépítették, s

csúcsives ablakait fólkörüekre módosították, nyugati fkapuzatát, melynek

eredeti idomai ma is láthatók, befalazták. Említésre méltók a boltozat

rokokó freskói, melyeket állítólag Kraeker festett.

Kassa másik csúcsíves szerzetes templomát a ferenczrendiek építették és

1405-ben szentelték föl Sz. Miklós tiszteletére. Ezt is, miután lakói a XVI.
század közepén elhagyták s közben katonai tárházul is használták, 1681-

ben átépítették. Szentélye, mely szintén tágas és hosszú, a nyolczszög három

.

2 v
V

h
'

t

'-5

A SZT. MIHÁLY KAI'uLN, l'i IB rALEJA.

oldalával zárul. Egyetlen tornya a szentély északi oldalán emelkedik.

Hosszhajója osztatlan s hosszabb, mint a dómé. A szentély déli falában

kbl faragott csúcsives stallumok állanak. Az egyház nyugati homlokzatán

egy bevájt fülkében a fölfeszített Üdvözít látható dombormben, moly a

15. század elejérl származik s mind kompozicziója, mind munkája figye-

lemre méltó. Kapuzatát és a homlokzatot barokk ízlésben építették újjá.

A templomban nyugszik Benaud József báró, Kassa fparancsnoka.

A barokk, fehér márványsíromlék az északi falba van illesztve, s fels sar-

kain egy-egy angyal ül, az egyik koponyát tarl kezében, a másik könnyez
arczczal tekint a sirk feliratára.

A csúcsives építés remekét, a Sz. Erzsébet egyházat, melyrl külön
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fejezet szól, még a 16. században is temet vette körül, melyet vasrács

övezett. De nem csupán a templom s kivált a Sz. Mihály kápolna köré

temetkezett a lakosság, hanem a kor szokása szerint az egyházba is, a

mirl számos síremlék tanúsko-

dik. (Ezekrl, a sírköveket tár-

gyaló fejezetben emlékeztünk

meg.)

A dóm északi kapuzatán egy-

más fölött sorakozó hat dom-
bormünek legfelsbbikében

Krisztust látjuk a keresztfán u

két lator között. E jelenet alatt

balra Mária áll nkiséretévol,

jobbra pedig Sz. János apostol,

Longinus, római századossal s

néhány más alakkal. A legalsó

sorban jelenetek vaunak Sz.

Erzsébet életébl ; e két kép

között az utolsó Ítélet és a po-

kol, a szokásos tátott szájú ször-

nyeteggel.

A szobrászati részletek itt is

messze mögöttük maradnak az

építészetieknek. Alkotó mesterük

nem ismerte a távlatot s a mesz-

szebb állókat az eltérben állók

fölé faragta ki ; a ruházat red-
zete nem merev ugyan, de nem
is eléggé természetes. Az ar-

ezokon megkísérti a lelkiálla-

potnak visszaadását s ezek a

legsikerültebb részletek. Sz. Er-

zsébet arcza alighanem portrait.

A test többi mezítelen részei

durvák és esetlenek ; a túlnagy

fejek nincsenek arányban a többi

tagokkal. A kompoziczió a kor

szokása szerint tömött s a dom-

borm hátlapja alig tnik el
itt-ott.

A nyugati kapuzat fölött lev
egyszerbb architektúrában a

getsemanei kerti jelenetet véste

ki talán ugyanaz a kéz ; fölötte

Máriát, ölében keresztre feszített

fiának holttestével (Piéta), leg-

felül pedig Veronika kendéjét.

Az épület külsején felemlítjük még a város czímerét, mely három
ízben fordul el az északi tornyon, jelezvén, hogy azt a város építtette.

Mátyás király, mint már említettük, a város újévi ajándékát a templom
építésére adván, hálából az c pénzen épült déli toronyra két helyütt is

Sz. I rzsébei

egyház dombor-

mvei.

BOLDOGASSZONY OLTÁRA A DÓMBAN.
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bevésték

mely a leg-

Köszószék.

Keresztel me-

dencze.

Oltárképek.

SZENTSÉGHÁZ.

czimerét, valamint a kbl faragott temeti lámpásra is,

ujabb idkig a déli kapu mellett állott.

A régi köszószék egyes részletei a restau-

ráczió alatt kerültek napfényre a templom
talajából, ahová az 1556-iki tzvész alkalmá-

val kerülhettek. Nem valószinü ugyanis, hogy
még a régi egyház berendezéséhez tartozott

volna, mert az a két fej — az egyiken pápai

tiara — már fejlett Ízlésre vall eleven és

arányos ábrázolásával.

Az épület u. n. kincstárában s a déli ká-

polnákban emberfejet ábrázoló gyámkövek
vannak, melyek azonban az e század ötvenes

éveiben folyó restauráczió alatt sokat szen-

vedtek.

A dóm kehelyalaku keresztel medenczéje

románkori; kuppáján tizenkét merleges irányú

szalagon felülrl lefelé jobbra néz egyfejü

sas és szárnyas griff váltakoznak.

A dóm déli szárnyas oltára kési csúcsives

stílben készült. A dóm restaurácziójának be-

fejezéséig a Sz. Mihály kápolnában helyezték

el. A középs kép Mária és Anna találko-

zását ábrázolja. Az alakok ruhája az akkori

kornak megfelelleg dúsan áttört szövet. A
középs képtl balra a három király imádása,

alatta az angyali üdvözlet; jobbra Jézus szü-

letése, fölötte a szent családnak Egyiptomba

menekülése látható.

A foltár a középkori fafaragás és képírás

jeles emléke. Képeit 1474—77. közt festették,

a mint azt a városi számadásokból kitn
adatok tanúsítják.

„ÍÍ74:. Es yst zu wissen, das kircbengeld entphan-

g-en ist von Goldenmwencz haws fl. 200, von welchen

seyn komén fl. 50 zu sant Niclas, auch fl. 50 zu sant

Elizabeth tofel.

1476. Item sabbato die Andree dederunt domin.

Jobannes Rwsdorffer et Jobannes Waikbart ad fabu-

lám sancte Elizabctb fl. 50. ltom magis eodcm die

fl. 25.

1477. Sabbato post Tiburcii solucio facta per domi-

nos de pretorio ipsi ecclusie parocbiali et signanter

ad magnam tábulam fl. 50.

ltom eodcm sabbato ad eandcm fabulám pro uno

libro auri 11. 3. ort. 3.

Item aufzurichten und abzubrechen das geroest

zu dem gewelbe und zu der grossen toffel ü. 12."

A foltár képének Szt. Erzsébet legendá-

ját ábrázoló középrésze 12 festménybl áll,

melyek aranyozott faragványos keretbe van-

nak foglalva. Az alakok »/• életnagysá-

gnak.

'V
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A képek következk

:

I. Szent-Erzsébet születése, 1207-ben. Meráni Gertrúd, Szt. Erzsébet anyja, ágyában
fekszik, a bába odanyújtja a kisdedet atyjának, II. Endrének, a ki udvari embereivel az

ágy mellett áll.

II. A négy éves Erzsébetet, ekkor már Lajos thüringiai gróf jegyesét, Hermann
thüringiai grófnak, Lajos atyjának udvarába viszik, a hol a thüringiai nagyok fogadják.

III. Erzsébet bélpoklos szegényeket ápol.

IV. Erzsébet a szegények iránt való nagy szeretetétl indíttatva egy bélpoklos koldust

férje ágyába fektet, miért anyósa panaszt tesz ellene. Midn azonban Lajos az ágyhoz lép,

a koldus helyett rózsák között a megfeszített Krisztust találja ott, mire térdre borul és bo-

csánatot kér csodatev nejétl.

V. Lajos a császár vendége levén, az látni kívánja Erzsébetet. Minthogy Erzsébet
minden értékes ruháját elosztotta a szegények közt, Krisztustól kér ruhát. Gazdag öltözetet

kapván, ebben a pompában lép a császár elé, a csodálkozó vendégek közé. Palástját angya-

lok viszik.

VI. Lajos a keresztes háborúba vonulván, elbúcsúzik.

VII. Erzsébetet férje halála után 1224-ben sógora elzi a Wartburgból. Egyik gyer-

mekét karjára véve, a másikat kezén vezetve indul ki a várból ; szívtelen rokonai és a

cselédség hidegen néznek utána.

VIII. Egy vén koldusasszony Eisenachban a

sárba taszitja Erzsébetet, ki gyakran tett jót vele.

IX. Egy kertszerü udvarban Erzsébet titkon

ápol bélpoklos betegeket.

X. Konrád atya, Erzsébet gyóntatója gyakran

tett neki szemrehányást, hogy túlzásba viszi a bél-

poklosok ápolását. Minthogy azonban Erzsébet

csak akkor állana el ettl, ha Krisztus maga paran-

csolná, egy napon a mise alkalmával arra kéri

Krisztust és a Szz Máriát, hogy jelenjenek meg
neki, ha helyeslik cselekedetót, mire azok meg-
jelennek.

XI. Erzsébet halála 1231. november 11-én.

Ágya körül papok és apáczák állanak ; egy angyal

tartja az odanyújtott gyertyát; fönn megjelennek:

Krisztus, a Szent Szz, más szentek és angyalok.

XII. Miután IX. Gergely pápa 1235. május 26-án

szentté avatja Erzsébetet, holttestét uj sirba helye-

zik nagy ünnepiességgel, a császár és a fejedelmek

jelenlétében.

A templom restaurálása alatt a foltár

képét az országos képtárban, a kisebb és

értékesebb képeket az összes egyházi felszerelésekkel együtt a papnevel
intézetben helyezték el. Ez utóbbiak közöl megemlítend az, mely Krisztus

megkeresztelését ábrázolja.

A többi oltárkép ezalatt a városházán nyert ideiglenes helyet. Legtöbbje

újkori kontár munka, 1675-ön innen készült, a mely évben I. Lipót meg-
hagyta a városi tanácsnak, hogy az oltárokat az erre kötelezett ezóhek által

újíttassa meg.

Közvetlen a vallási harezokat követ idben készült az utolsó vacsorát

ábrázoló nagyobb kép, melyre Krisztuson s a tizenkét apostolon kivül balra

Luthert s a jobb oldalon Kálvint is odafestette a mvész, szájukban jelmon-

datos szalaggal, korh ruházatban. Az egész : festett polémia az úrvacsora

fölött.

Szt. Erzsébet szentté avatásának ötszázéves emlékére 1737-ben a város

egy ujabb oltárképet festetett, melynek tárgya Szt. Erzsébet a koldusok

közt. Az egyik férfialak magyaros öltözete magyarországi festre vall. A
képen a következ felirat olvasható : DIVae eLIsabeth eCCLesIae aC

ti LIA^ BlNA'ROSIS • IOTíDE M '

CONlVNCTA'Gf'.REBAM ' REX>
Dl DIT'AMRAI m • COKViNVS .

ET< l,P&E;L JNr.MivKCCCUXXXU

SZATHMÁRY GYÖRGY CZIMERE.
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Ciborium.

Ajtókopogtató.

Miseruhák a.

XIV. és XV.
századból.

LIberae reglaeqVae OlVItatls CassoVIensIs tVteLaiis honorl stephanVs

berCzIk trlbVnVs pLebls et eLeCtl CIVcs hoC anatheMa affeCtVs flerl

feCerVnt.

Szt. Flórián oltárképén az ég város templomtornyai, házai Kassa ezopf-

stilü epületeihez meglepen hasonlítanak s valószín, hogy múlt századbeli

festjük ezen minták után dolgozott

A csúcsívesen épült templomok a freskófestésnek nem igen nyújtanak teret;

a kassai dómban is csupán a mellékhajók oktogonjain találkozunk velük. A
déli mellékhajó oktogonján a feltámadást látjuk ábrázolva. A falak bokáig

ér ruhába öltöztetett, szakálas férfiú, kezében zászló, mellette egy ifjú áll.

A kép fölött lev szalagon végig húzódó stilizált virágdíszen már renais-

sanee-motivumok is láthatók.

A kép tehát átmeneti izlésü,

a mit a falak gazdag red-

zetü ruhája is bizonyít

Az északi mellékhajó okto-

gonján Krisztus keresztrefeszí-

tését, közbül a keresztrl való

levételét látjuk. A triptyehon

balfelli részén alig ismerhe-

tk fel az alakok. A kép,

mint az egész templom északi

része, mvésziebb s kivált a

Krisztust sirató asszonyok fáj-

dalmas arczkifejezését sike-

rülten ábrázolta festjük.

A középkori fafaragás ujabb

emléke gyanánt felemlítjük

még a foltáron álló ciborium

két szélén álló angyalt, me-

lyeknek testtartása igen jó.

Az a tiszta csúcsíves stíl-

ben készült ajtókopogtató, me-

lyet jelenleg a felsmagyar-

országi múzeumban riznek,

a dóm régi ajtaját ékesítette.

A székesegyháznak tulaj-

donában több ritka becs mi-

seruha van a XIV. ós XV.
századból, mely mipari kin-

cseketRadisicsJen ismertette

Pasteiner „Mvészi Ipar" folyóiratában 1891-ben. Ezek közül kettnek rajzát

bemutatjuk itt. Az elsnek hímzett középkeresztje a XIV. századból való

;

alapszövete ujabb fekete selyem. A régi valószínleg szintén fekete selyem

volt. Keresztje hét mezre van beosztva, a legels mezben a föltámadás,

a többi hatban Krisztus kínszenvedésének egy-egy jelenete. Az eddig ismert

magyarországi miseruhák közt ez tekinthet legrégibbnek. Az alakok ruhá-

zata és fegyverzete egyenesen a XIV. századra utal. Az alakok durva vá-

szonból vannak kivágva, s egykor lapos, egymásba futó öltésü selyem-

hhnzéssel voltak borítva ; a ruházathoz arany szálat használtak selyemmel

bevarrva. A ruhák szegélyét s a szentfényeket vastag, sodrott, ketts fonállal

MISERUHA A XIV. SZÁZADBÓL.
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szegték be, a selyem színei biborviola, világoskék, zöld, sárga, barna és

hus-szin. A másik kék bársony miseruha a XV. századból, hímzett feszülettel.

A keresztfa úgyszólván csak levelekbl áll, fém-aranyszállal hímzett. Nagyon

érdekesek a levelek a maguk lapos, lágy körvonalú, kevés számú fogaikkal.

Valósággal magyar munkára vallanak ; emlékeztetnek a fels-magyarországi

faragott fabútorokra.

A középkori világi építészet emlékei közöl a lcsei ház maradt meg

leginkább régi alakjában. Földszinti lrése, a keresztboltozatos szobák,

ugyanitt s az emeleten a kkeretes ablakok csavart lábazata, az emeleti

pitvar árkádjai sa folyosó gyámkövei az úgynevezett kés gótika bélyegét

viselik magukon. Kbl faragott szép ívezetü hátulsó kapuját, melynek záró-

kövében mesterjegy volt be-

vésve, 1893-ban rombolták le.

Egyébként a régi Kassának

csúesives épületeibl csak itt-

ott egy boltozatos szoba, a

kapubejáratok alatt látható

lóherelevél-ívezetü ülhelyek

maradtak fenn.

A renaissance már a XV.
században sem ismeretien a

városban. A múlt század vé-

gén épült városháza lépcs-

házába van befalazva a kassai

születés Szathmáry György
érsek czimerével ékesített k-
lap, melyen gyümölcsökbl
font füzér van. Alul renais-

sance keretben distichon s az

1492. évszám római jegyek-

kel : Az emléktáblát a még
él érsek (meghalt 1524.) tisz-

teletére állíttatta a város há-

lája jeléül.

Ezzel részleteiben meg-
egyezik Lardus Tádé egri

kanonok 1512-ik évbeli sír-

köve, mely szintén a dómból

került el.

Számos emlékkövön kivül fölemlítjük a F-utcza 42. sz. a. lev kandal-

lót (1592.), a pénzügyi palota stuccóit (1632.), az .,Arany csillag" -hoz czimzett

s jelenleg a felsmagyarországi múzeum-egylet tárait magába foglaló épület

egyik boltozatos szobáját, melyet a gönczi Szabó-család épített 1610-ben.

1628-ban épült az Orbán- torony, melynek kapuzatát csinos lakatosmunka

díszíti ; a benne lev harangot Illenfeld Ferencz öntötte 1557-ben s a rajta

lev szalag mesterkéletlen renaissance. A pénzügyi palota északi szomszédsá-

gában lev régi vármegyeház franczia renaissance építmény.

Kiválóbb emlékei még e kornak a konviktusi épület, a volt református,

ma apácza-templom, a jezsuiták, illetleg ma premontreiek temploma; benne

I. Rákóczy Ferencz epitáfiuma. A Báthori Zsófia által emelt templom az

MISERUHA A XV. SZÁZADBÓL.

Lcsei liáz.

Renaissance.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 21
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Barokk-épií-

mények.

tíchroct freskói.

Benczúr Gyula.

építészeti tagozatok túlságos aprózása által a hanyatlás korszakának kép-

viselje.

Az 1722-ben felállított Mária-szobor talapzatán volt vörösrézbl vert

dombormvek Kassán vagy legalább is a felvidéken készülhettek, a mit

bizonyítani látszik az, hogy az alakok, kivált kosztüm tekintetében teljesen

hasonlítanak az itt készült oltárképek alakjaihoz.

Az 1780-ban Langer János pozsonyi kamarai építész tervei szerint

épült városháza, az ugyanez idben emelt mai vármegyeháza, a domonkos-

rendiek kolostora s a gróf Hadik-Barkóczy-palota : barokk építmények.

A városháza lépcsházának s az egyik emeleti utczai teremnek meny-
nyezetét allegorikus freskók borítják, melyeket 1780-ban Schroet Erazmus

akadémiai fest festett. Kivált a lépcsházban a magyar jog allegóriá-

ját ábrázoló freskó kelti föl

figyelmünket hatásos elren-

dezésével, élénk szinhatásá-

val. A kis tanácsterem s a le-

véltár részben rokokó, részben

empire-korbeli bútorzatát né-

hány évvel ezeltt restaurál-

ták.

A most él festmvészek
közt kassainak nevezhetjük
Benczúr Gyulát, a ki Nyíregy-
házán született ugyan, de 1844.

január 28-án zsenge korában
már Kassára költöztek vele

szülei. Már az 1848-iki moz-
galmakat mint öt éves gyer-
mek figyelemmel nézte Kas-
sán s az átvonuló katonákat,
huszárokat, osztrákokat, ké-

sbb az oroszokat rajzolgatta.

Családja az els vázlatokat

eltette emlékül. A rajzolás-

ban Klimkovics Béla volt

els mestere, késbb a reál-

iskolában Klimkovics Ferencz
keze alá került, a kit mindig
nagyra becsült. Miután 1860-

ban elvégezte a reáliskolát,

atyja hosszú vonakodás után
1861-ben elvitte Münchenbe,

az ottani mvészakademiába. Benczúr Gyulát még itt is eltéríteni igyekezett
atyja a festi pályától, megkérte Schwoiser udvari festt is, hogy beszélje le

róla ; de mind hiába, az ifjú mvész lelkesedése az anyagi küzdelmektl sem
riadt vissza. Benczúr csakhamar kedvelt tanítványa lett Hiltenspergernek
és Anschütznek s magára vonta Piloty figyelmét. 1864-bl származik két
önálló munkája, Fiedler Károly kassai takarékpénztári igazgató arczképe
és „A balatoni halász", melyet az országos képzmvészeti társulat 1866-ban
albumlapjaiban kiadott. A két kép Budapesten az állami ösztöndíjat sze-
rezte meg neki s ugyanakkor Piloty fölvette iskolájába, a hol akkor Makart,
Max Gábriel, Lossow, Defregger, Wagner Sándor, Lietzenmayer Sándor dol-

goztak, a kik mind elkel nevet vívtak ki a festmvészetben. Benczúr
több jelentékeny mvet alkotott az iskolában, melybl 1869-ben lépett ki.

1870-ben készítette „Vajk kerosztelése" vázlatát, melylyel a br. Eötvös
József által történeti festményre hirdetett pályázaton nyert s mely 1875-ben

RENAISSANCE KANDALLÓ 1592- B< IL,
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ogószen elkészülvén, a nemzeti múzeum képtárába került. 1871-ben Lon-
donban aranyérmet nyert „XVI. Lajos és családja a versaillesi palota meg-
rohanásakor" czímü nagy történeti festménye, melynek eredetije London-
ban maradt. E nagy siker után, mely anyagi helyzetében is gondtalanságot
biztosított neki, nemsokára megnsült, elvevén Max Gábor nvérét. Kassán
ülte menyegzjét 1873-ban. II. Lajos bajor király 1876-ban kinevezte a
müncheni lest-akademia tanárává. Itt számos mestermvet alkotott, mig
1884-ben a magyar kormány a Budapesten felállított mesteriskola vezetjé-
nek hivta meg. Ujabb idben a király arczkópén kivül több jeles arczkópe
s a Budavár megvételét ábrázoló nagy festménye hirdetik ecsetjének gazdag
erejét.

Kassai születés a nagyhír, fleg az arczkópfestésben mester: Horovitz

Lipót is.

A jelenleg él kassai festmvészek között els helyen áll Myskovszky

HuruviU

Lipót.

*» "*

^ir̂

i

KLIMKOVICS FERENCZ. KLIMKOVICS BÉLA.

Viktor, a ki 1868 óta mködik Kassán. Fels-Magyarország memlékeit Myskovszky

örökitetto meg rajzban és aquarcllben. Myskovszky Viktor tanár és m- V)ktor -

építész, a magyar tud. akadémia tagja, szül. 1838. május 14-én Bártfán.

Gimnáziumi tanulmányait Bártfán, S.-A.-Ujhelyen, Rozsnyón és Lcsén, a

megyetemet Budapesten és Bécsben végezte. Az irodalom ós mvészet
terén 1863 óta, a tanári pályán 1867 óta mködik. Mvészi rajzaiért az

1878-iki párisi kiállítás az ezüst (Medail d'Argent), a székesfehérvári kiállí-

tás arany, az 1885-iki budapesti orsz. kiállítás a nagy éremmel tüntette ki.

A memlékek országos bizottságának, a bécsi „Central-Comission zur Erfor-

schung und Erhaltung der Kunstdenkmale", a milanói „Collegio Internatio-

nale de Licenze ed arti" tagja.

Itt él Oreguss Imre, a kuruez- és honvéd-élet festje, a ki jelenleg a Kassai festk.

kassai freáliskola tanára. Kassai születések : Stegmüllerné-Gerster Emma,
Hegeds István, ki oltárképeket fest, továbbá Csordák és Aranyossy.

Az elhunytak közt a két Klimkovics vált ki mködésével.

A Klimkovics-testvérek régi mvészcsaládból származtak. Öreg atyjuk

21'
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Klimkovics

Ferencz és

Béla.

Klimkovics Flóris Szomolnokon mködött mint fest. Atyjuk, Klimkovics
Ignácz szintén fest volt; adta az els oktatást fiainak.

Klimkovics Ferencz 1826. aug. 31-én született Kassán. Már gimnazista
korában is szenvedélyes rajzoló volt. 1845-ben Egerbe, majd Pestre jött, a
hol Marastoni festiskolájában dolgozott. 18í8-ban Bánó József szabad

csapatjába lépett s a táborozás alatt folyton

rajzolgatott vázlatkönyvébe. A szabadság-

harcz után részint oltárképeket, részint arcz-

képeket festett, 1850-ben Bécsbe ment, hol

Waldmüller tanítványa lett. Majd Duna-

Földváron, Debreczenben, Vay Dániel gróf-

nál Siteren szorgalmasan festegetvén,

annyit keresett, hogy elmehetett Parisba.

lS56-ban beállott a képzmvészeti aka-

démiába s ott alkotta meg több történeti

festményét, többek közt „Salamon végper-

czeit", mely most a fels-mngyarországi

múzeumban van, „Salamon és László ki-

rály kibékülése" képét, stb. Viszszatérve

Parisból, Fábry kassai püspök meghívására

1859-ben szülvárosában telepedett meg,

de pár év múlva ismét a fvárosban ta-

láljuk. Szeme gyengülvén, 1869-ben rajz-

tanári állást vállalt a budapesti V. ker. ál-

lami gimnáziumban. volt a felsmagyarországi múzeum alapítója.

Klimkovics Béla életének története hosszú idn át egybe van forrva

bátyjáéval. Vele együtt volt Bécsben tanítványa Waldmüllernck, honnan
visszatérve, állandóan Kassán telepedett le s haláláig ott mködött. Számos
festménye közt egyike a jelentékenyebbeknek „Ki a legény a csárdában"
képe, mely a felsmagyarországi múzeum tulajdona.

MYSKOVSZKI VIKTOR.

A SZT. MIHÁLY KÁI'ULNA UKOMDISZK.



A KASSAI ÖTVÖSMVÉSZET TÖRTENETE.

z iparágak között századok folytán a nemes fémek

feldolgozása, az ötvösség emelkedett Kassán m-
vészi színvonalra. A múlt századokban a nemes

fémekbl készült ékszerek és egyéb tárgyak

nemcsak az emberi hiúság kielégítésére szol-

gáltak, de mint könnyen mozdítható vagyon,

az akkori viszonyoknak megfelel tkebefektetés-

képen is nagy jelentséggel birtak. Az ötvösség

úgyszólván egyidej Kassa keletkezésével s ogye-

nes arányban növekedett a polgárság s az egyház gyarapodásával. Legrégibb

nyomaival már az árpádházi királyok idejében találkozunk. Az ötvösöket

latinosan AurifabereJcneJc nevezték ; de róluk csak szórványos adatok marad-

tak reánk, jóformán mindössze pár név.

A XIV. század utolsó évtizedétl fcnmaradt városi jegyzkönyvekben

az Aurifaberek, németül Goldschmiedek neveivel már sren, mondhatjuk

egész rendszeresen találkozunk. Nagy Lajos alatt meghonosodván a czéhek,

valószín, hogyk is ekkor alakultak czéhvé, még pedig a festkkel együt-

tesen. Még a XVI. század els tizedeiben is sokszor fordul el az együttes

elnevezés ; czéhlevelük azonban nem maradt reánk, csupán annak 1600-ban

készült átirata.

1394-tl 1400-ig a kassai levéltárban rzött okmányok tizennégy kassai

ötvösmester nevét említik, kik között 3 goltsloer (Goldschlager), aranyver,

és 2 monser (Münzcr, Monctarius) pénzver is már elfordul. De hogy ama
század elején s közepén is nagy számú ötvös-mvész lakott Kassán, azt az

1394-tl 1400-ig terjed hat év statisztikája bizonyítja.

A XV. században folytonosan emelkedik számuk s bár e korból is

hiányosak a kassai levéltár adatai, számukat mégis 31 -bon állapíthattuk meg.

Valószín, hogy ezek s a XIV. század ötvösei készítették a székes-

egyház s a többi kassai templom kincstárainak legrégibb nagybecs darab-

jait, melyekbl azonban csak kevés maradt reánk, mert az 1526 ik évi

királyi rendelet következtében, a Szt. Erzsébet székesegyház kincstárából 130,

a Mária Boldogasszony tiszteletére épült domonkosrendiok templomából 35,

a Szent Miklós tiszteletére felszentelt templomból pedig 40 márka aranyozott

ezüst és ezüst egyházi szent edényt vittek el a királyi biztosok, hogy
azokat a háború czéljaira pénzzé veressék.

A második csapás 1556-ban érte az egyházi kincseket. Ez évben
tudvalevleg Kassán iszonyú tzvész pusztítván, hogy az épületek felállítha-

Ötvösczéli.

Ötvösök a XV.
században.
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tók legyenek, a tanács Bártfa városának adja el a székesegyház kincseinek

egyrészót 400 írtért, ugyanakkor elad Jorg Bergsteternek 4 feszületet 175

frt értékben, végre Losonczi András Deáknak 140 írtért ezüstnemeket

;

összesen tehát 715 írtért, a mely összeg ma 9—10,000 frtnyi összegnek

felel meg. Hogy e kincsek mvészi becscsel birhattak, bizonyítja ama körül-

mény, hogy a kassai ötvösök a XV. században már híresekké váltak s maga
Zsigmond király és neje: Borbála, 1430-ban és 1436-ban kassai ötvösök által

készíttették a királyi asztalra szánt ezüst tálakat,

Magyar szár-
j^ ^V. században Kassán élt ötvösmesterek legtöbbnyire németek,

mazásu ötvösök.

van köztük néhány lengyel, de a magyarok is kezdenek feltnni. 1464-ben

nyer polgárjogot Michael Áurifaber de Jazo, ki csakhamar vagyonra s tekin-

télyes állásra tesz szert. 1473-tól 1503-ig több izben választatik meg városi

szenátorrá, 1494-ben pedig konzullá. Egy évvel azeltt nyert polgárjogot

egy másik magyar származású mester : Szegedi Ötvös Máté, de ez már nem
emelkedett oly magasra állásra, mint elbb említett kartársa.

A KASSAI SZÉKESEGYHÁZ SZENTEDÉNYEI.

A XIV. és XV. század mizlése e téren is a csúcsíves lévén, az akkori

idben készült arany s ezüst eszközöket ez a stil jellemzé.

A XVI. században a polgárság fokozódott vagyonossága, a kereskede-

lem fejldése, az uj világrészbl beözönl nemes fémek, drágakövek növel-

ték a pompaszeretetet, következéskópen az ötvösség emelkedését.

Fel is szaporodott a számuk. Az említett száz esztend alatt mintegy

120 ötvös nevével találkozunk a kassai okmányokban. A török hódítások

ell csakhamar egész sereg magyar ötvös lepi cl a várost az alföldrl és

Erdélybl. Lassan-lassan kiszorítják a németet s hatalmas tényezivó vál-

nak a város mogmagyarosodásának, mert bár a tanács hivatalos nyelve a

német, e „jöttment s futott nópség
u
-gel magyarul érintkezik szóval és Írás-

ban egyaránt. Nemsokára ingatlan birtokra is szert tesznek s úgyszólván

nincs ötvösmester o században, kinek háza, szántóföldje s szllcje ne volna

a kassai határban.
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Laurentius

mester.

XVI. század.

Fémjelzés.

Vagyonuk arányában n tekintélyük s a városi ügyekbe való befo-

lyásuk is. A közgylés és tanács tagjaivá, majd különböz tisztségekre

választatván, fürmenderek, fertályos kapitányok, és más városi tisztvise-

lk lesznek. Még judex — fbiró — is kerül soraikból.

Laurentius Aurifaber, családi néven : Kis Lrincz, kassai születés ötvös-

mester a legnevesebb s legtekintélyesebb e században. 17 éven keresztül volt

konzul, 14 éven át pedig a judex méltóságát viselte. Képviselte a várost

a királyok eltt s a pozsonyi országgyléseken több izben megjelent, hogy

ott Kassa érdekeit megvédhesse. Agg korában halt meg 1586-ban, május

24-én s eltemették az Erzsébet székesegyház egyik szögletében, az oltár

mellé, a mi méltó jutalma volt e

jeles férfiú fáradságos pályájának.

A XVI. század közepe táján

(valószinü, hogy elbb is), az

ötvösmunkákat bélyeggel látták

el. A hitelesít bélyeget a város

czimerébl vett liliom képozé s ez

azért fontos, mert igy ismerhet

fel a korunkig fenmaradt ötvös-

mvek kassai proveniencziája. E
tekintetben a szigorú szabályzat

úgy intézkedett, hogy az ötvös,

ki munkáját elkószitette, tartozott

saját (leginkább nevének kezd-
betibl álló) jelét reá ütni, ez

után el kellett vinnie a munkát a

czéhmesterhez, ki azt a munka
kivitelére s az anyag finomságára

nézve megvizsgálta. Hajónak ta-

lálta a czéhmester, reá ütötte a

város jelét, vagyis a liliomot, de

ha a munka a próbát „föl nem
érte", vagy a czéhmester annak

kivitelét, technikáját, gyarlónak

találta, a kész mvet czéhmester

társai eltt összetörte. A mester

csak az esetben adhatta el kész

munkáját, ha az a város hitelesít

jelével, a liliommal el volt látva.

Ezenkivül a czéhmesterek min-

den negyedesztendben a többi

mesterek mhelyeit meglátogatták s ott próbát szedtek. Ily módon ki volt

zárva a csalás és megcsalattatás lehetsége.

De azért fordult el csalás a kassai ötvös-czéh kebelében. Egy
Sprinczinger Dániel nev ötvös-mester, hogy hitványabb ezüstbl mivelhes-

sen, meghamisította a liliomot s vele a próbát föl nem ér anyagból készített csalások bün-

ötvöstárgyait lebélyegezte. Tette kitudódván, arra Ítéltetett, hogy szemei kiszu-

rassanak s jobb kezét a bakó levágja. A tanács azonban, tekintettel tisztes

és becsületes emberek közbenjárására s könyörgéseire, továbbá a nyomorultnak

Isten és minden szentek nevében tett esdekléseire, de különösen öt apró s

neveletlen gyermekére, a büntetést 50 frtnyi pénzbírság lefizetésére változtatta.

MÁTYÁS KORABELI KEHELY.

tetése.
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XVII. század.

Czéhszabályzat

Az ötvös-mvészet virágzásának fénykora a XVI. századra esik. A
reformáczió fellépése, református egyházak alakítása, a magyar viselet pom-

pája, az ivási, vendégeskedési szenvedély fokozottabb fejldése, mind sok és

jövedelmez munkával látják el az ötvösök mhelyeit.

A XVII. századbeli ötvös a XVí-iknak verfényében még boldognak

érzi magát; keresete bven van s njelvében teljesen magyarrá leszen,

miben feszköze : vallása, az evangélikus reformata vallás, hatalmasan segíti.

Ebben a században ugyanis a kassai ötvösök három negyedrésze refor-

mátus volt.

A század els évében, Szent Tamás
apostol napján, a czéh szükségét látja

czéhszabályzatát, „mely már régi s több

dologban elavult" megujíttatni. E sza-

bályzat minden tekintetben nagyérdekü,

mert tájékozást nyújt bcléletük fell.

Egész terjedelmében közöljük :

Els articulus. Minden, a ki más ide-

gen helyen tanulta az mesterségét, és

itt e királyi szabad városban, Cassában,
mi közöttünk mesterremeket akarna csi-

nálni, addig hozzá ne kezdhessen, ha-
nem elsben egy, kett, avagy három
mesternél két esztendeig legényül men-
jen ; hogy ha tudatlan és nem vándor-
lóit, hét, avagy nyolez esztendeig, mert
az olyannak, a ki annyi ideig vándor-
lóit, csak egy esztendeig kell legényül
menni, két avagy három mesternél.

Mely esztend eltelvén, szabad legyen
annak utánna (de elsbben tisztességes

születésérl, magaviseletérl, jó erkölcsé-

rl és mesterségérl elegend bizonyság-
levelet hozzon) az mesterremekhez nyúl-
nia és mint egyéb* mester, az ötvös czéh-
ben neki is hasonló mesterré lenni.

Tartozzék pedig a mi czéhlevelünk ere-

jénél is tiszta ezüstbl mívelni. — Els-
ben mesterremekben csináljon egy fede-

les ezüstpohárt, annakutána egy pecsétet
német sisakkal és vértekkel egyetemben,
harmadszor egy aranygyrt.

Második articulus. Mindent a czéh pró-
bája szerint mveljen és a mit csinál,

mindjárt az maga jelét reá üssön

;

annakutána a Czéhmesterhez menvén,
azt az csinálmányai megmutatná neki,

ha javalja és helyen hagyja azt a czéhmester, is üssön reá a próba szerint
a város jelét, de ha a próbát fel nem éri, azt a czéhmesterek eltt ösz-
szerontsa.

Harmadik articulus. A czéhmesterek minden fertály esztendben a többi
mesterek mvét meglátogassák és próbát szedjenek; a kinek mi ve a próbát
fel nem éri, elsben legyen engedelem annak ; annakutána másodszor ha
mégis mívében vétek találtatik, úgy, hogy a próbát fel nem éri, egy lót
ezüsttel, harmadszor fél girával büntettessék meg. Negyedszer, ha mind egy
esztendben történik, biró uramnak elsben a dolgot tudtára adván, a czéh-
bl kitegyék és mívét megtiltsák, mindaddig, mig dolgát el nem igazítja.

Negyedik articulus. Szabad legyen minden mesternek tisztességes ágy-
ból való két-két tanuló inast tartani egyszersmind négy esztendeig.

XVII. SZÁZADBELI SERLEG.
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Ötödik articulus. Senki mi közülünk egyszersmind két legénynél többet

ne tartson.

Hatodik articulus. Ha valaki mi közülünk vakmerségbl megharagud-
ván engedetlenséget mutatna a czóhmesterhez, a vétekhez képest megbün-
tettessék, és a ki ok nélkül az egész czéhet gyalázatos szóval illetné,

annyi forinttal büntessék meg, a mennyi személy ellen vétett és igy az

egész ezéhet megkövetvén, kinek-kinek az elbbi tisztességét illendképen
megadja.

Hetedik articulus. A czéhnek titkait a ki gylölségbl és irigységbl
kihordozza és kinyilatkozódik ; ki más legényét avagy inasát mesterétl el

ne idegenitse, magához se hívja és hol napi dolog leend, biró uramnak és a

becsületes tanácsnak referálják.

Nyolczadik articulus. Mikor idegen ötvösök jönnek ide a sokadalomra,
fél gira ezüst büntetése alatt ; sem pedig oly müvet fel ne vegyen, a mely
más mesternél volt volna, egy forint birság alatt.

Kilenczedik articulus. Ki mivét nagy áron adja, biró uram hírével

elvegye és konfiskálja, melynek és müveket árulják, szabad legyen a mi
czéhünk czéhmesterinek azokat meglátogatni és ha a próbát fel nem éri,

avagy ki közülünk kóróztót bocsát, betegségben, avagy valami nyomorú-
ságban, két része a becsületes tanácsé, a harmadrésze pedig a czéhmes-
terekó legyen.

Tizedik articulus. A hol a czéhnek szüksége kívánná, tartozzék négy
ifjú mester fenforgolódni és szolgálni a czéhmester akaratjából.

A XVII. század ötvösei közül legnevezetesebb : Kecskeméti ötvös Péter, Kecskeméti

kinek az ötvösmvészetrl s drágakövekrl irt szakszer munkája ismére-
tvos Peter '

tes a szakemberek eltt. Ez a mester 1660-tól a hetvenes évek végéig tar-

tózkodott Kassán s fképen azért nevezetes, mert eddig két, máig is fen-

maradt munkáját sikerült megállapítanunk. Az els egy .,szlf-alaku u

serleg a kassai ev. ref. eklézsia kincstárában, melyet Kecskeméti Péter

„nemzetes és vitézl Latrán János uram ós szerelmes hitvestársa : nemzetes

Csanády Judit asszony" megrendelésébl 1664-ben készített a nevezett

eklézsia számára. A második munkája a 60-as évek végérl ered s Barna Ref - eklézsia

Ferenczné, Czeczi Dorkó asszony, Abaujmegye elkel nemesei egyikének

adományából ugyanezen eklézsia számára készített „tarkán aranyozott"

ezüstmedencze, melyet a kassai eklézsia a múlt század elején, szomorú

anyagi viszonyai miatt Négyesi Szepessy Jánosnak Miskolczon elzálogosí-

tott s késbben eladott. Ez most a miskolczi ev. ref. eklézsia tulajdonát

képezi.

Kecskeméti neve mellett Nonnert Ötvös Pálé érdemel említést, mert

ennek is fenmaradt egy munkája a kassai ev. ref. eklézsia kincstárában;

egy trébelt ornamentckkel ékesített fehér ezüst kanna, melynek súlya 2230

gramm. A kanna donatorai keseri Fráter István és neje : Szilágyi Anna.

Csorna József devecseri földbirtokos és archaeologus magán-muzeumá-
ban van a Fái Mihály és neje Tököli Zsuzsanna által a ma már nem létez

faji ev. ref. eklézsiának csináltatott urvacsora-kehely, melynek feliratai a

XVII. századbeli helyesírás szerinti betkkel vésve, így hangzanak :

Fay Mihali ** Tököli Zuzana 1641.

„Ezt a pohart czinaltatta az néhai Fay Mihali uram meghagiatot * özvegie Tökölie

Tököli Zusana urvaezoraihoz Fay ecclesianak. * Én Istennek tiztessegere es örök emléke-

zetnek okaert 1649 esztendbe."

Képét a devecseri múzeum tárgyai közt adjuk.

Az 1670-ben megkezddött protestáns-üldözés folytán több református

polgár, közöttük ötvös is, elhagyá Kassa városát. Nyomdokaikba ujak
lépnek s ez ujakkal sírba hanyatlik a magyar nyelv is, s helyébe lép ismét
a német és egy uj : a tót, mely innen kezd közkeletvé válni. Hanyatlás.

A XVIII. században, a magyar világ s öltözékek letnésével, a város

Magyarország Vármegyéi és Városai. 22
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Limitáczió

lü08-ból.

anyagi sülyedésével s a polgárság elszegényedésével arányosan pusztul a jó mód
is, ötvösök s egyéb mesteremberek soraiból egyaránt. Nagy számuk

felényire, a század végén pedig ötödrésznyirc száll alá. A municzipium

anyagi kimerülése korlátozta a gavalléros ajándékokat, minkben az elmúlt

századok fejedelmeit, vezéreit, vagy kiváló s tekintélyes embereit részesí-

tette vala; megsznik az aranyos kupák, serlegek és ezüst kardok ajándé-

kozgatása s helyébe a garasos gazdálkodás lép, mert a város a hosszas

háborúk, torzsalkodások és önkénykedések által okozott zavaros idkben
számtalanszor megsarczoltatván, kimerült.

E kimerülés eljelei már a XVII. század közepe táján elre vetik

árnyékukat. A polgárság nem képes többé 13 próbás ezüstbl dolgoztatni,

hitványabból pedig tilos volt, e miatt az ötvösök keresete csappanik meg

;

miért is több ízben könyörögnek a tanács eltt : engedtessék meg nekik

oly ezüstbl mívelni, a milyet a míveltet hoz, t. i. 12 latosból. A tanács

végre enged a kérésnek, de meghagyja, hogy az az ötvös, ki ily ezüstbl

készit, vésse nevét a tárgyra s tegyen melléje „tizenkét punktumocskát",

hogy az anyag minémsége
azonnal kitnjék. A ki ez

ellen vét, „fejével éri".

A lakosság körében mind
srbben kezdenek elter-

jedni a czéhen kivül ké-

szült, kontár munkák, me-

lyeket vándorló ötvösök

\ kisebb czéhtelen helyeken,

falvakon készítettek el,

vagy idegenben dolgozó öt-

vösöktl a „sokadalmak" al-

kalmával olcsó pénzen vá-

sároltak.

A XVIII. század évtize-

deinek elhal adásával mind

rohamosabban száll alá ez

a virágzó, hajdan annyira

irigyelt „liberális ars",

végre elenyészik. A czéhek eltörlése 1872-ben formailag is megszüntette.

A XIV. század második felétl a czéhek eltörlése napjáig Kassán 400

ötvös szereplésének nyomát tudtuk fölfedezni. E szereplés közül sok hosszas,

fényes és dics pályáról tesz tanúbizonyságot; sok épen az ellenkezjével

tnik fel és bnügyi szereplése által vált nevezetessé.

Végezetül álljon itt két limitáczió ; egyik 1608-ból ered, a másik

1735-bl való. Mindkett feltünteti, mily mveket készítettek a kassai

ötvösök s mit számíthattak fel a készítésért a városi tanács engedelme s

helybenhagyása alapján.

Az 1608-ik évi limitáczió tételei a következk

:

Korsó-medonczc csinálástól, girája 3 ÍYt 51) dénár.

Összejáró kupától, a melyik czifra omberorczákkal megékesített, avagy

virágos, kívül-belül aranyozott, girajától . . , 3 „

Összejáró pontos poharaktól, kívl-bcll aranyozott, girajától .... 3 „

Egyéb féle ver mtl, tál, tányér, a melyek összejárnak, girajától . . 3 „

Azonképon összejáró serleg-poharaktól, a melynek a szélén czifra

vagyon, girajától 3 „

EZÜST KANNA A XVII. SZÁZADBÓL.
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Sima pohártól, a mely egyben nem jár, a széle czifrás, g'irája .... 2 frt 50 dénár.

Ha pedig nem czifrás, girájától 2 „

Huszári mtl, a melyet brts mnek is hívnak, öntés, girája ... 3 „

Azonképen öntés brts asszony-embernek való övektl, girája ... 3 „

Kanál, villa, sótartó, a melyek öntöttek és czifrások, girájától .... 3 „

Virágos mtl, a mely legalább való, girájától 4 „

A ki annál feljebb való, munkásabb, kövekkel, a ki mint kívánja

fi. 5 girájától, avagy 6 „

A ki annál feljebb való, munkásabb, úgy mint virágokkal fzött, gyön-

gyökkel, kövekkel, zománczczal megékesített, girájától .... 7 „ avagy 8 frt.

Aranyláncztól, a mely nem zománezos, hanem csak sima, avagy szegesen

csinált aranyszemekbl vagyon, tiz aranytól 3 „

Egyéb arany m, úgymint : függk, gyrk, a melyben drágakövek vannak, alkud-

jék az mesterrel.

Az 1735-ik évi limitáczió, mely a megyében szerte lakozó ötvösök

munkájának fölbecslésére is irányadó, ez

:

Mindenféle öntött sima munkának latjától, ezüstbl 21 dénár.

Vert sima ezüst munkának latjától 24

Tróbelt ezüstmunkának latjától 36

Öntött virágos gombok latjától 30

Stcnfelezett gomboknak latjától 24 „

Stenfelezett faragott gomboknak latjától 30 „

Portai formára csinált kardnak latjától 30

Lóra való szerszámtól, öntéssel, faragással, latjától 30

Borsó-szem lánczok latjától 30 „

Pánczélláncznak latjától ' 34 „

Filigrán-munkának latjától 60

Rostélyos öntött gomboknak latjától 36 „

Egy aranynak fölaranyozásától 90 „

Tiszta arany sima munkájának, aranynyomójától 50



KASSA KÖZOKTATÁSÜGYE.

Képi iskolák.

Községi iskola

p assa közoktatásügyének története magában fog-

lalja egyúttal Abauj-Tornavármegye közok-

tatásának történetét, mert a legrégibb idtl
fogva Kassa, mint általában minden nagyobb

város, az egész vidék közmveldésének tz-
helye volt.

Kassa iskoláiról nincsenek ugyan részletes,

tüzetes történeti adataink, devannak támpontok

arra nézve, hogy a város a legrégibb idkben
sem volt híjával az egyes korok követelményeinek

megfelel nevel- és tanintézeteknek. Annyi bizo-

nyos, hogy a múlt század egész második s a jelen

századnak egész els felében, kivált a tulajdonképeni népoktatás határozottan

felekezeti jelleg volt. így a kassai városi levéltárban rzött följegyzések

nyomán állítható, hogy itt 1738-ban már külön ev. ref. és külön ág. evang.

iskolák és külön kath. jelleg városi hatósági iskolák voltak.

Az 1777-ben s késbb 1806-ban közzétett úgynevezett -„Ratio educa-

tionis"-ban kifejtett elvek arra szolgáltak aztán, hogy az országos közigaz-

gatósági hatóságok legfbbje, a helytartótanács azok nyomán irányozza,

ersítse, javítsa ez iskolákban a népoktatás ügyét.

A kassai iskolák felekezeti jellege csak az 1868-iki népoktatási törvény

következtében sznt meg.

Kassa város törvényhatóságának 1869 július 5-én tartott közgylése,

mellzve a népoktatási 'törvényjavaslat elkészítésére a képviselháztól

1868-ban kiküldött 25-ös bizottság jelentésében hangoztatott elvet, hogy
„a népoktatás nagyfontosságú kérdésének megoldását csak úgy hitte siker-

rel kezdeményezhetnek, ha az a hazánkban létez különböz hitfelekezetü

honpolgárok megnyugtatásával, illetleg a létez tényezk számbavételével

történik", daczára annak, hogy Kassán úgy az ágost. ev. hitközség, mint az

izraeliták, épp úgy mint a megyére nézve, az akkori megyés püspök b. e.

Perger János elnöklete alatt megtartott papi gylésen a kath. hitközség is

saját autonómiájuk s ennek keretén belül saját iskoláik fentartása mellett

nyilatkoztak, az addig kath. jelleg elemi iskolát közös iskolául jelentette

ki s intézkedett, hogy a törvény követelményei lehetleg teljesüljenek.

A kath. polgárok közt elégületlenséget támasztott ez a határozat. Bán-

totta ket, mert a viszonossággal ellenkeznek találták azt, hogy míg a

többi hitfelekezct külön is fen tartott a iskoláit, a közös iskolaszékbe úgy



Kassa közoktatásügye. 178

ev. református, mint ág. evangélikus és izraelita városi polgárokat is bevá-

lasztottak.

Ennek a sértett érzületnek kifolyása volt, hogy 1870-ben nagy számú

aláirással ellátott kérvény került a városi közgylés napirendjére, mely

a közössé tett népiskola visszaadását sürgette, minthogy a város addig

is nem mint városi közönség, hanem mint a városi kath. hitközség patró-

nusa fedezte az iskola költségeit, mire pátronátusságánál fogva kötelezve is

volt, továbbá az elemi iskola épületét azzal a rendeltetéssel adták a város-

nak, hogy kath. iskola helyiségéül szolgáljon, és végül, maga az 1868-iki

törvény is követelte volna a kath. egyházi község hozzájárulásának kiesz-

közlését, a mit az elkülönítésnél mellztek.

E kérvényre a közgylés 1870 márczius 10-ikén 39 szavazattal 9 elle-

nében kimondotta, hogy a közös iskola a katholikusoknak visszaadassék

ós teljesen a kath. autonóm iskolaszék hatósága alá helyeztessék. A költsége-

ket a városi pénztár fedezte. De ugyanakkor elhatározták a többi hitfeleke-

zetek iskoláinak arányos segélyezését is.

Ez ujabb intézkedéssel nem elégedtek meg azok, akik már els izben is a

közös iskola hívei voltak. Sikerült is nekik keresztülvinni, hogy a köz-

gylés 1873 július 18-án -
.

az elemi iskolát 35 szó-

val 5 ellen, most már má-
sodszor, újra közösnek

nyilvánította.

A közgylési jegyz-

könyvben e határozat

következképen van

megokolva :

„Tekintve, hogy a megej-

tett hatósági összeírás ered-

ményeként a városi 3442

tanköteles gyermek közül

1140 gyermek jelenleg semmi

oktatásban sem részesül;

tekintve, hogy ezeknek a felekezet által jelenleg fenntartott iskolába leend bekény-

szerítése lehetetlen, a mennyiben ez iskola a jelenleg tanításban részesül csekély számú

gyermek befogadására is elégtelen

;

tekintve továbbá, hogy a megejtett összeírás alkalmával 1390 szül s illetleg gond-

nok közül 927 követelte a községi iskola felállítását s igy a hatóság a mai kor elrehala-

dott fogalmai szerint a törvény értelmében sem rendelkeznék oly hatalommal, hogy ezek-

nek gyermekeit feleke/.eti iskola látogatására szorítsa

;

tekintve, hogy az 1868-iki 38. törv. ez. és az annak végrehajtása iránt keletkezett

miniszteri utasítás 8-ik §-ának 4-ik pontja szerint a község az esetben, ha a kebelében

létez felekezeti iskola a tanköteles gyermekek befogadására elégtelen, községi iskola fel-

állítására köteleztetik

;

tekintve, hogy a fennálló s felekezeti népiskolák a törvény kellékeinek meg nem

felelnek

;

tekintve, hogy a lakosok gyermekei nevelésének kötelessége els sorban a városi

hatóságot illeti

;

tekintve, hogy a felekezeteknek jelenleg kiszolgáltatott 26,988 frtnyi összegbl az ösz-

szes tanköteles gyermekek tanítása a törvénynek megfelelleg eszközölhet lesz ós más

részrl a város törvénybeli befolyását az iskolákra érvényesítheti, mitl jelenleg egészen

elesett

;

tekintve végre, hogy az idézett iskola-törvényben Kassa város polg. iskola felállítá-

sára köteleztetik : a 6—12 és 12—15 éves tanköteles gyermekek közül jelenleg semmi okta-

tásban nem részesül 1140 gyermek tanítására a községi iskola felállítása s ennek folytán

az egyes felekezetek részére f. évi (1873) szept. utolsó napjáig iskola-segélyezés czímén

sníi;íi.i fi
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Felekezeti

iskolák beol-

vadása.

kiszolgáltatott évi összegnek további beszüntetése
; továbbá egy polgári ni iskola f. évi

október 1-én leend felállítása; a róni. kath. felekezetnek ideiglenes használatra átengedett
iskolai épület és minden, a város tulajdonát képez s annak átadott szerelvények a megvá-
lasztandó iskolaszék által leend átvétele ; végre egy 24 tagból álló iskolaszék megválasz-
tatása hozatik javaslatba."

A határozat kimondása után 24 iskolaszéki tagot választottak s a köz-

gylés minden intézkedést megtett arra, hogy az 1873/4. tanévtl kezdve a

szervezett iskolák a törvényes kellékeknek megfeleljenek.

Elvileg a városi zene- és rajziskolát is ugyanazon iskolaszék vezérlete

alá rendelték. Késbb az önálló rajziskolát megszüntették, a zeneiskolát

ellenben külön bizottság rendelkezése alá vetették.

A felekezeti iskoláktól egyidejleg megvonták a segélyt, mire az ev.

ref. iskola beleolvadt a közös iskolába.

A megvont segély ellen az izraelita hitközség óvást emelt a város kö-

zönségénél, de az óvást a törvényhatósági bizottság közgylése egyszeren
félretette.

KASSA. AZ ORSOLYA-RENDI APACZAK KOLOSTOKA.

Iskolaépületek.

Fenmaradt

felekezeti

iskolák.

A kedélyek végre lecsendesedvén és a küzdelem befejeztetvén, a városi

népoktatás sikeresen fejldött s a magyarosodás ügyének oly szolgálatot

tett, hogy Kassán immár a magyarság túlsúlya biztosítva van.

A régi iskolaépület helyett ma nagy kétemeletes épület áll, s e mellett

a Hunyadi-utczában csinos nagy épület birdeti a város áldozatkózségét. Közelebb

az iskolaszók egy harmadik elemi iskola felállításának szükségét mondta ki.

A községi népiskolákban 21 tanító, 13 tanítón és 10 hitoktató mkö-
dik. A tanulók száma: 1214 fiu, 900 leány.

Az iskolák fentartása a városnak jelenleg évenként több mint 36,000 fo-

rintjába kerül.

A községi népiskolák mellett az ág. evang. hitközség külön fiu- és

külön leány-iskolát tart fenn. Ujabban a Kossuth Lajos-utczában csinos

iskolaépületet emeltek, melyet Jakab Péter építész tervezett ós készített.

A kongresszusi izraelita hitközségnek 1867 óta fennálló elemi fiu-

ós leányiskolája van az Imaház-utczában.



Kassa közoktatásügye. 175

A Sz. Orsolyáról nevezett apáczák leányok számára tartanak fenn elemi

iskolát, ezenkivülaz Orsolyák zárdájában felsbb leányiskolát és tanítón-

képzt. Megemlítend még Hübner Gabriella magán leányképz iskolája.

A polgári fiu- és leányiskolákat 1892—93-ban az állam vette át a

várostól, s a polgári leányiskolát állami felsbb leány-iskolává alakították át.

A katb. kir. tanítóképz-intézetet ujabban a papnevelnek a Kovács-

utczára néz telkén emelt épületében helyezték el; szegény növendé-

kei részére a szegény tanulókat segélyz egyházmegyei alapból alumneumot

tartanak fenn.

Gimnázium már a XVI. század elején volt Kassán, melyet ugy a tan-

erk, mint nagynev növendékei eléggé nevezetessé tettek.

A mint a XVI. században a roformáczió a magyar városokban is elter-

jedt, a felsmagyarországi többi várossal együtt Kassa sz. kir. város is

akatholikussá alakította gimnáziumát.

A jezsuiták határozottan a protestáns áramlat megakasztása czéljából

telcpittettek le Kassán. II. Ferdinánd a Sz. Mihályról nevezett mislyci pré-

postság javait azzal a meghagyással adta a Jézustársaságnak, hogy mozdítsa

el az ifjúság nevelése ^_

és nyilvános oktatása

által a katholiczizmus

ügyét. A rend mkö-
dése azonban csak attól

fogva tekinthet meg-

szilárdultnak, midn
Kisdy Benedek egri

püspök, akkori jászói

prépost a jezsuita rend

és az általa alapított

intézett czéljaira 1657.

február 26-án 40,000

tallért (mintegy 60,000

frtot) adott azzal a ki-

kötéssel,hogy a jezsuita

rend kebelében már lé-

tez gimnázium theo-

lógiai és bölcsészeti tanfolyamokkal megtoldatván, a nagyszombati egyetem

mintájára átalakíttassák. Kieszközölte az adományozó azt is, hogy I. Lipót

magyar király 1660. évi augusztus 17-én arany pecsét alatt kiadott okira-

tában ez intézetet felruházta azokkal a kiváltságokkal, melyekkel az akkori

német birodalmi egyetemek birtak.

Eltöröltetvén a jezsuita-rend, a kassai rendház javait is az egyesített

tanulmányi alapba olvasztották.

Az 1787-ben megállapított tanulmányi rendhez képest a tulajdonkópeni

gimnaziális osztályokat, fgimnázium neve alatt, 6 osztálylyal külön szer-

vezték és vegyes t. i. világi ós egyházi tanerkkel ellátva, a tanulmányi

alap költségére kezelték- Az intézetet végre I. Ferencz 1802. márczius 12-én

kibocsátott intézvénye a jászóvári premontrei rend gondozására bizta.

A rend az intézet vezetését tényleg csak az 1811/12-ik tanévben kezdte

meg. A premontreiek által átvett gimnázium épülete, valamint a tanártes-

tület lakóháza a város futezáján a nemesi ifjak konviktusa épületében volt.

1835-ben mind az iskolát, mind a tanárokat az eltörölt jezsuitáknak

Leányiskolák.

Polgári iskolák.

KASSA. — A JOGAKADÉMIA.

Gimnázium.



17<; Kassa közoktatásügye.

Konviktus.

szintén a f-utczán lev s a jczsuita-utczával sarkot képez házába költöz-

tették át, a hol ma is van, bár az épület a jelen követelményeknek nem
felel meg. 1851/2-ben a jogi tanfolyammal egybekötött bölcseleti kart fel-

oszlatták, s a filozófia propedeutikájának tanfolyamával bvített gimnáziu-
mot nyolcz osztályra egészítették ki. 1852-tl kezdve, a bécsi közoktatás-
ügyi cs. kir. minisztérium, mint tisztán németajkú intézetet idegen tanerk
kezelésére bízta. Nemsokára szervezték a felsbb tanulmányokra képesítül
szolgáló érettségi vizsgálatot is, hogy igy az örökös tartományokbeli
középiskolai rendszerrel lehetleg mindenben azonosítsák a magyar rend-
szert is. Ez a szervezet nagyjában alapja maradt a magyarországi gim-
náziumi oktatás mai szervezetének, melyet a középiskolákról szóló 1883 : 30.

törvényczikk csak módosított.

Az 1860-iki októberi diploma kedvez változást ho-

zott a gimnáziumra is. Magyarország herczegprimá-

sának követelése, valamint Abaujvármegye és Kassa

sz. kir. város törvényhatósági bizottságai felsbb helyre

intézett felirataik kivívták, hogy a jászóvári premontrei

rend vezetésétl az 1853/4-iki tanévtl kezdve elvont

intézetet ismét a jászóvári prépostság gondozása alá

helyezték, mely a középiskolai oktatás ügyét közelis-

merés mellett mai napig szolgálja.

A kassai fgimnázium tanári kara 14 rendi és 4

világi tagból áll. A tanulók száma az utóbbi években

440-470 volt.

A premontreiek vezetése alatt álló, az eredetileg ne-

mes ifjak ellátására Balassa Zsuzsanna alapította kon-

viktust az 1818/9-iki események után megszüntették

- s jövedelmeit több éven át ösztöndijak alak-

jában gimnáziumi növendékek segélyezésére

fordították. Daczára, hogy idközben ennek

az intézetnek visszaállítása végett sem szü-

netelt a mozgalom, s hogy már 1863-ban,

az akkori kassai megyés püspök, a városi

törvényhatósághoz intézett átiratából kicsil-

lámlott a remény a konviktus ujjáteremtése

iránt,ez csak hosszú vajúdás után, az 1886/7-iki

iskolai évvel sikerült. Ezt megelzleg részben

átépítették a régi konviktusi házat. Ünnepé-

lyes megnyitása 1886. október 4-én királyunk

nevenapján történt. Az intézet hivatalos czíme : „Kassai kir. konviktus."

Alapítványát a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter kezeli.

Eredetileg hat osztályú volt az, idközben nyolcz osztályúvá s érettségi

vizsgálati intézménynyel bvíttetett. Ez ügyben 1850. márczius havában tar-

tották az els értekezletet. 1858ban február 13-án a városi közönségnek a

cs. kir. helytartóság kassai osztálya a felség köszönetét fejezi ki az iskola-

ügy elmozdítása körül tanúsított áldozatkészségeért.

Ugyanazon év október 4-én nyitották meg a konviktusi épületben

berendezett intézetet, egyelre három alsó osztálylyal. A reáliskola tan-

nyelve német volt. A megnyitást jelent hirdetés és az intézet programmja,

melyet plakáton tudattak, német, magyar és tót nyelven szólt. Az intézet a

konviktusi alapnak házbért fizetett. A fokozatosan bvítit intézet számára

KASSA. A TANITÓNÖ-KÉPZ.
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KASSA. -— A FREÁLISKOLA.

a modern közoktatási föltételeknek megfelel épületet emelt a múlt évtized-

ben a város a Mészáros-utcza és Sörház-utcza északi sarkán lev telken.

1882. szeptember 2-án vette át a közoktatási kormány. Értéke a városi

levéltári iratok szerint 135,468 írt. A lépcsházban a falba illesztett sötét

márványlapra arany betk- —
kel e felirat van vésve

:

„Kassa sz. kir. város kö-

zönsége emelte a közm-
veldésnek. 1882."

1883. június havában az

akkori vallás- ós közokta-

tásügyi miniszter, néhai

Trefort Ágoston s kíséreté-

ben Szász Károly minisz-

teri tanácsos megnézték az

épületet s azt czélszcrünek

nyilvánították. Mint emlí-

tettük, a tannyelv az inté-

zet megalapításakor német

volt. A város már 1861-ben

fölirt ez ellen a helytartó

tanácshoz. E feliratban erélyesen panaszkodik, s követeli a magyar nyelvnek

jogaiba való visszahelyezését, „mert nem czólszer és kívánatos, st a nemzeti

haladással homlokegyenest ellenkezik, hogy az itteni közép- és reál fisko-

lában más nyelven adassanak el a tantárgyak, mint magyarul" ; kifejti

továbbá, hogy „azon átkos helyzetben van

fiatalságunk, hogy általában ellenszenves ta-

nítóktól, utált nyelven kell tanulniuk azt,

mi egykor polgári állásuk alapja leendne!"

A tanerk száma 12, a növendékeké 127

volt. A tanárok száma jelenleg : 14 rendes,

1 rendkívüli, 1 tornatanító, 5 hitoktató. A
növendékek összes száma 260.

Kassa székhelye az egyik tankerületi f-
igazgatóságnak is. Figazgató Szieber Ede
kir. tanácsos. Született 1835. szept. 30-án
Lcsén. A gimnáziumot Kassán, a filozófiai

tanulmányokat a bécsi egyetemen végezte
állami ösztöndíjjal 1853-tól 1858-ig. 1858-

ban az ungvári kir. kath. fgimnázium tanára
lett. 1867-ben az eperjesi kir. kath. fgim-
názium igazgatójává nevezték ki, a hol
akkor ferenezrendiek tanítottak. volt az
els alkotmányosan kinevezett állami igaz-

gató. 1870-ben Lcsére, szülvárosába, majd
mint I. r. igazgatót 1872-ben az ungvári
kir. kath. fgimnáziumhoz helyezték át;

innen 1886-ban a beszterczebányai tanke-
rület élére, egy év múlva pedig, Juhász

Norbert kassai figazgató halála után, a kassai tankerület élére lépett

mint figazgató. 1883-ban huszonötéves tanárságának jubileumát ülvén, a
király a Ferencz-József rend lovagkeresztjével, 1890-ben királyi tanácsosi
czimmel tüntet ki.

A felsbb oktatás czéljára szolgálnak Kassán : a kir. jogakadémia és

az egyházmegyei papnevel theologiai intézet.

Magyar nyelv

a reáliskolában.

I Leáliskolai

tanárok és

tanulók száma.

Tankerületi

figazgató.

KASSA. NÉPISKOLA.

Maj-jarorsK'ig Vármejyci is t árosci 23
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KASSA. NÉPISKOLA.

jogakadémia. Eredetileg ez elbbi intézet egyszeren csak kir. akadémia nevével

biró, bölcsészeti és jogi tanfolyamokkal ellátott intézet gyanánt létesíttetett

ugyanakkor, a mikor a jezsuita-rend eltörlésével, ettl 1776-ban az

általa fentartott Kisdi Benedek-féle egyetem kezelését elvették. A Ratio

Educationis szerint a volt egyetemi rendszer körébl megtartották a böl-

csészeti tanfolyamok sorozatát; ellenben az addig ugyanama rendszer

keretéhez tartozott theologiai kar megszüntetésével, mi egyértelm volt a

jezsuita-rend s Kassán való mködésének elenyésztével, helyébe a jogi

tanfolyamot szervez-

ték, szintén két évre

terjed eladási beren-

dezéssel.

A mi a szervezést,

berendezést, a tanul-

mányi rendszert illeti,

ez az intézet a legtöbb

változásnak, a legjobb

szándékú javítások-

nak volt kitéve a jelen

idkig, a nélkül, hogy

mind e változás és ja-

vítás egyidejleg az intézet felvirágzását s a minden tekintetben kielégít

tanrendet és haladást szülte volna.

Mindjárt az 1777/8-iki iskolai évben az intézeten a következ tan-

tárgyakkal találkozunk, melyeket ugy a jogi, mint a bölcsészeti szakban

két-két évi tanfolyamban hirdettek:

A jogi tanfolyamban: a természet és nemzetek joga, a hazai jog, rendészet, állam-

történet.

A bölcsészeti tanfolyamban : az elméleti ós tapasztalati természettan, maté/is, logika

és metafizika, történet.

1811 -12-ben a tár-

gyakat már szaporítot-

ták. A jogi tanfolyam-

ban itt már a statisz-

tika, bányajog, a poli-

tikai tudományok, a

váltó- s kereskedelmi

jog, tiszti Írásmód, a

hazai jog, a büntet

eljárás s a természet

és nemzetek joga sze-

repelnek.

Ellenben a bölcsé-

szeti tanfolyamban :

természetrajz, fizika,

matematika, mechani-

ka, logika, metafizika,

magyar nyelv és irodalom s a görög nyelv fordulnak el.

Az 1848/49. évben a jogi tanfolyamban: a politikai tudományok, a természet és

nemzetek joga. a magyar magánjog, a tiszti írásmód, statisztika és a bányajog vannak

följegyezve.

A bölcsészeti tanfolyamra nézve pedig a magyar nyelv ós irodalom, természettan,

közgazdaság, természetrajz, matézis és történet.

Az 1850/51-ik tanévben a bölcsészeti két osztályt, mint 7-ik és 8-ik

gimnáziális osztályokat, a gimnázium kiegészít részéül rendelték.

KASSA. A KATONAI ALRUAUSKOLA.
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szervezet.

Az akadémiának egyedül a két évi tanfolyamból álló jogi kar maradt,

melyet azután az 1859. október 2-án, Ischlben kelt szervezési nyilt parancs

alapján három tanfolyamra, osztott jogi tanintézetté bvítettek ki.

így találta ez intézetet az 1860-iki októberi diploma, mely mint a köz-

igazgatás és közügyek minden egyéb ágában, ugy a közoktatás körében

is a legüdvösebb forduló pontot képezi hazai történetünkben.

A helyreállított magyar kir. helytartótanács 1861. október 23-án tar-

tott tanácsülésébl rendeletet intézett a kassai kir. jogakadémia akkori

igazgatóságához moly szerint jövre az akadémiában eladandó tárgyak

következ tanszékekre osztatnak fel :

1. az észjog, büntet és bányajog; 2. a római s egyházi jog; 3. a magyar

magán- ós közjog és a közigazgatási rendszabályok ; 4. a politikai tudomá-

nyok és pénzügytan, váltó- és kereskedelmi jog; 5. a magyar történelem és

statisztika; ö. az osztrák magánjog és polgári törvénykezési eljárás.

Valamivel több mintegy évtized múlva még jelentékenyebb változtatás Uj tanulmányi

történt a jogakadémiai tanrendszerben, a mennyiben 1874. május 19-én a

vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztérium

ö felségének 1874. május 4-én kelt legmaga-

sabb jóváhagyásával az 1874/75. tanévtl

kezdve nemcsak uj tan- és vizsgálati rend-

szert léptetett életbe, de az addig mköd
hat tanszék mellé még két tanszéket rend-

szeresített. Az uj szervezel megokolása kö-

vetkezkön alapul

:

„Hogv az állam közvetlen rendelkezése

alatt álló jogakadémiák és jogliceumok ta-

nulmányi rendszere összhangzásba hozassék
azon államvizsgálati és ezzel összefügg
tanfegyelmi szabályzattal, mely a két ma-
gyar királyi tudományegyetem jog- sáliam-
tudományi karánál az alapos szakképzettség

érdekében a két különböz jog és államtu-

dományi iránynak szétválasztásával az 1874.

évi február hó 5-én kelt miniszteri ren-

deletekkel, a törvényhozás végleges intézkedé-

séig életbe lépett, s hogy egyúttal az érin-

tett jogásziskolák tanmködésük eddigi szk
körébl kiemelkedve, oly tanszervezeti alapra

fektettessenek, melyen nemcsak megfeleljenek egy szakiskola feladatának,

hanem a fiskola azon magasabb rendeltetésének is, hogy a gyakorlati

élet követelményein kivül egyszersmind mveli és terjeszti legyenek a
tudománynak."

Az ujonan szervezett nyolez tanszék a következ: 1. római jog ; 2. jog-

bölcselet és büntet jog: 3 nemzetgazdaságtan, pénzügytan és magyar

pénzügyi törvények ; 4. magyar és osztrák magánjog ; 5, peres ós perenki-

vüli eljárás; váltó- ós kereskedelmi jog; 6. statisztika és magyar közigaz-

gatási jog; 7. jogtörténet s egyházi jog; 8. politika, magyar közjog, általá-

nos bevezetés a jog- és államtudományokba.

A czél, hogy a királyi jogakadémiák a két egyetemmel nemes ver-

senyre keljenek, a legjobb volt, csakhogy a kir. jogakadémiák ugy jártak

e versenyben, mint a törpe az óriással való harczi szövetségben.

Az elny mind az egyetemeknek jutott. Az akadémiák nem nyújthat-

ván többé semmi kedvezményt, mint azeltt, st az ügyvédi diploma meg-
szerezhetése kellékéül csupán az egyetemeken kivívható jogi doktori dip-

23*
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Jogakadémia

tanári kara

és hallgatói.

Uj épület.

loma lóvén szükséges : a jogakadémiák s ezek sorában a kassai is népes-

ség dolgában igen hanyatlott.

Az 1874. rendszeresített tanszékek nyilvános rendes tanárain kivül tör-

téneti és bölcsészeti eladások tartásával, nemkülönben a törvényszéki orvos-

tan és a közegészségtan köréhez tartozó ismeretek terjesztésével még magán-

tanárok is mködnek az akadémián. Ezeknek nincs rendszeres javadalmazá-

suk, hanem fáradságukért megszabott jutaimi dij-összegeket kapnak.

Van az intézetnek a rendes isteni szolgálatot teljesít külön javadal-

mazott papja is, kivel az intézet tanári testülete, az ennek élén álló igazga-

tót is beleszámítva, a magántanárokkal együtt összesen 12 tagból áll.

A joghallgatók száma az 1893/94. tanév-

ben 75 volt. A jogakadémia több jeles fér-

fiút látott hallgatói között, igy gr. Csáky
Albint, Berzeviczy Albertet stb.

Az intézet költségeit az 1893-iki polgári

óv végéig az egyesitett tanulmányi alap

fedezte. 1894-re az intézet az állami költ-

ségelirányzatban 25,765 írttal szerepel.

Az intézet az 1893/4-iki tanév végéig

a jezsuiták épületének a jezsuita-utczára

néz déli ágában volt. A vallás és köz-

oktatásügyiminisztérium sürgetésére, Kassa

sz. kir. város törvényhatósági bizottsága,

nehogy ellenkez esetben a város az inté-

zetet elveszítse, a kir. jogakadémia részére

a Jezsuita- s Kovács-utcza déli sarkán azon

a területen, hol egykor állítólag Tinódi

Lantos Sebestyén lakott, díszes épületet

emelt. 1894. június 18-án vette át a vallás-

os közoktatásügyi m. kir. minisztérium az

uj intézetet.

Megemlítjük, hogy az intézeti könyvtár

az 1895. év végén a 20,000 kötetet meghaladta.

A királyi jogakadémia igazgatója dr. Klehner Alajos. Született 1836. június

1-én Redován, Grömör vármegyében. Iskoláit Rozsnyón és Kassán végezvén,

a bécsi Pazmaneumban theologiát kezdett tanulni, de fél év múlva abba
hagyta s a jogi pályára lépett. 1861/62-ben köz- és váltó-ügyvéd, 1863-ban
a budapesti tud. egyetemen jogtudományi doktorrá lett; idközben azonban
már fogalmazó volt Budapesten a kir. táblánál. 1863-ban kinevezték a kassai

jogakadémia tanárává s 1884-ben az akadémia igazgatójává. írói és hirlap-

irói mködése széleskör ; néhány évig mint jogtanár a „Kassa és Vidéke"
politikai hetilapot is szerkesztette. Tudományos czikkei a „Jog", „Jogtudo-

mányi Közlöny" szaklapokban ós a magyar jogász-egyesület évkönyveiben
jelentek meg. Több önálló jogi munkát irt és forditott. Tagja Kassa város

törvényhatósági bizottságának ; választmányi tagja számos egyesületnek.

A kassai papnevel és theológiai intézetrl az egyháztörténeti ós egy-

házszervezeti fejezetben van szó.

DR. KLEKNER ALAJOS.
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Közegkor.

atin mveldésünk a középkorban Kassa tudo-

mányos életére épp ugy rányomta bélyegét,

mint a többi város kultúrájára.

Német ajkú polgárság és latin nyelv tudo-

mány mellett a magyar irodalomnak alig

voltak mveli. A kassaiak leginkább Bécs

és Krakkó egyetemein végezték tanulmányai-

kat. Mátyás király az addig elég mostohán,

a nép közt tengd profán magyar dalköltésnek is nagylelk pártfo-

gója volt ; de hogy Kassán, a hol Mátyás ismételten megfordult, volt-e tere

a magyar költészetnek, arról semmit sem tudunk. A kassai plébánia, a feren-

czesek ós domokosrendiek kolostorainak olvasóasztalain a szentírás, Sz. Ágos-

ton, Sz. Bernát, aquinói Sz. Tamás nagy kóziratu foliánsai voltak találhatók.

A súlyos könyveket, melyek diszes kezdbetkkel voltak ékesitve, minthogy

kincset értek, odalánczolták az asztalokhoz. Ezekbl a könyvekbl meritettek

tudományt ós lelkesedést azok a papok, a kik, hogy a nép szükségletét is

kielégítsék, irtak magyarul is, de csak imádságokat, egyházi beszédeket,

szentek életrajzát. Fennmaradtak e korból szervezeti szabályok és szertar-

táskönyvek, az utóbbiak magyar nyelven is ; de mindannyia másolat és

fordítás.

A kassai plébánia és kolostorok könyvtárában volt szertartásos köny-

vek diszes voltáról bizonyságot tesznek a budapesti nemzeti ós a kassai fels-

magyarországi múzeumban látható hatalmas antifonálék, melyeknek diszes

inicziáléi és minuszkulái valószínleg Krakkóban készültek, de az ajándékozó

Harnisch János kassai biró (1432) és a polgárság hitbuzgalmáról tanús-

kodnak. Egy Nagy Lajos korabeli missale czimlapját (mely azonban mái-

csonka) Myskovszki Viktor rajza után közöljük.

A XV. század utolsó éveiben Thyr Mihály káplán és tanitó, majd
Göncz ós Kassa plébánosa tnik föl irodalmi mködésével. 1504-ben lemon-

dott javadalmáról s a várost becses könyvekkel megajándékozván, a lech-

niczi kolostorba vonult és annak priorja lett.

A könyvnyomtatás terjedése és a reformáczió, a nép nyelvén irt és

sokszorosított hitvitázó iratok, vallásos, szertartásos és tudományos könyvek
által lendületet adott a nemzeti irodalomnak is. A reformáczió egyik els Keformádzó.

bajnoka, Henkel János, a ki 1522-tl 1525-ig, majd 1526-ban ismét Kassa Henkel jáno? .

plébánosa és II. Lajos özvegyének lelkiatyja volt, szorgalmas irói munkás-
ságot fej telt ki mint térít és hitvitázó.

Vallásos iro-

dalom.

Könyvnyom-

tatás.
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Juannes

Antunius.

Batizi Amliás

Dévai Biró

Mátyás.

A reformáczió vezérí'órfiaival személyesen érintkezik németországi buj-

dosásában s a távolból is buzgón ápolja volt kassai híveinek hajlandóságát

az uj tanok iránt, a minek tanúsága a kassai püspöki könyvtárban s a

város levéltárában ma is meglev, nem jelentéktelen szánni füzet és röpirat

a reformáczió els évtizedeibl. Henkel irodalmi mveltségérl könyvtárának

máig fennmaradt töredékei s több nyomtatott mve élénken beszélnek.

Itt született Joannes Antonius Cassoviensis, a lengyel király orvosa, a

ki 1544-ben atyjának s több kassai barátjának emlékét örökíti meg Krakkóban

nyomtatott epigrammáiban.

A XVI. században már magyarosodó Kassát irodalmunk több jeles

emlék mvelje választotta hosszabb-rövidebb ideig lakóhelyéül.

Els volt ezek közt a zsoltárkölt Batizi András, a ki Szatmár vár-

megye Batiz helységébl származott, s ki már mint reformátor 1530-ban

Kassán egyházi énekeket irt magyar ajkú hívei számára. Késbb iskola-

mester volt Szikszón, majd Ujhelyen,
Erddön, Tokajban pap, a mig Witten-
bergába nem ment. Fbb mvei vers-

ben irt bibliai történetek.

Egy évvel késbb jött Kassára Dévai
Biró Mátyás, a „magyar Luther" a ki

elbb kath. pap, 1527-ben Boldogk-
Váralján Tomori István káplánja,

volt; de 1529-ben Wittenbergben sze-

mélyesen megismerkedvén Mclanch-
tonnal, a kinek hallgatója volt, elfo-

gadta az uj tant.

Mieltt 1531-ben Kassára hivta a

tanács, Budán, Zápolya udvarában
fejtette ki 52 tantételben a reformá-
czió rendszerét. honosította meg
az isteni tiszteletek magyar nyelvét
Kassán. Szalaházy Tamás egri püs-
pök elfogatta. Elbb Likava várába,

majd Pozsonyba és Bécsbe hurczolták,

de miután itt hiába igyekeztek visz-

szatériteni, 1533-ban szabadon bo-

csátották. Elbb Sárváron tartózkodik,

majd Bázelbe és Wittenbergbe megy,
1538-ban ismét visszajön Magyar-
országra; Nádasdynál, késbb Perényi
Péternél talál oltalmat. 1540-ben

f,^,j,~A Szikszóra megy tanítónak, innen azon-
ban Frangepán Ferencz egri ©esek üldözése miatt megint külföldre menekült,
a honnan 1 543-ban tért vissza és Miskolczon telepedett meg ; de innen is

elzték, mig végre Debrcczenben választották pappá s ott halt meg 1545-ben.

székely István. Székely István a „Magyar Krónika" szerzje 1550-ben volt kassai prédi-

kátor ; elbb Szikszón tanítóskodott, miután a krakkói egyetemen tanult,

Kassáról pedig Gönczre került, s így az udvarhelyszéki származású írónak
majdnem egész pályájn Abauj-Torna vármegyében telik le. A hitújítást

tanítói és irodalmi munkásságával mozdította el. adta az els örökös
naptárt magyar nyelven.

Tinódi Tinódi Sebestyén „lantos diák", másképen lantos Sebestyén, a kinek
Sebestyén, lakóházát fölemlítjük a híres kassai házak közt, költ és zeneszerz egy

személyben. 1544-ben polgárjogot nyert Kassán s akkor tót-, ma kovács-
utczai házában több éneket szerzett, s vidám élet mellett, mint maga írja:

„vígan iszik szikszai jó borában". A kalandos költnek, a ki lantjával egyik

nemes udvarból a másikba kóborolt, Kassán sem volt maradhatása. Kassá-
ról Kolozsvárra ment, a hol Erdély históriáját szerzetté. Végeveiben Nádasdy
Tamás nádor szolgálatában élt s 1557-ben halt meg.

iMfj iMf
NAGY LAJOS KORABELI MISSALE TÁBLÁJA.



Irodalom és könyvtárak Kassán. 183

.^-S^

Volt egy Kassai Hegeds vagy Lantos Sebestyén is, a kirl csak azt tudjuk,

hogy a kálvinista magyarokra 1561-ben irt gúnyverse miatt pórul járt. A
tanács nyelve kivágatására vagy szavainak visszavonására itólte. Sebestyén
visszavonta szavait.

15BO-ban a város meghívására Huszár Gál jött prédikátornak Kassára,
Magyar-0 várról, a hol nyomdája is volt. Az irodalmi mködése is az uj

hit megersítésére és terjesztésére irányult. Hitvitázó iratokon kívül írt zsol-

tárokat, ref. kátét, egyházi énekeket és imákat. Nem sokáig maradhatott
Kassán, mert Veranchich egri éísck kiadta ellene a rendeletet, hogy Egerbe
vigyék. Az elfogatásával megbízott Zay Ferencz fkapitány titokban akarta

a parancsot végrehajtani, mert a kassai protestánsok, a mint neszét vették

a dolognak, ellenállásra készültek. Zay Ferencz tehát egyelre rizet alá

helyezte. Kassáról küldöttség ment Vcraochichhoz Egerbe, hogy Huszár Gált
szabadon bocsáttassa. Veranchich kezességet kivánt a tanácstól, hogy a mig
Ferdinánd király nem intézkedik Huszár ügyében, az nem fogja elhagyni
Kassa területét. A város közönsége és az rség nem engedte a téritvény

megadását. Veranchich biztosította Huszárt, hogy szelíd eljárással igyekszik

t meggyógyítani s nem erszakkal ; st karácsonykor Zay Ferencz meg-
engedte, hogy prédikálhat is. Midn
azonban karácsony után Zay titokban
odarendelt szekerekkel mégis Egerbe
akarta vitetni, a nép fölzendült s a

zavarban Huszár Gál egy bedöntött ke-
menczén keresztül elmenekült. Debre-
ezenbe ment, a hol 1562-ben mint buj-

dosó kassai lelkipásztor paposkodik.
maga irja : „Huszár Gal, a Cassai Lelki-
pásztor. Exul." Késbb, vissza nem tér-

hetvén Kassára, Komjátiban rendezett

be nyomdát.

Megemlítjük Károli Gáspár gönczi ref.

lelkészt, az els magyar biblia fordítóját,

a kinek életérl Göncz ismertetésében

emlékezünk meg részletesebben.

Ez idtájt irja Kassán Balassa Bálint,

korának els lírikusa, mai is gyönyörrel

élvezhet dalait a szép Harrach Anná-
hoz, Nogarolla Ferdinánd kassai fka-
pitány (1584—92.) ifjú hitveséhez.

különben nem az egyetlen, a kihez,

miután szerelmében csalódott s neje Dobó Krisztina elhagyta, csélcsap

szerelemmel és tüzes szerelmi dalokkal fordul. Szerelmes verseit, melyeket

megégetett, másolatban csak 1874-ben fedezték föl Radványban.

A könyvkereskedk a vallásos könyvek s a klasszikus irók mvei mel-

lett árulták az Igen szép históriákat is ; Gallen János könyvkeresked hagya-
tékában (1583.) fölös számban voltak találhatók.

A régi vallás hívei és az újnak követi közt még alig indult meg a

nagy vita, midn a testvér protcstánsegyházak közt már javában folyt a

tollhai'cz.

Károlyi András kassai magyar pap, 1580-ban Krakkóban adta ki „Ez
mostani visszavonásokról való kis könyvecskét", a melyet a város lefoglalt s

íróját számzte.

A könyvecske válasz volt német lelkésztársa, Gogreff Mentonak az

urvacsoráról és az eredend bnrl szóló irataira.

Az e kérdések körül támadt harezban tiz év múlva két kassai tanitó

méri össze fegyvereit, Pilcz Gáspár és Grawer Albert s ez utóbbi ellen heve-

Kassai Hegeds
Sebestyén.

Huszár Gal.

fj^iyJ,

'cíjoh^ ^'ö

Károli Gáspár.

Halassá líalinl.

GRAWER ALBERT.

Protestánsok

vitairatai.

Károlyi András.
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lyc-is vagyon
, (hrmazen pediPh
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sen védelmébe veszi Kálvint Göncei István, gönczi lelkész, 1599-ben Vizsoly-

ban kiadott könyvében.

A hitvédelem nagy századának, a 17-iknek két nagy ellenfele majd-
nem egy idben tnik föl Kassán. Ezek : Pázmány Péter, a késbbi esztergomi

érsek, a kinek nevét nagysiker tériti munkája s a magyar szépprózai

stíl megteremtése teszi emlékezetessé ; a másik Alvinczi Péter, a ki a hitvitá-

zásban még nagyobb buzgalmat s lankadatlan küzdelmet fejtett ki. Páz-

mány Péter az 1601-ik esztendben jött Kassára. Itt aratta els fényes szó-

noki sikereit. Rövid id múlva, midn Rudolf türelmetlen kormánya a várost

Bocskay karjaiba kergette,

távoznia kellett.

Alvinczi Pétert 1606-ban

hívták meg lelkészül. A
szelíd lelk pap hamar meg-
nyeri a tanács és az egész

lakosság vonzalmát, melyet

bátor írói munkásságával

fokoz s haláláig, 1634-ig

csorbítatlanul megriz.

Alvinczi fmunkája,
melylyel Pázmány Péter

bámulatos erej munkáival

nagy tehetséggel és kitar-

tással polemizál, az Itine-

rarium. De ezenkívül is

srn száll szembe vele.

Munkái már a kassai

könyvnyomtató mesterek

sajtója alól kerülnek ki.

Ez idben különben

Kassán már eléggé virág-

zott a könyvnyomtatás.

Kassa els könyvnyom-
tatója Fischer János (1610.)

a bártfai Klösz veje volt.

Utódjai Fost János (1615

-1622.), Moller Miklós,

Schultz János és ennek

1640-ben bekövetkezett ha-

lála után neje Rodan
Mária.

A nyomda lehetvé tette, hogy a kassai kalendárium évrl-évre meg-
jelenhetett s vele a könyvnyomtató újévi ajándékul a tanácsnak kedvesked-
hetett. De az itt élt irók mveit is szorgalmasan bocsáthatta a világ elé.

1610— 1640-ig a naptárakon kívül mintegy 70 könyv került ki Kassán sajtó

alul, köztük Belleni Zsigmond Abaujvármegye viceispánjánaJc deák nyelvbl
való fordítása (1618.), Alvinczy Péter ós a poéta laureatus, Bocatius János
munkái.

1642. óta a tanácsi jegyzkönyvekben srn találkozunk egy Gevers
Bálint nev könyvköt mester nevével, ki magáévá tevén a könyvnyomtatók
szokását, óvenkint kedveskedik a nemes tanácsnak az uj kalendáriummal.

Pázmány és

Alvinczi.

BÁRÓ ORCZY LRINCZ.

Nyomdászat.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 2-i
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Legrégibb

kassai nyom-

tatványok.

lils tíjsáf

Hanyatlás.

Irodalom ujja

ehrcilr.se.

Kazinczy

triásza.

Ezzel ós szorgalmával megnyeri a tanács jóindulatát, mely a város gazdát-

lanul maradt sajtóját 1653-ban 440 frton kezére adja.

Utódjai Severini Márk (1657—63.), özvegye Zsuzsanna, Türsch Dávid
(1663—68.), Türsch özvegye s 1669—1674-ig a svájezi Erichson Erik, a kik

egyformán szolgálják a kálvinista Czeglédy Istvánt és Matkó Istvánt, mint

katholikus ellenfeleiket Sámbár Mátyást, Illyefalvi Istvánt és Kiss Imrét.

A Kassán meg-jelent legrégibb mvek közül felemiitjük a következket : Synodi

Soluensis 1616. — Kürti István: Imádságos könyv. 1611. — Confessio 5 regianum lib.

Givitatum (latin, német és magyar szöveggel) 1613—14. — Thuri : Idea Christianorum Hun-
garorum. 1613. Kiadta Bocatius János. — Sz. Hieronymus Savonarola Elmélkedései. Fordí-

totta Belleni Zsigmond. 1618. — Redmeczi János: Bethlen Gábor ötrendbeli halhatatlan

jótéteményérl. Ebbl ma csak egy példány van, a marosvásárhelyi ref. kollégium birtokában.

Alvinczi Péter : Az úr vacsorájáról. 1622.

— Hét prédikácziója. Uti prédikácziója

1632. Postilla I. 1633. II. 1634. — Czeglcdi

István: Az országok romlásáról. 1659.

— Halotti beszéd II. Rákóczi György
fölött. 1661. — Gyöngyössi István : Marssal

társalkodó Murányi Venus.l66t.— Sámbár
Mátyás: Három üdvösséges kérdés. 1672.

A 184. oldalon bemutatott röpiratot állí-

tólag egy kassai iskolamester irta. A kas-

savárosi levéltárban ez az egy lap van

meg belle.

A sajtó 1674-ben a jezsuiták ke-

zébe került, akik 1710-ben megvá-
sárolták a bártfai nyomdát is. Ez
idtl fogva az itt nyomtatott m-
veken ezt olvassuk : „Nyomt. Bártfa

város bötüivel." A jezsuiták kezén

a nyomda alól fként latin nyelv
történeti mvek kerültek ki, mint

Kassa els krónikája a „Cassovia

vetus ac nova." (1732.) A kassai

nyomdában egy ideig II. Rákóczy

Ferencz „Mercurius veridicus ex

Hungária" czimü újságát is nyom-
ták. A magyarországi idszaki saj-

tónak ez se 1705-tl 1710-ig ólt s

Rákóczy Ferencz szerencséjének

lehanyatlásával megsznt. A nyom-

dát egyszázad múlva (1774.) Landerer János vette meg 7600 frton, a kinek

mihamar vetélytársa akadt, Ellinger Józsefben, a ki 1 787-ben privilégiumot

kapott nyomda felállítására.

A XVIII. század több nevezetes munkája készült az említetteken kivül a kassai

nyomdában. Ilyenek: Acta illuslria heroum Hungáriáé oratiunculis ex porta. Gassov. 1725 —
Anonymi Belae regis notarii história hungarica. Cassoviae 1747, 1772. — Bonfinius A. Oratio-

nes Cassoviae. 1732. — Fragmenta ungaricae históriáé ab anno 1663. Gassov. 173!)— í3-

Bcel Mátyás nagy földrajzi munkáját részben szintén Kassán nyomták.

A Rákóczy-kor után beállott irodalmi tespedésre következett ujjáébre-

dés korszakában egyszerre nevezetessé válik Kassa. Az uj korszak emlé-

kezetes nevei lépnek eltérbe : Orczy Lörincz báró, Abauj vármegye fispánja,

azután Kazinczy Ferencz, Bacsányi János, Baróti Szabó Dávid, a magyar

irodalomtörténetben nagy érdem helyet elfoglaló kassai magyar társaság

fejei: Kazinczy triásza.

BACSÁNYI JÁNOS.
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.
•

Kazinczy

Kerencz.

Orczy Lörincz már a teströk föllépése eltt, katonatiszt korában 0rczy LSrimíZ-

kezdett verselni, késbb csatlakozott a teströk társaságához, ezeknél helye-

sebb ösztönnel bár, de ugyanarra az eszményi czélra irányozva törekvését,

magyar népies formában irt, ers nemzeti irányú költeményeivel. Midn a

közpályáról tarnaörsi magányába vonult, a versköltés maradt kedves mulat-
sága. Munkáinak nagy része 1787-ben jelent meg „Költeményes Holmi u

ezimen.

Kazinczy Ferencz már elbb volt törvénygyakorlaton Kassán. 1784-ben
br. Orczy Lrincz Abaujvármegye tiszt, jegyzjévé nevezvén t ki,

állandóan ott telepedett meg. Kassát huzamosabb idre az els magyar
irodalmi központtá tévé. Kazinczy Ér-Semlyénben, Biharban született 1759.

okt. 27-én, Patakon és Késmárkon tanult s törvénygyakorlat végett rövid

ideig Kassán és Pesten tartózkodott. 178(i-ban Török Lajos gróf mellé a
kassai kerület nemzeti iskoláinak felügyeljévé nevezték ki, de midn II

József halála után az iskolákat megszüntették s az iskolaügyet [ismét a

felekezetekre bizták, 1791-ben elköltözött anyjához Regmeczre. Kassán
laktában tették ismertté és ked-
veltté nevét lirai költeményei az
akkor még nagyon csekély olvasó

közönség eltt, azután Bácsme-
gyeije, mely egy Werther-féle német
regény átdolgozása volt ; ekkor
kezdte meg kiadni forditásait, me-
lyek pályájának legértékesebb mér-
földmutatói, mert velük vezette be
a magyar közönséget az irodalom
szeretetébe, az Írókat a haladott
mveltség forrásainak ismeretébe,

általuk fedezte föl szükségét és

igyekezett megteremteni föltóteleit

a költi alkotásokra még kevéssé
alkalmas, kiaknázatlan gazdagsá-
gában szunnyadó magyar nyelv ki-

fejlesztésének. A Martinovics-féle

összeesküvésben való részesség gya-
núja miatt 1794. deczember 11-én
elfogatván, hét esztendei várfogsá-

got szenvedett Kufstoinban, a Spil-

bergen ós Munkácson. Kiszabadu-
lása után Bányácskára (Széphalom)
ment lakni, a hol 1831-ben meg-
halt.

A tapolczai születés Bacsányi

János csak két évig élt Kassán, a

hol rövid id múlva meghasonlott Kazinczyval. A kamarai osztálynál volt

gyakornok, midn a Magyar Múzeumban megjelent „A franczia változásokra

1789." czimü költeménye miatt, melyre heves szabadságérzete ihlette, feladták.

Hivatalától megfosztották, versét pedig Ítélet utján kivágatták a „Múzeum"
II. kötetébl. Bujdosásnak indult s egy ideig Forgách Miklós nyitrai fispánnál

rejtzött, mig végre rátaláltak s 1795. május 22-én egy évi fogságra Ítélték,

mint a Martinovics-féle összeesküvés egyik állítólagos bntársát. fordította

le 1809-ben Napóleon kiáltványát, melyben a magyarokat az osztrák háztól

való elszakadásra hívta föl. A proklamáczió sikertelensége után itthon

nem maradhatván, Parisba ment Napóleonnal. Midn 1814-ben a szövetséges

hadak bevonultak Parisba, az osztrákok fogságba ejtették és visszahozva t,

Linzbe internálták. Itt halt meg 1845-ben máj. 11-ón, mint a népek szabad-

ságáért utolsó lehclletéig rajongó agg, nyolezvankét éves korában.

Alkalmazkodóbb tudott lenni Baróti Szabó Dávid, a kinek kassai iro-

24*
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Bacsányi Jánus.

Baróti Szabó

Dávid.
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Magyar

Múzeum.

Simay Kristóf.

Orpheus.

Felsm agyar-

országi Minerva.

(ir. Dessewffy

József.

Kovacsóczy.

dalmi mködése két évtizedre terjed. Kassán lépett föl verstanával 1777-ben;
itt adta ki Verslcoszoru, Költeményes munlcái, A magyar lovassághoz czimü
verselményeit, azután kisded szótárát. Utolsó, Kassán megjelent munkája
volt a „Sz. kir Kassa városához ! Midn kir. fherczeg József Magyarország
nádorispánja a Tiszán innen felkelt nemes vitézeket megtekintvén, abba
legelször bészállana" czimü krónikás becs üdvözl verselmónye. Késbb
Komáromba költözött.

Baróti Szabóval közölte elször Kazinczy 1788-ban azt a tervét, hogy Kas-

sán szépirodalmi folyóiratot, „hónapos irást" akar kiadni. Szabó Bacsányit aján-

lotta társul s a folyóirat „Magyar Múzeum" czim alatt Landercr nyomdájában

Kazinczy és Bacsányi szerkesztésében 1788. július 1-én megjelent. Merész

vállalkozás volt ez az akkori viszonyok között, de Kazinczy általában

megnyerte az akkor él irók közremködését s velük a közönséget. Egyedül

Marosvásárhelyre egyszerre száz példányt rendeltek. A szépirodalmi mvek
mellett esztétikai és más tudományos

tanulmányok meg birálatok foglaltak

helyet a folyóiratban. Itt jelent meg
Simay Kristófnak „Váratlan vendég"

czimü színmve. Simay szintén Kas-

sán lakott; 1777 óta az elemi iskola

rajztanitója volt. Igazházi vígjátékát

Ellinger nyomatta ki 1790-ben.

A Kazinczy és Bacsányi közt föl-

merült meghasonlás következtében

Kazinczy elhagyta a Muzeumot s

1 790-ben Széphalmy Vincze név alatt

megindította uj folyóiratát, az Orpheust.

Nem talált olyan támogatásra, mint

hitte s a következ év szeptemberé-

ben a 8-ik füzettel megszüntette.

A két folyóirat sikertelensége so-

káig visszatartotta a vállalkozásra

hajlandó Írókat a kísérlet ismétlésétl.

Csak 1825-ben vállalkozik Dúlházy

Mihály, gróf Dessewffy József „bib-

liothekáriusa s Abauj-Zemplén vár-

megyék táblabírája" a „Fels-Magyar-

országi Minerva" szerkesztésére. Ki-

adását Ellinger vállalta el, mig patró-

nusa gr. Dessewffy József lett, aki leveleivel elárasztotta barátait, hogy köz-

remködésüket megnyerje s ket a lap terjesztésére fölkérje.

A kiadó írói tiszteletdijképen ivenkint egy aranyat ajánlt fel. A lap

negyedfélszáz elfizetvel indult meg.

Az els félév után „a Kiadó és redaktzió" együttes jelentésében olvas-

suk, hogy „azon kedvezés és bátorító ítéletek, mellyekkel ezen hónapos irást,

annak kivált most eleintén még több rendbeli fogyatkozásai mellett is a tisz-

telt közönség kegyesen fogadta, valamint hazánk tiszteletben tartott több

Literátorai hozzánk beküldött számos'b dolgozásaik, ujabb készségre serken-

tettek". A Minerva iróit a szerkesztn, pátronusán, Terhes Sámuelen és Kova-

csóczyn kivül, a kik Kassán laktak, az ország majdnem minden részébl to-

borzottá. Kazinczy Ferencz, gr. Dessewffy Aurél, Bonon Thewrewk József,

Bárány Ágoston, S. Kis János, Udvardi Chorna János, Jakab István, Kiss

BAUÓTI SZABÓ DÁVID.
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Károly s Nagy-Apáthi Kiss Sámuel voltak szorgalmasabb ós ismertebb

munkatársai. Ámde az elfizetk száma már a második évben felére csap-

pant s többé nem emelkedett túl a 300-on. „Sajnálva kell itt megvallanunk

a közönség eltt, hogy elfizetink száma ez idén felette kicsiny." — így

szól a második évi jelentés. Az ifjú magyar irodalom központja már Pest

Lett, Kassa nem versenyezhetett annak erejével. A Minerva 1836-ban megsznt.
1833. július hóban „Szemlél a tudományok, literatura, mvészet, divat

és társasélet körében" czimmel divat- s más képekkel Cserneczky és Kova-

csóczy szerkesztésében indult meg egy lap, mely azonban ugyanazon óv

dcczemberében már megsznt. 1836-ban ismét megindult hetenkint kétszer

Kovacsóczy kiadó szerkesztésében ; mellékletül hetenkint egyszer a „Litera-

túrai Lapok" járultak hozzá. 1837. közepén ezeket is meg kellett szüntetni.

A Szemlél tartalma nagyobbrészt szépirodalmi tárgyú s rendes színházi

szemléje is volt. A Literatúrai Lapok, mely homlokára e jelszót nyomtatta:

„Harag és párt nélkül", Bajza ellenlábasaként óhajtott szerepelni rövid pálya-

futása alatt. Ugyancsak Kova-

csóczy „Árpádia. Honi történetek

zsebkönyve" czimmel évkönyvet

ad«»tt ki (1833—38.).

A nemzeti színészet hatása is

nyomot hagyott Kassa irodalom-

történetén. Az els magyar szín-

házi hirlap itt jelent meg gróf

Csáky Tivadar szerkesztésében,

czime „Nemzeti Játékszini Tu-

dósítás" s kiadója Werfer Károly

volt.

A színdarabok sora inkább

csak külföldi mvek lefordításá-

val gyarapodott. Klcstinszky

László ötven éves (1833—1883.)

irói pályája alatt 120 színmvet
fordított németbl ; eredeti szín-

darabjainak száma 15. Pály

Elek „nemzeti énekes és színját-

szó", ahogy magát fordított munkáján nevezi, számos operát ültetett át

magyar nyelvre, melyek közül hat az 1828—30. években Kassán jelent meg
Werfer Károlynál.

Az 1838-ban meginduló Kaschauer Kundschaftsblatt, melynek folyta-

tása a ma is él Kaschauer Zeitung, valamint a Kaschauer Volkskalender a

meg gyökeret nem vert magyarságról tanúskodik.

Az 1848-ik évben az „Ábrázolt Folyóirat", „Képes Újság" és a német
„Pecsovics" czimü lapok jelentek meg, de néhány hónap múlva már letntek.

1865-ben az eddig Ungváron Bánóczy Ferencz szerkesztésében megjelent

„Felvidék" költözött át Kassára, a hol csak egy évig élt.

1868-ban Czink János evangélikus tanító ós jeles pedagógus az „Iskola"

czimü tanügyi lapot szerkesztette. Csak egy évig állt fenn, úgy mint az

1866-ban megindult „Felsömagyarországi Közlöny". 1872-ben négy lap indult meg.

A „Haladás" dr. Moskovics Jakab és a „Kaschauer Illustrirte Zeitung" Wer-
fer Károly szerkesztésében. Ezek már megszntek. Az „Abauj Kassai Közlöny"

Szörényi Ede, majd Timkó József, Deil Jen, Mártonffy Márton, Bulyi Dezs

KAZINCZY KKKKNL'Z.

Szemlél.

M.-ir magyar

zinházi hirlap.

Színmüvek,

Ncmol iiWihzuki

sajtó.

Magyar

politikai és

képes lapok.

Szaklapuk.

Hírlapok.
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szerkesztésében fennmaradt s jelenleg Ladomérszky Gyula szerkeszti. A
„Pannónia" czimü német lapot, melyet Rottenberg Dávid alapított, késbb
Reviczky Gyula szerkesztette, jelenleg Ungár Adolf szerkeszti.

1875-ben Rózsaági Antal a „Kassa és Vidéke" czimü lapot indította meg;
t dr. Klekner Alajos váltotta föl. A lap 1878-ban sznt meg.

1877-ben alapította dr. Hohenauer Ignácz a „Felvidéki Közlöny"-t, mely
Hedry Bertalan szerkesztésébon máig fennáll.

1880-ban „Felvidéki Tanügy" czimmel Szikay Béla indított tanügyi lapot.

Szikay balála után (1882.) Sud.y K. János folytatta még egy évig.

1885-ben keletkezett Ries Lajos szerkesztésében a „Kassai Szemle", mely

1894-ben „Felsömagyarország" czimen napi lappá alakult át.

1893. deczemberben a kassai irodalmi társaság indított meg „Minerva"

czimü folyóiratot dr. Fényes Samu szerkesztésében.

Gazdaság. Az 1874 óta fennálló gazdasági tanintézet tanári kara, igazgatói, dr.

Bodiczky Jen, utána Kovácsy Béla vezetése alatt fáradhatatlan gazdasági

irodalmunk emelésében. Kovácsy Béla szerkesztette a „Gyakorlati Mezgazda"

szaklapot 1895-ben, mely egy fvárosi gazdasági lappal olvadt egybe

;

fmunkatársai Zalka Zsigmond ós Marton Andor voltak.

A lap legbuzgóbb munkatársai s a gazdasági irodalom önálló mve-
li közöl felmiitjük Báter Bélát, dr. Bodiczky Jent, Gerlóczy Gézát, dr.

Szaniszlo Albertet és Hreblay Emilt,

A hetvenes években Deil Jen kereskedelmi szaklapot adott ki, mely

azonban szintén nem élt sokáig.

jog. 1892 óta dr. Glück Lipót „Jogi Közlöny" czimmel adott ki szaklapot. A
jogi szakirodalom mveli közül felemiitjük a következket : Battlay Imre

királyi fügyész, dr. Katona Mór, dr. Klekner Alajos, dr. Mariska Vilmos,

dr. Klupathy Antal, dr. Bösler István, dr. Eszterházy Sándor, dr. Nyalászy

János.
Földrajz és a történeti, földrajzi és theologíai irodalom régibb ós ujabb mveli

Bubics Zsigmond, Myskovszki Viktor, Bévész Kálmán, Mihalik József, dr.

Bécsey Viktor, Korponay János, Tutlcó József, Bayzoss Endre, dr. Farkas Ró-

bert, dr. Bépászky Barna, ifj. Kemény Lajos.

A mvészettörténeti irodalomnak Magyarországon úttör mvelje volt Henszlmann

Imre, a legkiválóbb tudósok egyike. Kassán született 1813-ban. Magyarul Eperjesen, az

ottani kollégiumban tanult meg. mint Puls/.ky Feren ez irja, a kivel részt vett a tanulók

alakította „magyar társaságban." Orvosi pályára készült s Bécsben és Paduaban végezte

az egyetemet. De nem maradt ezen a pályán, mert jobban vonzották a mvészeti tanul-

mányok. 1839-ben Pozsonyban irta els magyar könyvét, e czimen : „Párhuzam az ó- és

újkori mvészeti nézetek és nevelés közt", mely után a magyar tudományos akadémia

tagjául választotta. Azóta szakadatlanul folytatta esztétikai, régészeti és politikai tanulmá-

nyait, nagy elszeretettel foglalkozván a csúcsives építészettel. 1848-ban a magyar kormány
berezeg Eszterházy Pál miniszter mellé fogalmazóvá nevezvén ki, tartotta fenn nz érint-

kezést a német sajtóval és a bécsi deákokkal. E miatt Bécs bevétele után nyolez hónapj

börtönt szenvedett. Kiszabadulása után Parisba, majd Londonba ment s általános elismerést

talált a csúcsíves épités alaparányairól irt munkájával ; Napóleon császár maga adatta ki

diszmvót : „Theorie des proportions appliqués dans l'architectnre." (Az építésben alkal-

mazott arányok elmélete.) Visszatérve hazánkba, alapította meg nálunk a tudományos

archeológiát, hozzá csatlakozott Ipolyi Arnold és Rómer Plóris. Késbb a mohácsi kerület

orsz. képviselje lett. Az indítványára karolta föl a törvényhozás a mvészeti emlékek

ügyét s fáradozásának köszöni létét a memlékek bizottsága, melynek haláláig eladója maradt.

tárta fel a székesfehérvári ós kalocsai egyház, meg a visegrádi vár romjait. Munkás-

sága, mint egyetemi tanáré s mvészettörténeti íróé, páratlan. Munkáit ismerte ós méltatta

a külföldi tudományos világ. Meghalt 1888. deczember 5-én, Budapesten.

Heraldika, A heraldikának országos nev mvelje Csorna József Devecserbcn, a

genealógiának Puky Andor Tomoron.

Henszlmann.

genealógia.
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1874. óta a Felsmagyarországi múzeum kiadja Evkönyvét, melyet kez-

detben Károly Gy. Hugó szerkesztett, ma dr. Stöhr Szilárd. Kivülök munka-
társak : Myskovszki Viktor, dr. Tóth Lrincz, Görög Gyula, Csorna József,

dr. Hohenauer Ignácz, Mártonffy Márton, Szekeres Ödön, Sehlatter Alfréd,

Dragoner BéJa, Mihalik József, dr. Rösler István, dr. Lejtényi Károly és ifj.

Kemény Lajos.

Jeles kritikákat és nóptani tanulmányokat birunk Károlyi Gy. Hugótól', a

kritikai irodalom és irodalomtörténet terén mködik dr. Eszterházy Sándor,

kinek számos értekezése jelent meg, dr. Horváth Balázs, a ki Baróti Szabó

Dávidról, dr. Taháts Menyhért, a ki a rómaiak életérl írt tanulmányt.

A természettudományi irodalom különböz szakait mvelk közöl ne-

vezetesebbek : Szekeres Ödön premontrei, Baczoni Albert freáliskolai, Götz

Károly polgári iskolai tanár, dr. Dezs Béla gazd. akadémiai tanár, Oallih

Géza gyógyszerész.

A közgazdasági Írók közül fel-

említend Deil Jen, kereskedelmi

és iparkamarai titkár, továbbáSiposs

A. ( iyula, volt közgazdasági eladó.

A tanügyi irodalom terén szá-

mos tehetséges szakember tnt
fel. így Erdödy János tanitóképez-

dei igazgató, Sudy K. János elemi

iskolai igazgató, Katinszhy Géza,

Márlonff'y Márton, Valló Vilmos,

Oerevich Emil a kassai freáliskola

jelenlegi igazgatója, a néhai dr.

Kosztka Viktor, a ki mini premon-

trei tanár több tankönyvet irt, vé-

gül a Kassáról már régebben el-

távozott dr. Szemák István, MauriU
Rezs, dr. Verédy Károly, jelenlegi

f- és székvárosi tanfelügyel, a ki

Kassán a „Paedagogiai eneyclope-

diát" szerkesztette.

A kassai püspöki egyházmegye

is nem csekély számban szolgál-

tatott munkásokat az irodalomnak.

Bubics Zsigmond püspök mellett megemlítjük még a következ érdemes

neveket, melyekkel a publiczisztikában, a tudományos téren vagy a szép-

irodalomban találkozunk : Szabad Ferencz kanonok, Danilovics Mibály,

Répászky József kanonok, Toplánszky Béla, dr. Csiszárik János, Horváth

Károly, Krajnik Mihály t. kanonok, Tomicskó Alajos enyiczkei, Kozora

Endre forrói, Antal Károly tihanyi, Albrecht István léhi plébánosok.

A szépirodalom mveli közöl ismertebbek voltak : Szegfi Mór, Paulikovics

Lajos, Rózsaági Antal, Ries Hermin. Dr. Hohenauer Ignácz ifjúsági mvei
szintén közkeletek. A tárczairodalom hivatott mvelje volt a korán

elhunyt Szikszay Béla ; költeményekkel és apróbb prózai dolgozatokkal léptek

föl : Deil Jen, Sárosi Árpád, Kuszka Géza, Emjiczkey Béla, Kovács Zsigmond,

Hegyi József, Timkó József, Buthy Lajos, Ladányi Béla.

A zeneirodalomnak alig van múltja. Mint egyházi zenemirót felem-

lítjük néhai Huszka Antalt, a kassai zeneiskola néhány évvel ezeltt elhunyt

Irodalom-törté-

net és kritika.

Természet-

tudomány.

Közgazdaság.

Tanügy.

HENSZLMANN IMRE.

1 gyházmegyei

irók.

Szépirodalom.

Zeneirodalom.
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igazgató-tanárát, a szintén elhalt Hodytz Károlyt, ki klasszikus zenemveket
irt, mig Volny Vilmos emlékét népdalai tartják fenn. A jelenleg élk közöl

Kerner József zeneiskolai igazgató és Stoll Károly a színházi és operetté-

zenét mvelik.

Könyvtárak. Kassán az irodalom és kultúra régi kelet levén, a könyvtárak gya-

rapítására is kell gondot forditottak.

Kassa városában a legrégibb nevezetes könyvtár a Domonkos-rend

könyvtára, melynek eredete az Anjouk korára mutat vissza. Jelenleg mint-

egy 2000 kötetbl áll, melynek fele latin nyelv theologiai m. Középkori

kéziratainak száma ma csupán négy ; de hogy tekintélyes számmal lehettek,

mutatja az, hogy Bécs, Krakkó, Budapest, Gyula-Fehérvár ós Kassa többi

könyvtáraiban is akadunk oly kéziratokra, melyek kétségtelenül a kassai

Domonkos-zárda könyvtárából származnak.

A kassai jogakadémia könyvtára mintegy 20,000 kötetre rúg. Legna-

gyobbrészt jogi és magyar történelmi könyveket tartalmaz.

Az egyházmegyei papnevel intézet könyvtára túlnyomóan régibb latin

theologiai mvekbl áll s köteteinek száma megközelíti a 6000 kötet.

A püspökségi könyvtár alapitása összeesik a püspökség felállításának

esztendejével (1804). Mintegy 20,000 kötetet foglal magában. Kiválóak kéz-

iratai ós inkunabulumai. A reformáczió els századára vonatkozó nyomtat-

ványok is szép számmal találhatók benne, valamint becses hungarikák,

köztük néhány unikum.

A premontrei fgimnáziumi könyvtár csak 1853-ban keletkezett. A
tanári könyvtár mintegy 8000 kötetbl áll; az ifjúsági könyvtár meghaladja

a 3000-et.

A kir. kath. tanitóképzö-intézet könyvtára, mely 1856. óta áll fenn,

közel 3000 kötetet tartalmaz. A freáliskola könyvtára 1 858-tól ered és a 3000

kötetszámot jóval túlhaladta; ugyanitt az ifjúsági könyvtár közel kétezer

kötetre emelkedett.

A felsömagyarországi múzeum-egylet könyvtára az egylet alapítási éve,

azaz 1872. óta közel 10,000 kötetre szaporodott. Néhai Henszlmann Imre, a

nagy tudós, a múzeumnak hagyta becses mtörténet] és régészeti mvekbl
álló könyvtárát s gazdag metszetgyüjteményét.

Mint gazdasági szakkönyvtár nevezetes a gazdasági intézet könyvtára :

köteteinek száma közel 3000.

A magánkönyvtárak közöl Kassán felemlítjük líérész Kálmán reform.

lelkész könyvtárát, melyben a kötetek száma mintegy 5000; vahnnk hun-

garikái, magyar történeti, kivált egyháztörténeti munkái.

U0 - *
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sak az ujabb idben fogták fel annak rend-

kívüli jelentségét és mvel hatását, hogy

országszerte a nagyobb városokban és tör-

vényhatósági székhelyeken muzeumokat ala-

pítsanak, melyekben az illet vidék törté-

netének és kultúrájának emlékeit megriz-

zék. Az elsk között létesült a kassai mú-
zeum is, mely kiemelkedve helyi jelentsé-

gébl, nemcsak nevében, de gyjteményében is egyetemes jellegnek

mondható.

A „Felsmagyarországi Múzeum" alapítása a négy Klimkovics-testvérnek

köszönhet, kik apjuk útmutatása mellett már kora ifjúságukban kezdtek

különféle tárgyakat, de fképen régiségeket és metszeteket gyjteni. Ezek

idvel fölszaporodván, Klimkovics Ferencz akad. fest és budapesti fgimn.

tanár e gyjtemények egyesítését és egy nyilvános múzeum létesítésének

eszméjét pendítette meg. Öccsei felkarolván az eszmét, az 1871. év végén

megindították a mozgalmat. Miután az ügynek megnyerték Myskovszki Vik-

tor tanárt, a magyar tudományos Akadémia levelez tagját, Dessewffy Sán-

dor akkori kassai püspöki titkárt, a jelenlegi csanádi püspököt és a premont-

rei rend tanárait, 1872. év október 27-én egyletté alakultak. Az ügyek veze-

tését igazgatói minségben Klimkovics Béla vette kezébe. Sok nehézség

leküzdése után létrejött a múzeum, melyet 1876. június 25-én ünnepélyesen

megnyitottak. A titkári teendkot dr. Stöhr Sziárd prém. fgimn. tanár (ma
ugyanazon gimnázium igazgatója) vállalta magára s mind e napig nagy buz-

galommal vezette. Klimkovics Béla 1885-ben meghalt. Olyan mvet hagyott

hátra, melyrl a tudós Rómer Flóris így írt : „Láttam és bámultam, hogy
egyesek buzgalma és szorgalma mit teremthet ; éljenek a Klimkovics-test-

vérek !"

Méltó utóda lett ikertestvére Klimkovics Gábor nyg. cs. és kir. kapi-

tány, ki 1891-ben bekövetkezett haláláig elde szellemében folytatta a mun-
kát. A múzeum élén jelenleg Bubics Zsigmond püspök, mint tiszteletbeli

elnök áll. A tizenegyedik évkönyv szerint van 37 tiszteletbeli, 124 ala-

pító és 187 pártoló tagja ; magánosok adakozásából származó alaptkéje
38,000 korona, és tárgyainak darabszáma 33,215. Helyisége az u. n. Bocskay-
ház, mely jelenleg Kassa város tulajdona. E háznak 12 tágas termében van-

Muzeum

alapítása.

Tagok.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 25
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nak elhelyezve a tárgyak. A házat a Gönczi Szabó család építette a XVI.

században ; szobái közül a most irodául szolgáló kápolnaholyiség érdemel

különös említést.

Gyjtemények. ^ gyjtemények következ osztályokra vannak csoportosítva : régiségtár

(4003 db), éremtár (8530 db), könyvtár (9261 db), kép- és szobortár (1932 db),

természetrajzi és népismei tár (9489 db).

A Klimkovics-testvéreken kívül nagybecs gyjteményekkel gazdagítot-

ták szülvárosuk múzeumát: dr. Henszlmann Imre egyet, tanár (könyvek,

metszetek), gr. Zichy Rezs (2100 darabból álló csigagyüjtemény), Rottauscher

Károly és Brunner Ferencz tábornokok, az elbbi könyveket, az utóbbi bosz-

niai fegyvereket adott, dr. Moskovits Leo batáviai orvos, ki Jávából hüllket,

és dr. Schwarcz Ignácz jeruzsálemi orvos, ki néprajzi gyjteményt küldött

stb. Számos nevezetessége közöl kiválóan említésre méltó Mátyás király
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XV. SZÁZADBELI GRADUALE.

márványszobra Ferenczitl, továbbá képtárában a nevezetesebb hazai

mvészeken kívül Correggio, Bassano, Rubens, Champaigne, Rembrandt,

Solimena, Guido Reni, Jordaens, Dürer festményei és metszetei.

Könyvtárában történelmi nagyságok kéziratain és aláírásain kívül a

legbecsesebb darab Mátyás király nagy karénekes könyve, a dóm nagy

Gradualéja a XV. századból, gyönyören festett kezdbetivel ; a Har-

nisch-fóle XV. századbeli missale igen szépen festett, érdekes iniczialéival.

Érdekes a kassai szcs-ezóh két okmánya 1370-bl és egy magyar biblia

1590-bl. Az itt rzött régi játékkártyák gyjteményének alig van párja

hazánkban. A könyvtárban rzik Kassa legrégibb kézi sajtóját. Kassa város

régi képei, térképei, erdítésének tervei szintén becses emlékei a múzeumnak.

Régiségtárából kiemelendk ak- és bronzkorszakbcli tárgyak, majolika, i'ayenco,

porczcllán, üvegtárgyak, (utóbbiak közt Bártt'a város ozímeres pokálja velen-

ezei üvegbl), czin-, vörösréz- és sárgarézmvek, mkovácsmunkák (egy
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remek ajtókopogtató a dóm sekrestyéjének vasajtajáról), lakatosmunkák (ezek

közt várlakatok)., fegyverek (a fekete sereg sisakja, ezüstpánczéling 1500-ból,

fringiák), hímzett ruhák (Lisznyay Kálmán ünnepi szre) és szabadság-

harczi emlékek (ezek közt Klapka és Szemere atillája, sapkája és öve).

Az érdekes tárlatokat idegenek is számosan látogatják és a gyjtemé-
nyek fell külföldi szaktekintélyek is a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak.

A látogatók száma vasárnaponként szabad bemenet mellett 200 és 500 közt

váltakozik és évenként 8— 10 ezerre tehet. A helyiségek már tiz év óta elég-

telenek, de Kassa városa a millénium emlékére 75,000 frtot szavazott meg
egy uj múzeum épületére, melyet a Ferencz József-téren fognak felépíteni.

KOPOGTATÓ A DÓM IlliOI KAPUJÁRÓL
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A SZÍNÉSZET kassán.

Kassai szín-

ház építése.

Pesti társulat

Kassán.

lig ébredt még uj életre a magyar irodalom, a magyar
színészetet pedig meg sem teremtették apostolai : midn
a német szinészet már állandó házban ápolta a német

^T^i^/AV^kf^ kultúrát Pozsonyban, Pestéi], Kassán.

1781-ben nyitották meg a kassai színházat. A szín-

ház Kiesling György építész tervei szerint készült

Hilderding német színigazgató társulata játszott benne

elször. A német társulatok jó pártfogóra találtak az akkor

még német fnemességben és polgárságban. 1816-ig nem
hangzott magyar szó a kassai színpadon.

Az els magyar szinésztársaság, melyet több vármegyével együtt

Abaujvármegye is támogatott, (az els években 100 forint adománynyal,

azonkívül járásonkint a szolgabírákkal gyjtést rendelvén, míg a királyhoz

a nemzeti színház fölépítése végett feliratot intézett), alig öt évi vergdés

után 1796-ban nagy kudarczczal feloszlott. A bels villongás mellett a

hivatalos körök bnös közömbössége, a német színházbérl makacskodása

és uzsoráskodása, az akkori Pest város tanácsának alattomos magyarelle-

nessége, végül a magyar közönség elégtelensége és a magyar szinészet iránt

való érzéketlensége okozta bukását. Valamivel szerencsésebb volt a második

színtársulat, mely 1807-tl 1815-ig küzködött Pesten és Budán; de ez is

kimerült s kénytelen volt vándorbotot fogni.

Hogy a magyar színészet nem semmisült meg a kétszeri válság után, az

Kolozsvár mellett Kassának érdeme.

Az 1815-ben Pesttl elbúcsúzott társulat Pestmegye ajánló levelével

Miskolczra ment. Innen rándult ki Kassára elször 1816-ban Murányi Zsig-

mond vezetése alatt. A kirándulás határozott erkölcsi és anyagi eredménynyel

járt Az idegen ajkú polgárság is szívesen felkarolta a társulatot, mint azt

Déryné meleg elismeréssel írja meg Naplójában. 1817-ben ismét átrándult

a társaság. A polgárság ugyanazzal a kedvezéssel fogadta; Abaujvármegye
pedig 500 forinttal segítette. A társulat legjobb tagjai voltak : Déryné,

Murányiné, Balog, Benke, Láng, Murányi, Vásárhelyi.

Tizenegy évig megint elhallgatott a magyar szó a kassai színpadon.

A színészek nagyobb része Székesfojérvárra ment, onnan vcndégkópen
berándult Pestre ; tekintélyesebb tagjait az 1821-ben megnyílt kolozsvári

állandó színház vonzotta magához. Kolozsvár ebben az idben, a rossz

alföldi utak miatt nagyon messze esett Kassától. De mikor Kolozsvárott is
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válságos lett a színtársulat helyzete a pénzügyi zavarok miatt, az erdélyi

társaság 1828-ban Kassára vonult.

Ez idtl l'ogva beszélhetünk igazán kassai színészetrl, st a kas-

sai színészet virágzó koráról. A kassai dal- és színjátszó társaság, mint

magát nevezte, mveié Magyarországon a magyar nyelven eladott

operák eladását. Az akkor létez magyar színészek legjobbjai alkották

a kassai társulatot, mely nélkül nem jöhetett volna létre a budai tár-

saság, e nélkül meg a nemzeti színház megteremtése is még sokáig

késhetett volna. E szerencsés nemzeti misszió teljesíthetését els sorban

Berzeviczy Vinczének köszönheti, a ki Abaujvármegye felhívására elvállalta

az intendánsságot.

Berzeviczy Vincze báró ifjúsága valóságos regény. Tizennégy éves korában katonának

adták, mert a nyílt esz gyermek nem igen tudott megbarátkozni deák tanítójának lélek-

nyügöz oktatásával és nevelésével. Olaszországba kerülvén mint kadét, alkalma nyilt mü-

ízlésének fölébresztésére és fejlesztésére. Ott kedvelte meg a színészetet is, melyet nemcsak

élvezett, de szorgalmas tanulmány tárgyává

tett. A rideg katonai élet nem elégíthetvén

ki vágyát, könnyelm szenvedélylyel a kár-

tyában keresett szórakozást. Elvesztette min-

denét. A katonaságot el kellett hagynia, csa-

ládjával meghasonlott, kalandorrá ló'n. Bécsbe

vándorolt; de útközben megismerkedett a

szintén Bécsbe indult Kisfaludy Károlyival,

kinek legjobb barátja ln. Megosztották a

nyomort. Berzeviczy álnév alatt szinészszé

ln ; de a sanyarúság kiábrándította. Kibé-

kült szüleivel, visszatért hónába, atyjának

nemsokára bekövetkezett halála után meg-

házasodott s uj életet kezdett. A telet Kassán

töltvén saját házában, nem állhatott ellen a

megye unszolásának, hogy mint szakavatott

férfiú átvegye a magyar színtársulat veze-

tését.

Berzeviezynek vállára nagy terhet

rótt az intendánsság. Nemcsak hogy

minden anyagi kellékrl neki kellett

gondoskodnia, hanem a fegyelmezet-

len, folytonos viszálykodásban él
színészek tapintatos megrendszabá-

lyozása is sok izgatottságot és kelle-

metlenséget okozott neki. Midn ma-
gánvagyonától is jelentékeny összeget kellett feláldoznia, lemondott az inten-

dánsságról, de addig kérte a megye és a színtársulat, míg engedett s újra

elvállalta a kormányzást. A színészek értelmiségének emelése végett szinész-

iskolát akart állítani Kassán, terve azonban a pénz hiánya miatt dugába

dlt. Végre ismételten lemondván, Csáky Tivadar grófot választották meg
utódjául.

Abaujvármegye 1830-ban három évre pártfogásába vette a társulatot,

ugyanaz év február 9-én tartott gylésén 2630 forintot gyjtött, miután

már 1829-ben 3000 forintot gyjtött a magyar színészek segítségére.

A társulat nyáron át a megye engedelmével elrándult vendégszerep-

lésre Miskolczra, Szókesfej érvárra, Egerbe, Eperjesre, Bártfára, Ránkra.

1833-ban a kassai társulatban gyógyíthatatlan belviszály ütötte föl

fejét, mely miatt az éppen Kolozsvárott játszó testület szétszakadt. Tagjai közöl

Szentpótery, Megyery, Szilágyi, Szerdahelyi Kolozsvárott maradtak ; Kassára

KÁNTORNÉ.

Berzeviczy

Vincze.

Színészet

Abauj várme-

gye pártfogása

alatt.

Kassai társa-

ság vándor-

lása.
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csak Fáncsy, Latabár, László és Udvarhelyi tértek vissza. A vármegye a

beállott szakadás következtében 1834-ben kimondta, hogy nem tarthatja

fenn tovább a társulatot, ámde Komlóssy Ferencz igazgatóval szerzdést

kötött 1000 forint segély mellett egy évre. A kassai társulat töredéke Bu-
dára vonult s ezzel a kassai szinészot virágkora megsznt; a vezérszerepet

Buda vette át, melynek társulata 1837-ben bevonult a nemzeti színházba.

A Kassán szerepelt szinészek közöl a magyar színészet története

számára megörökítették nevüket az alább felsorolt jelesek, akik majd mind-

nyájan az uj nemzeti színház erejét alkották késbben.
Hartha Jáims. Bartha János, valódi nevén Magyar János, 1798-ban született. Atyja nem tanít-

tatván t, szabóinasnak adta ; mint ilyen a kassai színtársulathoz került. Itt fölébredt

becsvágya s a tt, czérnát félredobván, az eladó szinészek közé állott. 1828. végével mái-

Pestre ment, hol a nemzeti színház megnyíltakor t is szerzdtették. Vörösmarty szorint

igazi tragikai színész volt, de a tanulmánytól makacsul vonakodván, naturalista maradt s

tehetsége elpusztult. Vígjátéki szerepekben is több kiváló alkotása volt.

Déryné. Déryné, Széppataki-Schenbach Róza, a legkiválóbb magyar színésznk és írónk

egyike, a kinek naplója színészetünk törté-

netének kincses forrása, egy jászberényi

gyógyszerész leánya volt. Özvegyen maradt

anyja Pestre adta t német szóra Rotbkrepf

belvárosi regenschorihoz. Róza a Hacker-

szállóban játszó magyar színészeket látván,

föllelkesedett s maga ment Láng Ádámhoz,

a társulat vezetjéhez, hogy vegye föl. Itt

kezdte meg pályáját. 1813-ban, húsz éves

korában Déry Istvánhoz ment nül, de csa-

ládi élete szerencsétlen volt és csakhamar

felbomlott. 1815-ben a vándorútra kelt pesti

társasággal is Miskolczra, majd töl>l>

helyen vendégszerepelvén, Székesfejérvarr a

ment. Kassára a kolozsvári társulattól szer-

zdött s 1827-tl 1887-ig, míg a Nemzeti

színházhoz nem szerzdött, állandóan ott

maradt. Nemcsak a kassai színészetrl, de

a kassai társadalmi életrl is érdekes és

nagybecs följegyzéseket hagyott hátra emlí-

tett ,,Napló"-jában.

Egressy Gábor. Egressy Gábor, a nagy magyar tragikus,

Borsodmegyében, Lászlófalván született 1808-

ban. Miskolczon járt iskolába ; itt kapott ked-

vet a színészetre, s két esztendei vándorlás

után 1828-ban már Kassán találjuk, a hol

feltnt fényes tehetségével. 1835-ben szerzdött a budai társulathoz s innen a Nemzeti

színházhoz, a hol tehetsége voltaképen megtalálta kifejlésének terét, s haláláig, 1866-ig a

színház egyik legersebb oszlopa volt.

Fáncsy Lajos. Fáncsy Lajos már csak a Komlóssy-társulathoz, tehát a virágzás kora után került

Kassára Budáról. A. kassai közönség csakhamar megkedvelte, mindamellett nemsokára Deb-

reczenbe és onnan szintén rövid id múlva Budára, innen pedig a Nemzeti színházhoz

szerzdött.

Kantomé. Kantomé, Engelhardl Anna, a leggeniálisabb és legszeszólyesebb magyar tragika,

szeboni német születés n volt, a ki önerejébl oly magaslatra emelkedett a magyar szín-

m vészét ben, minre 1838-ig egy magyar színészn sem. Mint Girzsik német színigazgató

szolgálója, 12 éves korában került Pestre 1810-ben. Megismerkedvén Lánggal, ennek veze-

tése mellett tanult írni, olvasni és szavalni. 1811-ben már magyar színészn volt. Nem-

sokára igen fiatalon férjhez ment Kántor Gerzson magyar komikushoz. Férjével rövid

id múlva Debreczenbe szerzdött. Nagy csapással sújtotta, férjének korai halála.

K;iss;'in öt évig mködött, 1828-tól 1833-ig. Itt egy komoly udvarlója megkérte kezét; de

Kantomé nem ment többé férjhez. Csekély félreértés miatt maradi el a Nemzeti színház-

hoz való szerzdtetése is. Kantomé, egyedül mvészetének élt, elvonulva a világtól, szi-

DÉRYNÉ.
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gorú erkölcsös életet folytatva. Alakítása a tökéletességig emelkedett ; do nagyon könnyen

sértd természete miatt folytonos kellemetlenséget szerzett magának.

Láng Ádám János, az els szinészgeneráczió legtehetségesebb tagja. A legels szí-

nészek közöl volt az egyetlen, a ki megünnepelhette a Nemzeti színházban ötvenedéves

színészi jubileumát. Színmíró is volt egyúttal; eredeti darabjainak száma meghaladja a

húszat, fordításainak száma a százat. Kassán csak 1828-ban mködött, mert nyughatatlan

vére vándorlásra készteté. Egyik darabja „Mátyás deák és a lovászi deputáczió" 1824-ben

Kassán jelent meg.

László József, a kolozsvári társulattal került Kassára. Intelligens, iskolázott fiatal

ember volt, a ki Kolozsvárott elvégezvén tanulmányait, elbb nevelsködött és csak aztán

ment a színészethez. Mint kassai színész, csak egyszer vendégszerepelt Budán ; a Nem-
zeti színház megnyíltakor már ennek tagjává szerzdött.

Lendvay Márton (az idsb) 1820-ban, tizenhárom éves korában lett színész Nagy-

váradon, Perg Celesztin társulatánál. Mint délczeg szerelmes és hstenor, általában sok-

oldalúan használható mvész, kedvelt tagja volt a vidéki társulatoknak. Nagyváradról

Kassára került, innen Dunántúlra ment, majd a budai társulathoz állott, a honnan t is

átvitték a Nemzeti színházhoz, melynek egyik dísze lett.

Láng Ádám.

László József.

Lendvay

Márton.

^ipa$*

Megyeri Károly, családi nevén Stand,

az erdélyi társulattal jutott Kassára, a

hol hamar az els tagok közé küzdötte

fel magát. 1833-ban Budára, innen a Nem-
zeti színházba vonult. A komikus szerep-

körben mesteri alkotásai voltak, ámbár
más jelleg szerepekben is jól megállotta

helyét ; oly sokoldalú színész, mint ,
nem volt abban a korban. Mvészetének
delel pontján törte le a halál 18-42 ben.

Pály FAek, eredetileg Lukács, kezdet-

ben Pápán tanítóskodott; 1823-ban azonban

mái' Bécsben találjuk t a karinthiai kapu
melletti operaházban. Innen hívták meg
Kolozsvárra 1825-ben. a kolozsvári szín-

társulattal ment Kassára 1828-ban, a hol

1833-ig maradt. Énekesi talentuma mellett

ritka ügyesség gazdálkodását is dicsérték

;

csak játéka volt hideg, mint ma is a leg-

több tenoristának. Színdarabokon kívül

több operalibrettot fordított.

Szentpétcry Zsigmond, egy rohodi, sza-

bolcsmegyei ref. pap fia, Láng igazgatása

alatt Pesten kezdte meg pályáját 1815-ben.

A társulattal tett vidéki vándorlása után

Kassára ment, a hol 1835-ig maradt, míg
Budára nem szerzdött. A kedélyes apák és nagybátyák szerepébea
a magyar társadalom tipikus alakjait, a táblabírót, szolgabírót, nótái

hívebben adni nálánál.

Szerdahelyi József hódmezvásárhelyi születés színész, iskoláit Nagyváradon végezte.

Az Erdélybl odaránduló társaságok ébresztették föl kedvét a játékszín iránt. Kezdetben
az erdélyi társaság tagja volt ; 1827-ben Pestre ment, s itt a német színpadon is szerencsét

próbált, még pedig óriási sikerrel. Figaróját páratlan alkotásnak mondták. Minthogy
Kolozsvárra való visszahívását hiába várta, 1828-ban, miután még egyszer megfordult
Nagyváradon, elszerzdött Kassára, a hol hét esztendn át maradt. 1835 ben társaival

együtt Budára szerzdött. Rendkívül sokoldalú színész létére színjátékban és dalmben,
öreg és ifjú szerepekben egyaránt jeleskedett ; st zeneszerz is volt. Mieltt a Nemzeti
szinház tagjai közé lépett volna, Budáról még egyszer visszatért Kassára. így Déryné-
vel együtt leghívebb mvésze volt Kassának.

Szilágyi Pál 1793-ban született Pesten. Anyai részrl rokonságban állott Kelemen
Lászlóval, a magyar színészet megalapítójával. A pesti társulatnál kezdte szereplését. Ki-
tn jellemkomikus volt. Kassán 1828-tól 1834-ig mködött és azután a budai társasághoz
szerzdött.

Telepy György mint fest és színész szerepelt. Valódi ezermester volt ; fest, gépész,

Megyeri Károly.

SZERDAHELYI JÓZSEF.

Pály Elek.

Szentpétery

Zsigmond.

valódi mvész volt,

ust senki sem tudta

Szerdahelyi

József.

Szilágyi Pál.

Telepy György.



200 A színészet Kassán.

színpadi építész egy személyben. 1828-tól 1833-ig állandóan Kassán mködött. Sokoldalúsá-

gát még az irodalmi téren is érvényesítette, mert színmveket írt és fordított. Eredeti szín-

mvei : A munkácsi vár, Vadon titka, A hankóczi pusztavár, Erdi veszedelem, A hívat-

lan képíró.

Udvarhelyi Udvarhelyi Miklós 1790-ben Tisza-Abádon, Hevesmegyében született. Atyja ref.
Miklós. segédlelkész és tanító volt. Mint a debreczeni fiskola tanítványa csapott föl színésznek

18lU-ben. Pestrl a társulat ismert bukása miatt távozni kellvén, maga szervezett társulatot

s bejárta vele az ország keleti megyéit. 1824-tl fogva Kolozsvárott találjuk, hol jelenté-

keny érdemet szerzett az opera megteremtésével. 1828-ban Kassára ment s 1835-ig állandó

tagja maradt az ottani társulatnak. Nem volt nagy mvész, de lelkiismeretes, szorgalmas,

néha túlontúl is óvatos, de mindenben használható. Vígjátékban, tragédiában, operában

egyaránt játszott.

szewáisá^a" ^ magyar közmveldés apostolainak törekvése teljesült : megnyílt az

ország fvárosában az állandó magyar színház. Ezzel megsznt a vidéki

centrumoknak a színészetre gyakorolt jelentsége. A kassai magyar színé-

szet hanyatlása meg éppen szembeötl. Elbb derék társulatot nevelt a

Nemzeti szinház számára, most meg az ébred, tevékeny nemzeti szellem

daczára újra a németnek engedte át a tért. 1838-tól 1840-ig még a megye
igazgatta a színházat. De a közérzület, mely ezeltt oly lelkesen istápolta

a magyar színészetet, annyira megromlott már, hogy a városi tanácsnak

1840-ben bátorsága volt nyilt kérdést intézni a lakossághoz : magyar vagy

német társaságot óhajt-e inkább? Az aláírásokat gyjt városi tanácsos

még tovább mert menni : elsikkasztotta a magyar aláírásokat, csupán a

Német németeket kívánók aláírásait vette át. A téli idre tehát megint a németek
színtársulat,

f giai-ták ej a színházat. E társulatok mködésének a budapesti Nemzeti

szinház vendégmvészei adtak fényt és érdekességet. Többnyire azok az

elkel színészek, a kik azeltt már szerepeltek Kassán, s akiket a közön-

ség örömmel látott viszont.

Magyarok 1861-ben, az alkotmányos élet földerültekor Kassa méltó kivánt lenni

tradicziójához. Újra magyar társulatnak adta ki a színházat, s azóta a téli

idszakban nem játszott többé német társulat. A város nem csak ingyen

adta a színházat, de kezdetben 1500 forinttal, késbb többel segélyezte.

Színigazgatók Színigazgatók voltak 1861-tl fogva :

1861°. óta. 1861—63. Latabár Endre, 1863—65. Szabó József, 1865—1873. Latabár Endre, 1873—

1875. Tömösváry Lajos, 1875—1878. Lászi Vilmos, 1878. Gerfi, Andor, 1879—1881. Krecsányi

Ignácz, 1882. Gerfi Andor. Ez idtl Jakab Lajos, Tiszay Dezs és Halmuy Imre társu-

latai játszottak ; 1894-ben Rakodczay Pál, 1895-ben Hatvani Károly.

uj szinház. Az utóbbi években ideiglenes színházzal voltak kénytelenek beérni

a kassaiak. A régi színházat ugyanis 116 évi fenállása után tzve-

szélyes volta miatt a belügyminiszter 1894. tavaszán bezáratta. Ekkor már
azonban el volt határozva az uj szinház fölépítése. Csak a helyre nézve

merültek föl véleménykülönbségek, míg végre eldöntötték a vitát s az uj

szinház legméltóbb helyén épül föl, ugyanott, a hol a régi állott.

S inészek
^z 18(51. óta Kassán hosszabb idn át mköd jelesebb színészek közöl fölemiitjük

Pálmay Ilkát, jelenleg gróf Kinsky Jennét, a ki Kassán nevelkedett, Szabó Pepit, Gerfinét,

Lánczy likát, Ditróinét, Tolnainét, Abonyi Gyulát, Bedy Gábort, Bercsényi Bélát, Dalnoki

Bénit, Gabányi Árpádot, Halmi Ferenczet, Molnár Györgyöt, Szathmáry Árpádot és Károlyt,

Tihanyi Miklóst, Ujházy Edét, Némtth Józsefet, Szacsvay Imrét, Tolnait (gr. Festetich

Andor), a Nemzeti színháznak 1895-tl fogva kinevezett igazgatóját. Legnagyobbrészt a

Nemzeti szinház tagjainak sorában találjuk ket. Molnár György, Halmi, Tihanyi a buda-

pesti kerepesi-uti temetben nyugosznak immár ; a Gerfi pár szintén meghalt.
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mai mveltség mindent elegyenget hatása, mely alóJ

a nép sem vonhatja ki magát, megsemmisíti, nagy-

részt már meg is semmisítette a városi nép életé-

nek sajátosságait. Kassa népszokásaiból is alig ma-
radt fenn valami. A népviselet úgyszólván egészen

elenyészett, a hagyományos mulatságok, ünneplések,

lakodalmi szokások rohamosan vesztik jellcmzetessé-

güket, mely csak töredékesen nyilatkozik meg itt-ott mai napság.

A lakodalmat egy-egy módosabb külvárosi polgári házban még a régi Lakodalom

szokás szerint tartják meg, noha részleteiben már ez is sokat módosult.
A kassai polgár lakodalma mindig teljes két napig tartott. Soha sem esett

máskorra mint hétfre.

A vfély már két héttel azeltt bejárta az atyafiakat, komákat, jó

ismersöket, mindig csak csütörtökön és vasárnap tisztelvén meg ket. A
vfélynek ugyanazokat a tulajdonságokat kellett egyesítenie magában,
melyeket országszerte, az egész magyar nép megkövetelt attól, a kit c fon-

tos tisztségre alkalmasnak Ítéltek az örömszülk. Zengzetes nyelv szónok-
nak, találékony rendeznek, elmés mulattatónak és jó ivónak kellett lennie.

Jelvénye volt a múndliján virító piros selyem kend, mellén egy-két
rozmaring-szálból, kaméliából vagy szegfbl tzött bokréta, melyre a

menyasszony fehér szalagja borult. Fáradságáért a lakodalomnál kicsinált

mellókjövödelmén kivül kapott öt váltó forintot az örömapától.

A lakodalom napján a vfély még egyszer sorba járta a meghívott
vendégeket és szigorúan megparancsolta, hogy eljöjjenek. De addig egy
sem ment, a míg a vfély magával nem vitte ket. A menyegz mindig
déleltt volt.

A meghívott vendégek mindegyike vitt a menyasszonynak nász-

ajándékot.

Midn a násznép már egybegylt a lányos háznál, az örömszülék
megáldották a mátkapárt, azután megindultak a tomplomba. Ell mentek a

férfi vendégek a vlegénynycl. Utánuk párosan a nk. A két nyoszolyó
lány közre fogta a pityerg menyasszonyt, a kinek illendségbl sirnia kellett.

A sort a czigánybanda zárta be. Ujabb idben azonban a lakodal-
makkor elforduló rendetlenségek miatt már csak a belvárosig volt szabad
a czigánybandának mennie, a hol aztán betért a legközelebbi korcsmába,
mig a násznép folytatta útját a templom felé. A czigányok számára a

vfély már elre kell mennyiség bort rendelt az illet csapszékben.
Ha a násznép oly késn érkezett a templomhoz, hogy az esketés 12

óra eltt nem érhetett véget, az egyházfi becsukta a templom aj 1 aj át és

addig nem nyitotta ki, a mig a násznépet kapunyitás czimén meg nem
vámolta.

Hazafelé abban a sorrendben ment a násznép, mint a hogy az eskü-
vre indult. A lakodalmas háznál a kapuban várták a násznépet; de

Magyarország Vármegyéi és Városai. 26
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nem eresztették be, inig az uj pár nem evett a frissen sült kenyérbl s

nem ivott a pinczébl akkor felhozott borból. Ott benn a vendégeket is

megkínálták kalácscsal és borral, mire azok elszéledtek és csak a vacsorára
tértek vissza. A vacsora az esti csillag feljöttével kezddött.

A vfély teritett; jelölte ki a vendégek helyét; határozta meg az

ételek behordásának sorrendjét. A pincze szintén az kezelése alatt állott. Az
ételek felhordásában segítségére állott a két nyoszolyóleány. Vacsora közben,
mint általában mindenütt a magyar vfélyeknek, a kassai vfélynek is

minden fogásnál rigmust kellett mondania s tehetségéhez mérten tréfával,

mókával, dallal gondoskodni a násznép mulattatásáról. Mikor a vendég-
sereg már jól belemelegedett a mulatságba, a vfély kalapot fogott ós ékes
rigmusok közt gyjtést indított a menyasszony fökötöjére. A gyjtött húszasok
közül természetesen nem egy tévedt az zsebébe. Nem sajnálták tle,
valamint jó kedvvel adakoztak akkor is, midn csizmatalpra valót kért

ezzel a rigmussal:
„Sokat jártam, fáradtam,
Elszakadt az uj talpam."

A vacsora után bevezette a bekötött kez szakácsnét, a ki jajgatva
panaszkodott, hogy sütés-fzés közben elégette a kezét, adjanak orvosságra
valót. A kalap ekkor is megtelt garasokkal.

Az asztalbontást szintén a vfély végezte a két nyoszolyóleánynyal ; a
szoba kisöprése azonban a nyoszolyók dolga volt. A seprt rendesen nem
tudták elkeríteni a leányok, mert az élelmes vfély jó korán elrejtette és

csak egy váltóforint váltságért adta el.
Mikor a szoba tiszta volt, a menyasszony a vlegénynyel megkezd a

tánezot. Utánuk a nyoszolyóleányok tánczoltak választottjaikkal. A czigány
tányérjára az uj házasok egy-egy forintot, a nyoszolyók egy-egy húszast
dobtak. A nyoszolyók után a násznagy jött a nyoszolyó asszonynyal, a kiktl
két-két húszas taksa dobása dukált. A násznép csak utánuk állhatott

be a sorba.

Éjfélkor kifonták a menyasszony hajszalagját, de még nem tették a

fkött a fejére, csak kontyot tztek neki, mert még nem asszony. Az ügyes
vfély igyekezett elvenni a hajszalagot, mert azért is kaphatott váltságdijat.

Ezután szétoszlott a násznép s másnap 9 órakor gylt ismét össze,

de leányok már nem lehettek a mulatságon, mert nagyon vaskos tréfák

járták. A idsebb nyoszolyóleánynak szabad volt elhozni az uj menyecske
fokötjét, de azután ott kellett hagynia a lakodalmas házat. A nyoszolyó-
asszony szintén ajándékozott fkött a menyecskének s ezt tették a fejére,

hogy benne a templomba vigyék avatásra.

A sok vaskos tréfa közt, melyekkel a második napon dévajkodtak,

elmaradhatatlan volt az asszonyok patkolása és a férfiak borotcdlása.

Az asszonypatkolás abból állott, hogy egy-egy dévajabb menyecskét
nem éppen gyöngéd módon leültettek s egy darab fával addig ütögették

czipje sarkát, míg meg nem váltotta magát egy húszason, melyen bort

hozattak. A férfiak borotválását az asszonyok cselekedték. Ha lefülelhetlek

egy vigyázatlan férfit, bekenték az orrát korommal, liszttel, tésztával, st
kulimászszal is és addig dörzsölték szalmacsutakkal, inig ki nem szúrta

a húszast.

A násznép szabadabb viselkedés része néha az utczára is kivitte a

mulatságot. Ha nagy kedvük szottyant, a férfiak asszonyruhába öltöztek, a

nk meg férfiruhába, s farsangi menetben indultak dorbézolni. A vfély
volt a vezet, kezében tollscprvel. A szilajkedvü csapat elment mindazok-
hoz a vendégekhez, a kik a második napon otthonn maradtak Minden ház-

ban meg kellett traktálni a látogatókat. Ha elmulasztották, akkor leakasz-

tották az ablakot, vagy ellopták a gazda ködmönét, párnáját s a legköze-

lebbi korcsmában ittak a rovására. Innen üzentek a boszankodó gazdának,
hogy jöjjön a jószágáért s váltsa ki. Mikor aztán megunták a sok
duhajkodást, visszamentek a lakodalmas bázba s ott mulattak ismét éjfélig,

a midn elbúcsúztak az uj pártól s a lakzinak vége volt.

,sub regula". Krdekes, sajátos szokása volt a kassai iparos népnek a „Suli regula"

nevezet táncz, mely mindaddig divott, mig a czéhek fennállottak. A „sub
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regula" elnevezés onnan eredt, hogy bizonyos szabályok szerint kellett e

tánezot lejteni.

A sub regulát különösen a kmivesok és ácsok meg a mészárosok bálján

járták s általában csak az iparos osztályban volt honos. Az úri körökben nem
ismerték, noha az urak is szívesen látogattak el koronkint a sub regulákra.

A sub regula táncz alakja leginkább a polonézzal hasonlítható össze.

A táncz rendezjót a bálbizottság saját emberei közül választotta. Az ille-

tnek jó tánezosnak, deli legénynek és erélyes rendeznek kellett lennie.

A rendez atillában és ez alkalomra készült diszes kalpagban állt a sor

élére. A kalpagot több színes szalag, gyöngysorok ékítménye és tollforgó

díszítette. A rendez jelvénye széles nemzeti szinü szalag volt, melyet vállán

átvetve viselt.

A sub regulát tánezoló leányok nem ültek, hanem sorban kellett álla-

niok. Nagy kitüntetés volt annak, a ki megkezd a forgóst, vagyis a kit

elször szólított tánezra a rendez. Éjfél eltt csak a hajadonok vehettek

részt a tánezban ; éjfél után az aszonyok is tánczolhattak.

A czigányok a terem közepén helyezkedtek el, s a rendez kiválaszt-

ván párját, megadta a jelet a sub regulára. Megjegyzend, hogy imádott-

ját soha sem választhatta. Erre is volt szigorú regula. A rendez tánczát,

mely sajátképen nem volt egyéb, mint a sub regula táncz dallamára lejtett

séta, egyedül járta párjával. Mikor igy körülsétálták a termet, a rendez ahhoz

a legényhez vezette a leányt, a kinek a nevét megsúgta neki. A többi

leánynak már a rendez választott párt, tetszése szerint. Valószín azonban,

hogy eleve meghallgatta kinek-kinek titkos kívánságát. A sorba állott

párokat a rendez vezette. A tánez megnyíltakor pénzt dobáltak a czigány

elé tett tányérra, mert belépti díj nem volt ezeken a mulatságokon.

A sub regula eltartott egy-két óráig, néha tovább is. A rendeznek

gyakran szk volt a terem s kivezette a tánezoló párokat, mint késbb a

négyes utolsó figurájában is szokás volt, a mellékhelyiségekbe, st a sza-

badba, a hóba is.

A sub regula melodikus dallamát a „Tábor" városrósz czigányai közül

már csak egy-kett ismeri. Nemsokára feledésbe merül egészen. A „Magyar-

ország Vármegyéi és Városai" szerkesztsége lejegyeztette e dallamot a czigány

játéka után, Káldy Gyula átírta zongorára s ebben az alakban közöljük. Saját-

ságos, lengyel és magyar motívumokból ötletszeren egybesztt, különös

ritmusú, 2
/4,

3
/4,

5
/t ütemekben hirtelen változó dallamu táncz ez.

A sub regula vége mindenkor a csárdás volt.

A sub regulás mulatság rendesen egy hétig tartott. Ha egy nap az

egyik kidlt, eljött másnap. Pénteken szünetet kellett tartani, mert bojt volt,

valamint a rendeznek sem volt szabad imádottját választani az els, a

forgós tánezra, nem volt szabad a többi legénynek sem imádottját válasz-

tani az utolsó estéig. Ekkor pattant ki minden titok, mert ez volt a szerel-

mesek estéje s ki-ki szive választottjával tánczolt. S a kinek nem jutott,

vagy a ki nem választhatott, azt is szigorúan megregulázták.

A terem falán, szines szalagon függött egy nagy lyukas fakanál, a

„csapó". A „lézeng balosokat" (mai értelemben rendezk) c lyukas kanállal I!il"snk

serkentette tánezra a frendez. Ki erre sem forgatta meg a lányokat,

neve följegyeztetett, s a bál után illendképen megfenyítették. Az erre kisze-

melt bíróság egy hatalmas legény által bizonyos számú botütéseket méretett

a lomha vagy borszeret balosra.

Mivel a bál költségei igen megviselték a balosok (bálrendezk) kasz-

26*
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„SUB REGULA" TÁNCZ.

Zongorára átírta JKálciy Gyula.
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száját, a közönség az utolsó estén — belépti clij czimén — szintén hozzájárult

az egyleti dinom-dánom fedezéséhez. A kitl hogy telt, 2 peng forintot

is adott a költségekhez. Ezt is már csak hajnalban fizették s hajnali fizet-

ségnek keresztelték el.

A balosok élszóval hivták meg ni vendégeiket a bálba, st a

kiket nagyon meg akartak tisztelni, azokért lámpással mentek el, s ugyan

igy kisérték haza is.

Betiehemesck. Régente karácsony szent estéjén Kassán is végig járták a külvároso-

kat a betlehemi pásztorok.

Nem sokban különbözött ez a más vidéken dívó Bethlchem-járástól.

Oten-hatan összeverdtek, alakos ruhát öltöttek s minden házban elénekel-

ték a karácsonyi énekeket ; végül a vén számadó juhász tréfás és néha triviális

versekkel mulattatta a háznépet. Ha nagyon megsiklott a nyelve, a többiek
nekiestek és szalmával kitömött derekát ugyancsak eldöngették. A vén
komikus nagy furkósbotjával védekezett a bántalmazók ellen.

Egy másik mulatságos figura, a mindig éhes és fölötte szomjas Jakab
bojtár ezzel köszöntött be :

Adjon Isten jó estéket

!

A kemenczén kalácsot érzek.

Aztán igy folytatta

:

Semmi jó se történt máma
;

Megölte bénát a sánta,

A vak ezt jól látta, tudta,

A néma volt, ki besúgta.

Üres zacskóját lerúgta
És eldugta
Puczémak a nadrágjába.

A tréfás mókák ós komoly énekek befejeztével jól megvendégelték a

kedves hirt hozó pásztorokat és útnak eresztették ket egy csomó aján-

dékkal.

A czigányok még ma is eljárnak a külvárosi házak ablakai alá ós

heged kísérete mellett nyekerg hangon dalolják el a betlehemi történe-

tet, a minek élvezetétl egy pár fillérrel menti meg magát az illet lakos.

Babonák. A kassai népnél a mveltség terjedésével a babonában való hivés, a

babonás szokások is lassankint veszendbe mennek. Inkább a naivabb öre-

gek ragaszkodnak még balhitükhöz; de ezek is csak az ártatlanabb babo-

náktól nem birnak szabadulni,

vizimanó. Kiveszik a vizi manó is a nép képzeletébl; ma már inkább a gyermek-

mesék tárgya. A vizi manót apró, tettl talpig piros ruhába öltözött emberkének

képzelte a nép, mely a Hernád zúgóiban és örvényeibon lakik ; rendesen a

folyóra boruló vén fzfa tövében építi viz alatti palotáját s oda viszi magá-

val áldozatait. A gyermekeknek megmutatja magát, mert azok nem árulják

el, s a halászok ugy tudják, hogy gyermekeik tányérjából akárhányszor

eleszi a tejes kását. Hatalmát azonban megtöri az imádság. Ezért maradt

fenn a népnél az a hagyomány, hogy ha valaki a Hernádba lép, elbb ke-

resztet vet magára és rövid imát mond.

A vizi manó szerelmérl is tud mesélni a nép fantáziája.

Egy kassai halásznak igen szép leánya szerelmi bánatában vizbe ölte magát. Holt-

testét soha sem találták meg. Esztend múlva, kés éjszakán, bezörget valaki a külváros egyik

bábájának ablakán. Az asszony kitekint az ablakon s egy négy lovas hintót lát házikója eltt

állani.

A bába siet a nagy úri asszonynak vélt beteghoz, de megrémül, midn látja, hogy

a lovak neki mennek a Hernádnak s a/, ats limlommal átellenben lev vén fzfához úsz-

nak. A hintó egy pillanat alatt lemerült a bábával a vizbe. A segélyre váró úri asszony

nem volt más, mint a szegény halász szép leánya, most a vizi manó feleségo Az ifjú asz-
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szony egy egészséges vizi herczcgnek adott életet, a bábát pedig fejedelmi ajándékkal

küldte haza a manó.

Ismerte a néphit a virJcolákot vagy varJcoláJcot is.
virkoiák.

Félig ember, félig farkas. Kés éjszakákon kóborol elhagyott utakon és embervérre

szomjazik. Ábrázatja rút, de az emberéhez hasonlít, st azt tartják róla, hogy valóban em-

ber is, csak természete a farkasé. Igen hosszú élet, de sohasem hal meg a jámbor embe-

rekhez hasonlóan, mindig öngyilkosság utján pusztul el.

A mord tekintet emberrl ma is azt mondják : ugy néz, mint egy virkoiák. Hernád-

parti halászok sokat meséltek róla; ma már ugy látszik kiveszett, mert a kassai virkoiák

éjjeli kóborlásairól többé nem szól a népmonda.

A babonák nagy része közös más vidékek babonájával. A jellemzb-

beket megismertetjük a következkben :
A P r '' babonák.

Az esketéskor szomorúan ég gyertyák rossz házasélet eljelei. Hasonlóképen adnak

minden ismert lakodalmi babonára: temetéssel találkozás, es, beleharangozás mind

rossz jel.

Ha a gyermek foggal születik, ezt nem szabad elárulni, csak hét éves korában. Az
ilyen gyermek kiválóan szerencsés lesz, st a jövbe is lát.

Kis gyermek eltt békát emlegetni veszedelem, mert sokáig nem fog beszélni.

Ha mégis megteszi valaki, a szül ne mulnszsza el rögtön utána tenni : „Szentelt só a

gyermek nyelve alatt." Ez a bvös mondás elzi a bajt.

Az ablakon keresztül nem szabad kisdedet kiadni, mert nyavalyatörs lesz.

Ha sokan bámulták a pufók babát, claltatás eltt a szemrl való leköpés járja, vagyis

kereszt alakban köpnek a gyermek homlokára, két arczára és ajkára.

Ha el akarják választani a gyermeket, egy ftt tojást adnak a kezébe, azután elveszik tle

és a tojást visszájára átdobják a ház födelén; a kis gyermek többé rá som gondol a szopásra.

Ha azt hiszed, hogy szemrl esett, mert vannak emberek, a kik szemeikkel vernek meg
— mosódjál meg tisztes fben, s ha az megsrsödik, biztos lehetsz abban, hogy szemrl eset.

Vagy kószits szenes vizet, mosódjál meg vele, aztán dobj bele három darab szenet, s

ugyanakkor említsd meg azok nevét, a kik az nap meglátogattak, a melyik név említésekor

a szén az edény mélyére száll, az vert meg a szemével. Ha a széndarabok a víz színén

fönnmaradnak — más bajod van.

Ha nagyon dicsér valaki és rád jajgat, szemrl esik.

Szoptatás közben nem szabad rájajgatni a gyermekre, mert megromlik az anyja teje.

A szép tésztát se mutogasd másnak, mert ha jajgat, a tészta nem kél ki ; azt tartják

ilyenkor, hogy szemrl esett a tésztának.

Áldott állapotban lév nnek nem szabad gyümölcs befzésekor a levet kóstolgatni,

mert a lé megeezotesedik.

Uj lakásba költözéskor legelbb is kenyeret ós sót kell bevinni a lakásba, hogy a

kenyér sose fogyjon ki a házból. Ugyancsak mieltt beköltözöl az uj házba, macskát vagy
kutyát kell bevinned és az ablakon kikergetned. Ezzel kizöd a házból a bajt.

Ha idsb halottnak fiatalos az arcza, a mikor kiterítve fekszik, fiatal hal meg utána

ha fiatalnak megöregedett ábrázatja van, idsebb ember fogja t követni.

Ha a kéz ujjai elhalnak, valaki meghal a családban.

Pap vendég bajt hoz a házba.

Békát ne üldözz, mert ki tudja, nem boszorkányt bántalmazol-e, a ki ezért megkínoz
álmodban.

Karácsony éjjelén nem szabad az asztalt leszedni ; maradjon reggelig úgy a mint az

a szent estén leterítve volt. Különben nagy ínség száll a házba.

Fekete vasárnap no vesd le szennyes ruhádat és soha semmiféle titkod vagy titkolni

való dolgod napfényre nem kerül.

Nagyszombaton, ahogy meghallod az els harangszót, mosakodjál meg, elvész minden
szepld

; szintúgy tégy, ha az els fecskét látod, és soha sem lesz szepld.

A huruzslást sem irthatta ki mind máig a közmveltség haladása.

Ma is hitelt adnak azoknak az ámitóknak, a kik jó pénzért a jövbe
látnak, vagy az ellenséget megronthatják. A dargói boszorkányt ma is

sokan keresik föl, hogy titkot vásároljanak tle. Kassán sok ideig a poczérek
felesége fzött szerelmi varázsitalt s vásárolta titokban nem egy mvelt
osztályhoz tartozó n is. A ráolvasásban egy tihanyi vén paraszt mesterkedik
Kassán, különösen az árpát és hályogot imádkozza le a beteg szemrl.
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Útszéli feszületeken gyakran látható egy-egy darab rongy. Azok az
anyák kötik rájuk, a kiknek gyermekei rossz nyavalyások. Letépik a szen-
ved gyermek ingecskéjét és ráaggatják a feszületre, Krisztus sebeitl
várván a kinok megszüntetését.

Ha nyavalyatörésrl járja a beszéd, mindig hozzá kell tenni: „Alugyék
(e betegség) mint a szürke kszál.''

1 A nyavalyatörs gyermek ekképen gyó-
gyítandó : tegye le az anyja a küszöbre és meztelen testtel üljön rá, mondván:
„A mivel szültelek, azzal gyógyitlak meg."

Ellenségedet rövid id alatt megronthatod, ha két vasárnapon keresztül
szigorú böjtöt tartasz rá s közben ájtatosan imádkozol. A ki ilyen böjtöt

tart, az — ha meggyónja — feloldozást egyedül a pápától kaphat.
Ha azt akarja valaki, hogy haragosa iszákos legyen: egy kacsa gégéjén

keresztül öntött itallal itatja meg.
Eldobott fést messzire el kell kerülni, mert a ki azon átmegy, csúnya

betegségbe esik.

A ki sárgaságban szenved, mise alatt úrfelmutatáskor nézzen folyton

a kehelyre s meggyógyul.
Ha valakivel azt a vizet itatják meg, a melylyel a halott arczát lemosták,

az egész életén át minden iránt érzéketlen, fásult marad; teste a halottéhoz
lesz basonló.

Abból a házból, melynek küszöbébe egy olyan szeget vernek be, melyet
a halott koporsójából vettek ki, egy év alatt elpusztul minden ember; az

a ház a szerencsétlenség tanyája marad, mindaddig a míg a szeget el nem
távolítják a küszöbbl.

Hogy a mérges kelésektl szabaduljunk, 7 féle fzeléknemüt kell

vizbe áztatni s azzal a kel sebet lemosni, a viz aztán a keresztutra öntend
ki; ha valaki átmegy rajta, megkapja a keléseket.

Szembajok és más nyavalyák ellen a kassai nép ers hittel használja

a Kálvária hegyen fakadó forrásvizet. Szent-Péter kútjának csodás hatását

ismerik már messzeföldön. A kut felett mered koszlop, a melyrl egy

kkakas hivogatólag tekint a szenved emberekre, tele van aggatva ron-

gyokkal, a bokrok ágain gyermekruháeskák foszlányait s apró harisnyákat

lenget a szél. Szegényes áldozata ez a szegény szenvedknek, a kik azzal

az ers hittel hagyják el o csodatev forrást, hogy ez a viz mindent meg-

gyógyit. Bénák, vakok, nyavalyatörsök is ide járnak orvosságért.



KASSA TÁRSADALMA.

int Magyarország többi jelentékeny vidéki városának, ugy
Kassának társadalmi élete is nagyon megváltozott azóta,

hogy az ország fvárosa a politikai, közmveldési és tár-

sadalmi élet legfbb tényezit összpontosította. Az ers
nemzeti központ teremtésének eszméje nem az alkotmány

helyreállításának idejétl keletkezett ; megszületett már a múlt század végén

s megvalósult a negyvenes években. Az alkotmány visszaállításával járó uj

nemzeti élet csak betetzése volt a száz éves munkának. Kassa a század

elején fels Magyarország társadalmi életének igazi központja volt ; verseny-

társa Kolozsvárnak és Pozsonynak.

Noha a társadalmi élet terén át kellett engednie a vezérszerepet a f-
városnak : megtartotta az els helyeta társadalmi élet tekintetében is fels

Magyarország városai között. A furaknak irányadó személyiségei nem
választják ugyan téli lakóhelyül és mködésük teréül, mint a század elején,

de a város nagy értelmiségi osztálya valóságos nagyvárosi jelleget ád ma
is Kassa társas életének.

A század els felében még ersen kialakult osztálykülönbségek ma is

meg vannak ugyan; lassankint azonban megszünteti vagy enyhíti a számos

közmveldési társulat, melyek Kassa összes intelligens elemeit egyesitik.

Egyben alig múlja felül bármely város Kassát : a jótékonyság gyakor-

lására irányult társulásban. A szépmvészetek hagyományos pártolása szin-

tén érdeme a kassai lakosságnak, mely általában szereti a nyilvános életet.

Közmveldési és jótékonyczélu egyesületei oly nagy számúak, hogy

már-már meghaladják a 30,000 lakosú város polgárainak anyagi erejét.

Három csoportra oszthatjuk ez egyesületeket : a szorosabb értelemben

vett társadalmi, a közmveldési és a jótékonyczélu egyesületekre.

A társadalmi egyesületek a következk :

Állatvéd egyesület. Alakult 1885-ben.

Tiszteletbeli elnökök: nagyréti Darvas Imre nyg-, fispán és Münster Tivadar polgár-

mester. Elnökök: kellemesi Melczer Georgina bárón és dr. Senka József közkórházi igaz-

gató. Alelnök: dr. Klekncr Alajos jogakad. igazgató. Titkár: Ladomérszki/ (Jyula közkórházi

gondok.

Eisler-féle székgyár önkéntes tüzoltó-egylete alakult 1881.

Honvédegylet, a kassai 48-as honvédek alapitottták a 70-es években.
Elnöke Comáromi László nyg. alispán. Alelnöke Comáromi István birtokos.

Fjegyz: Wodiáner Márton.

Kassai falkavadász-társulat. Alakult 1894-ben.
Elnöke gróf Forgách László.

Kassai izraelita anyahitközség koma-egylete. Alakult 1882-ben.
Kassai kaszinó. Alakult 1878-ban.
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Elnöke nagyréti Darvas Imre nyg-

, fispán. Igazgatói .' Bernáth Elemér kir. táblai

tanácselnök, Karmos Gábor kir. táblai bíró és Slachta Kálmán takarékpénztári tisztvisel.

Kassai társaskör. Alakult 1893-ban.

Elnöke dr. Reismann Simon ügyvéd. Igazgatója Hollender Jen földbirtokos. Titkára

dr. Lorber Péter ügyvéd.

Kassai tornázó- és vivó-cgyesület. 1868-ban „Torna-egylet" név alatt

alakult, mely azonban 1874-ben feloszlott. A mai egyesület 1893-ban

keletkezett.

Elnöke Péchy Zsigmond fispán. Alelnökei Fábián János alispán és Aranyossy

László ügyvéd. Titkára Lekly Gyula tanár.

Kalholikus olvasókör. Alakult 1893-ban.

Keresked ifjak egylete. Alakult 1872-ben.
Elnöke Adriányi Béla. Alelnöke Biruler Ern. Titkára Hanser Gyula.

Kir. jogakadémiai dalkör. Alakult 1878-ban.

Kir. jogakadémiai olvasókör. Alakult 1877-ben.
Korcsolyázó egylet Alakult 1874-ben.

Elnöke Rélay Róbert ügyvéd. Alelnöke Fülöp Károly ügyvéd. Háznagya Malaszt

Ferencz polg. isk. tanár. Titkára Gálffy Ferencz tanár.

Magyarországi Kárpát-egyesület ,, Keleti Kárpátok" osztálya.

Elnöke : Andrássy Aladár gróf, I. alelnök .' Siegmeth Károly. II. alelnök : Gedeon Jen.

Titkár: Dobrovay Lajos ügyvéd. Választmányi elnök: id. Novelly Sándor kereskedelmi és

iparkamarai elnök.

Önkéntes tzoltó- egylet. Alakult 1872-ben.

Elnöke Benczúr Géza ügyész. Alelnöke Schreiber Albert. Titkára Barts Pál. Fpa-
rancsnoka Mihalik Béla belyettes rendrkapitány.

Polgári társaskör. Alakult 1867-ben.

Elnöke Münster Tivadar polgármester. Alelnöke Stekker Károly ügyvéd. Igazgatója

Tfirszt Vendel városi aljegyz.

Rózsafüzér egylet. Kath. vallási társulat. Alakult 1871-ben.

Kassai vadász-társulat. Alakult 1885 ben.

Elnöke Fiedler Károly földbirtokos. Igazgatója Szönyey István erd mester.

Társalgási egylet (Nagy kaszinó). Kassa legrégibb egyesülete. Alakult

1828-ban.

Elnöke Naményi Gyula megyei árvaszéki elnök. Alelnöke Rélay Róbert ügyvéd.

Igazgatója Lekly Gyula tanár.

A közmveldési egyesületek, melyekhez az irodalommal, mvésze-
tekkel s tudományokkal, önképzéssel foglalkozó egyesületeket is soroljuk,

a következk:
Abauj-Tornavármegyei és kassai közmveldési egyesület. Alakult 1886-ban,

fleg a megye területén óvók létesítésére, népkönyvtárak felállítására, szó-

val a nép közmveldésének elmozdítására és a magyarosításra, mit a
város közvetlen szomszédságában fekv s teljesen magyar nev, de id-
közben egészen eltótosodott lakók visszamagyarosításának érdeke tesz

szükségessé. Lótesülósébez az els alapkövet az egykori „Nemzeti kör"
rakta le.

Diszelnöke Bubics Zsigmond püspök. /. Elnök : Darvas Imre nyg. fispán. II. elnök

:

Desseiuffy Sándor. Alelnök: Comáromi László nyg. alispán. II. alelnök: Münster Tivadar

polgármester. Ftitkár: Yécsey József megyei árvaszéki ülnök. Fjegyz: dr. Klekner Alajos

jogakadémiai igazgató.

Asztalossegédek önképz-egylete. Alakult 1883-ban.
Czipészsegédek önképz-egylete. Alakult 1893-ban.
Cs. és kir. katonai tudományos és kaszinó-egylet.

Elnöke Netuschill József altábornagy. Alelnöke Major Nándor ezredes. Titkára Fnk
József nyg. százados.

Els magyar dalcgylet, ma : Kassai régi dalegylet. Alakult 1870-ben.

Módosított alapszabályait „Kassai dalegylct" czimón 1883-ban hagyta jóvá

a belügyminiszter.

Elnöke Münster Tivadar kir. tanácsos, polgármester. Igazgató-alelnöke Lekly Gyula

tanár. Titkára dr. Neményi Vilmos ügyvéd. Karmestere Vigh Károly.
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Felsömagyarországi kertészeti egyesület. Alakult 1893-ban.

Elnöke pécsujfalusi Péchy Zsigmond fispán. Alelnöke Böllmann .János.

Felsmagyarországi Múzeum-egylet. Keletkezett 1873-ban.

Tiszteleibeli elnöke Bubics Zsigmond kassai püspök. Elnöke dr. Stöhr Sziárd pre-

montrei fó'gimn. igazgató. Alelnöke Loósz József városi tanácsnok.

(A muzeumot külön fejezetben ismertetjük.)

Fröbelkert-egylet. Alakult 1873-ban.

Elnöke Moskovics Jakabné. Alelnökök: Jakab Péterné és Schirger Tív&darné.

Gazdasági egyesület.

Tiszteletbeli elnöke Bárczay József. Elnök: Berzeviczy Egyed. Alelnökök '. Hedry József

és Fiedler Károly. Titkár: Bukuresty B. János, a gazdasági akadémia tanára.

Irodalmi társaság. Alakult 1893-ban.

Elnöke Péchy Zsigmond fispán. Alelnöke dr. Stöhr Sziárd gimn. igazgató. Ftitkár:

dr. Nyulánzy János ügyvéd. Titkár: ifj. Kemény Lajos.

Kassai dalkör. Alaklut 1891-ben.

Elnöke Loósz József városi tanácsos. Alelnöke Lévay István polg. isk. igazgató.

Titkára Zámbory János állami anyakönyvvezet. Karmestere Stich Kálmán községi tanitó.

Kassai hirlapirók „Otthona'''. Alakult 1893-ban.

Elnöke dr. Glück Lipót ügyvéd. Alelnöke Ladomérszky Gyula. Titkára Varga Kálmán.

Katholikus legényegyesület. Alakult 1887-ben.

Fvédnöke Bubics Zsigmond püspök. Tiszteletbeli elnöke Péchy Zsigmond fispán.

Egyházi elnök: Répászky József apát-kanonok. Egyházi II. elnök: Konrády Lajos tanítóképz

tanár s hitoktató. Világi alelnök: Láng Imre építész. Titkár: Hanusovszky István hitoktató.

Fjegyz : Fischer Antal hitoktató.

Könyvnyomdászok önképz egylete.

M. kir. gépészeti középiskola önképz köre. Alakult 1877-ben.

Alapítója s tanár-elnöke Lckly Gyula.

Orvos-gyógyszerész egylet. Keletkezett 1866-ban.

Elnöke dr. Szentimrey Ákos megyei tiszti forvos. Alelnöke Ga Ilik Géza. Titkár:

dr. Ekey Antal.

A jótékony egyesületek sorában a következket találjuk:

Chevra-Kadischa. Jótékony egylet. Alakult 1880-ban.
Elnöke Weisz Ignácz Leó. Alelnöke Feldmann Mór. Titkár : dr. Klein Fülöp.

„Humanitás''' jótékony negylet.

Elnöke: dr. Moskovics Jakab városi forvos. Alelnök: dr. Weinberger Jakab orvos.

Titkár : dr. Klein Fülöp ügyvéd.

Jótékony negylet. Alakult 1838-ban.

Elnökei Hegeds Lajosnó és Münster Tivadarné. Elnökhelyettesek : kellemesi Melczer

Georgina bárón és Bernovics Gusztávné.

Kassai ács- és molnársegédek temetkezési egylete. Alakult 1877-ben.
A kassai egyházmegyei szegénysorsu tanulókat segélyzö egylet. Alakult

1867-ben.
Kassai ipartestületi betegsegélyzö pénztár.

Kassai izraelita jótékony negylet. Alakult 1867-ben.

Elnöke: Bródy Fülöpné. Elöljárók: Moskovics Jakabné és Weinberger Jakabné. Tit-

kár : Sichermann Bernát ügyvéd.

Kassai kereskedelmi ipartársulat betegápoló alapja. Alakult 1886-ban.
Elnöke Szakmáry Károly. Alelnöke Maurer Rezs. Titkár: Tattárszky Gyula.

Kassai kerületi betegsegélyzö pénztár. Alakult 1892-ben.
Díszelnöke Laszgallner Ödön. Jegyz: Korponay Bertalan.

Kassai kir. r. kath. férfi-tanítóképzben fennálló „Segélyzö pénztár." Ala-
kult l<S79-bon.

Kassai kömíoes és kfaragó segédek segélyzö egylete. Alakult 1876-ban.
Kassa szab. kir. városi rendrség önsegélyz egylete. Alakult 1869-ben.
Elnöke: Loósz József városi tanácsos. Jegyz: Sárost Árpád rendrfogalmazó.

Kassai vallásos és jótékony egylet. Alakult 1889-ben.
Kir. jogakadémia és államtud. kar hallgatóit segélyzö egylet. Alakult

1877-ben.

27*
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Kassai m. kir. gépészeti közép-ipariskola önsegélyz egyesülete. Alakult

1878-ban.

Az egyesület alapító elnöke : Lekly Gyula.

Könyvnyomdászok beteg-, rokkant-, özvegy-, árva- és munkanélkülieket segélyzö

egylete.

Elnöke Bósa Viktor. Jegyz : Lukács Gusztáv.

M. kir. gazdasági tanintézet segélyzö egylete. Alakult 1876-ban.

Védnöke Kovácsy Béla int. igazgató.

Munkás betegsegélyz és rokkant pénztár. Alakult 1876-ban.

Elnöke: Stefán József. Alelnök: Bogoly Antal.

Szabó segédek segély- és önképz egylete. Alakult 1880-ban.

Elnöke Uhrinyák Andi'ás. Alelnöke Venger András. Jegyz és titkár: Bednarik János.

Szt. Péter temetkezési társulat. Alakult 1848-ban.

Igazgatója Legányi Samu.

Tiz krajezáros egylet. Alakult 1880-ban. A szegény iskolás gyermek ok

felruházását tzte ki czéljául.

Elnöke Melczer Georgina bárón. Titkára Gasko Gyula községi tanító.

Vörös kereszt-egyesület kassai fiók-egylete. Alakult 1879-ben.

Elnöke Béchy Zsigmond fispán. Társelnök Melczer Georgina bárón. Alelnökök:

Schreiber Albert és Megay Adolfné. Titkár : Fabinyi Gyula polg. iskolai tanár.

Kassai kerékpár-egylet :

Elnöke jelenleg nincs. Alelnöke Dokupil István. Titkára Erdélyi Árpád.

Az orsz. m. gyógyszerész- egylet 8-ik járása:

Igazgató : Megay Gusztáv.

Tanító-egyesület :

Elnök: Sudy K. János. II. elnökök: Lévay István és Bobonyi Géza. Jegyzk: Balázs
Mihály, Takács Béla és Vargofcsik János.

Vendéglsök egylete :

Díszelnök : Schalkház Lipót. Elnök : Fritsche Vilmos. Alelnök : Jaszus Antal. Jegyz:
Sárossy Árpád.

Turista-egyesület. Alakulóban.

KASSA. — AZ ERZSÉBET ÁRVAHÁZ.
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örvényhozásunk 1871-ben, mint azt a közigaz-

gatás történetében megírjuk, elválasztotta az

igazságszolgáltatást a közigazgatástól. Az
1871 : XXXI. t.-cz. alapján állították föl a

törvényszékeket, s a kassai törvényszék
hatásköre már a felállításkor kiterjedt

Kassára és Abauj-Torna vármegye egész terü-

letére. Összes lélekszáma tehát 179,884, az

1891-iki népszámlálás szerint. Másodfokban
a kassai kir. ítéltábla alá tartozik. Sajtó-

biróság a kassai, beregszászi, eperjesi, lcsei,

miskolczi, rimaszombati, rózsahegyi és sátor-

alja-uj helyi törvényszéki területekre. Hat já-

rásbíróságra terjed ki ; ezek : a kassai, zsadányi, szikszói, abauj szántói, szepsi

és tornai. Ez utóbbi három, telekkönyvi hatósággal van felruházva.

A kassai törvényszékhez az 1894. évben beérkezett 9874 köz. polgári,

9568 telekkönyvi és 7921 büntetügyi beadvány. Volt 14 fegyelmi ügy.
A beadványok körülbelül megfelelnek az elbbi évek mennyiségének ; kevés-
sel emelkedtek s bizonyítják egyrészt azt, hogy Kassa város kereskedelme
nem igen emelkedett, másrészt, hogy a birtokperek a tagosítások folytán

fogyó félben vannak.
A kassai telekkönyvi hatóság területén a birtokváltozás összes értéke majd-

nem kerek két és fél milliót tesz ki, melybl IV2 millió frt az élk közt kötött

szerzdésekre esik. Végrehajtás utján mindössze 37,000 frtnyi érték birtok-

változás állott be s a hagyatéki ingatlanok értéke majdnem egy millió.

Ez utóbbi adat azonban a legkevésbbó megbízható, mert egyrészt számos
hagyatéknál az ingatlanok becsüjét föl sem veszik s ha fölveszik is, a leg-

több esetben a valódinál sokkal csekélyebb értékben, mert a feleknek érde-

kkben áll, hogy mennél kisebb hagyatéki illetéket fizessenek. Ez az érték-

titkolás élk közti szerzésnél sokkal nehezebb.
A kassai tkvi hatóság területén 111,286 ember lakik, tehát minden

egyes lélekre átlag 22 -

5 frt érték ingatlan birtok változása esik óvenkint. Ez
pedig az ország nagy részével szemben igen kedvez állapot, minek oka
abban a körülményben fekszik, hogy a kötött, holtkézen lev, hitbizományi
birtok nem sok e területen s felette nagy latifundiumok sincsenek. Bár
másrészt nem oly kedvez, mint p. 0. a szomszéd Sáros- vármegyében, hol
eme kötött természet birtokok kiterjedése sokkal csekélyebb s hol igen sok
a kisebb középbirtok, mely legalkalmasabb a forgalomra.

Az ingatlanok forgalma a legutolsó évtizedben jelentékenyen emelkedett,
minek oka egyrészt a rendezett telekkönyvi állapotokban, másrészt abban
rejlik, hogy számos középbirtok parczellázva parasztkézre jutott, mi a föld-

birtok árát s evvel a földbért jelentékenyen emelte. Ennek oka pedig fleg
az

;
hogy a múlt évtizedben s a 80-as években jelentékeny volt az

Bíróságok.

Birtnkpcrek

és ingatlanok

forgalma.
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amerikai kivándorlás. E kivániorlottak legnagyobb része — túlnyomólag
földmivesek — némi megtakarított tkével tért vissza, melyen földet vásárolt.

végrehajtások Föltétlenül nincs ugyan kideritve, de minden valószínség a mellett szól,
és árverések. hogy az ckképen behozott idegen tke csökkentette meg avégrehajtás utján való

birtokátrubázások számát. Mindössze 36,000 frtnyi érték van ilyennek kitün-

tetve, mi annál csekélyebb, ba figyelembe veszszük, bogy a végrehajtásnál van
legkevesebb mód az érték eltitkolására. De még e 36,000 írtból is egy rész a tulaj-

doni perek alapján hozott ítéletek által származott birtokváltozásra esik, tehát

bizonyos tekintetben szintén szerzdés utján való szerzésnek tekinthet. Az elár-

verezett ingatlanok értéke elenyészen csekély, st ebbl is levonandók az ön-
kéntes árverések utján történt eladások. Az eladósodott gazdák családjuk egy-
két tagját rendszerint Amerikába küldik s az onnan szerzett pénzzeí tartják

meg birtokukban földjüket.

Az önkéntes árverésekkel s kielégítési végrehajtásokkal együtt mind-
össze 35 végrehajtás utján való birtokváltozás fordult el, míg az élk
közti szerzdés 1217 esetben, haláleset 525 esetben képezte annak alapját.

Földhitel és a fid értékének emelkedésével a földhitel is emelkedett, de nem
jelzálog teher.

]cevesebb a birtokokon lev teher, a zálogjogilag bekeblezett összegek
állandó emelkedése. Bekebeleztetett a zálogjog kerek í 1

/2 millió frt erejéig,

míg a törlések összege csak 1.250,000 irtot tesz.

KASSA. — A TÖRVÉNYSZÉK ÉPÜLETE.

Kereskedelmi

perek.

Ellenben igen kedvez viszonyt mutat a végrehajtásilag bekeblezett
zálogjogok összege. 865 szerzdés alapján való bckeblezésre 220 zálogjogi
végrehajtás esett, illetleg a több mint másfél milliónyi zálogjogokból csak
48,070 frt, tehát valamivel több mint 3%- Figyelembe kell vennünk még,
hogy ez három járásbíróság és egy nagy város területére vonatkozik, mely
területnek 111,000 lakosa van.

A csereháti járásban már kevésbbé kedvezek a viszonyok, mi nem-
csak a föld csekélyebb jóságán, hanem fleg a kötött s nagybirtok nagyobb
mennyiségén alapul. 457 szerzdéses szerzés mellett 93 végrehajtási szerzés

szerepel, pedig a szepsi telekkönyvi hatóság területe csak negyede a kassaié-

nak s lakossági aránya még kisebb. És mégis negyedrész területén majd-
nem háromszor annyi árverés fordul el.

A tornai telekkönyvi hatóság visszonyai nagyjából megegyeznek a

szepsiéivel. Mindkét helyütt a keletkezett terhek majdnem egyenlk a meg-
szntékkel; de mindkét helyütt a végrehajtásilag bekeblezett összegek az

összes bekeblezéseknek 10%-át teszik.

A mi a kereskedelmi törvénykezés viszonyait illeti, a kassai törvény-
szék erre vonatkozó adatai nem sokat mondónak Igaz ugyan, hogy az

élénkebb keieskedelmi forgalom mellett okvetlen nagyobb a kereskedelmi
s hitelperek száma; de viszont a megbízható keieskedelmi tevékenység
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apasztja a poreket. A kereskedelem góczpontja természetesen Kassa városa;

ámde a kassai f kereskedelmi ág a kiviteli üzlet és ennek természete
megszorítván a hitelezést, nem igen szaporítja a törvénykezési adatokat.

Adatainkat csak az 1894. évre nézve csoportosítjuk. Az olmult évek
képét szintén ezekbl kapjuk meg, minthogy az utóbbi évek a törvénykezés
tekintetében csekély eltéréssel ugyanazokat az eredményeket adják.

Az 1894. évben 125 czégbejegyzés történt a kassai törvényszéknél. E
szám fölötte nagy és egyáltalán nem örvendetes, mert a nagy szám csak
a kevéssé megbizható üzletek alapítását jelzi. Örvendetesebb adat az utolsó

idben öt részvénytársaság bejegyzése. Csd csak 9 nyittatott, a mi ugyan
magában véve is elég tekintélyes szám, de még szomorúbb, ha figyelembe
veszszük, hogy a mi hitelviszonyaink mellett a bnös fizetésképtelenségek leg-

nagyobb részében a csdnyitásra sor sem jut. Kereskedelmi per mindössze
53 volt, s váltókereset 642 adatott be, melyek közül 585 sommás végzéssel

fejeztetett be.

A kassai törvényszéknél 240 folyó peren kívül 104 birtokper, 20 váló,

61 egyéb közpolgári, 53 kereskedelmi s 57 váltóper volt. Ezek közül 273 ügy
döntleg Ítélettel vagy végzéssel intéztetett el. Beadtak 173 felebbczést a II. fokú
bírósághoz, mely 135-öt helybenhagyott, 18-at egészen megváltoztatott. Fel-

oldottak 16-ot és pótlás végett visszaküldték 7-ct. Vagyis az ítéletek 79°/ -át

helybenhagyták és csak 10°/ -át változtatták meg. A kir. kúriához 63

felebbezés ment, melynek 74%-a, vagyis 45 helybenhagyatott, s 12%-ot a

legfbb Ítélszék megváltoztatott.

A kassai járásbíróságnál 1894-ben 952 sommás, 820 kereskedelmi per Sommás

folyt, 537 makacssági Ítéleten felül 323 érdemleges Ítélet hozatott, s 205
pere '

egyezség köttetett. Az egyezség tehát a perelintézéseknek körülbelül 24°/ -át

képezte. A többi vidéki járásbíróságoknál a kereskedelmi perek számaránya
csak lü°/o.

A kir. táblához felebbeztek 108-szor. Az Ítéletek közül 90-et helyben-
hagytak, 16-ot egészen megváltoztattak s 20-at egészen feloldottak. Pótlás

végett egyet sem küldöttek vissza. Más szóval körülbelül 8i°/ helybenhagyatott.
A kúriához 23 felebbezés ment, melyek közül 16 hag}ratott helyben.

A kassai járásbíróság területén 982 foglalást foganatosítottak s 627
árverést tartottak ingók ellen, kisebb polgári ügyekben 146 foglalás és 120
árverés Volt.

Büntetperek.

Míg a polgári ügyekben pusztán a birtokviszonyok tekintetében lát-

tunk nagyobb fejldést s a többi téron alig észlelhetünk növekedést, a bn-
vádi adatok a bnesetek s büntetések folytonos növekedését mutatják. Ez
a növekedés csak részben vezethet vissza erkölcsi okokra ; inkább a
csendrségi szervezet kifejlesztése folytán meghonosodott jóval szigorúbb és

rendesebb ellenrzést, de másrészt az ennek folyományaként jelentkez alap-
talan vádaskodási és üldözési irányzatot tanúsítja, amint ezt az alábbi sta-

tisztikai számadatok bizonyítják.

Hivatalból üldözend bntett miatt 555, vétség miatt 265, magán vádra
üldözend bntett miatt 23, vétség miatt 68. összesen tehát 911 feljelentés

történt. Ezek közül a vizsgálatot megindították 873 esetben, 1081 vádlott
ellen, vádhatározat csak 73, közvetlen idézés csak 156 esetben hozatott. A
911 följelentésbl tehát mindössze 229 esetbon jutottak az ítélkezésig, a mi
alig több mint az összes följelentések negyedrésze.

Ez alaptalan följelentések nagy száma a csendrség eljárásának az

eredménye, és már e körülmény is éget szükséggé teszi a bnvádi eljárási

törvényt és az állami rendrséget.
A vád alá helyezett személyek közül 311-et Ítéltek el s 102-t föl- vádlottak és

mentettek, vagyis vádlottak 32°/ -át. Ez az arányszám fölötte nagy. A vád elitéltek,

alá helyezettek közül minden harmadikát ártatlanul hurczolták törvény elé.

Bnvádi eljárási törvény hiányában a személyes szabadságnak úgyszólván
biztositéka sincs s a csendrség sem alkalmas a bünnyomozó feladatra.

Ilyen viszonyok mellett az egyetlen garanczia csak a bírói testületben van.

Vizsgálat alatt maradt 1769 terhelt ; a vizsgálat megsznt 666 személy
ellen s vád alá helyeztetett 525. Más bírósághoz 154 ügyet tettek át. A
vizsgálat alatt állók közt 1121 férfi és 224 n volt.
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Bnösetek.

Bntettes fér-

fiak és nök.

Bntettesek

kora.

Az 1893. évhez képest 452 férfival s 15 nvel volt nagyobb a vádlot-
tak száma. Vizsgálat 211, bünvád 51-el volt több mint 1893-ban. A vád alá

helyezettek száma is 219-el több volt.

A leggyakoribb bnesetek a lopás és súlyos testi sértés. Lopás bn-
tettéért 82, vétségeért 41, orgazdaság tetteért 4, vétségeért 16 vádlottra

mondtak Ítéletet. Súlyos testi sértés bntettéért 23, vétségeért 46 személy
esett büntetés alá, ezenfelül 12 halált okozó súlyos testi sértés miatt sza

bott büntetést a törvényszék. Az emberélet elleni bntettekhez sorakozik
még 5 szándékos emberölés, 3 gondatlanságból elkövetett emberölés, 3 gyer-
mekülés s 5 párviadal. E bntetteken kivül a hatóság elleni erszak miatt
8 esetben történt elmarasztalás.

Izgatás 5, vallás elleni vétség 3, magánosok elleni erszak 5, levéltitok

megsértése 1, szemérem elleni bntett 3, családi állás elleni vétség 1, rágal-

mazás ós becsületsértés 4, rablás 4, sikkasztás 6, jogtalan elsajátítás 4, csa-

lás 4, vétkes bukás 3, gyújtogatás 4, vagyonrongálás 4, hamisítás 4 esetben
követelte a büntet Ítéletet.

A bntettesek közt volt 472 férfi és

98 n. A nket illetleg ez nem túlságo-

san nagy arányszám. Sajátságos, hogy
a 16 és 20 év közti tettesek száma a

legnagyobb. Ezen sorban bntettért 74

férfi s 11 n, vétségért 63 férfi, és 10

n kapott büntetést. Ha figyelembe
veszszük, hogy már 16 év alattiak közt
is 15 férfit s 4 nt bntettért, 12 férfit

és 3 nt vétségért ítéltek el, akkor a

statisztika képe valósággal megdöbbent,
mert a büntetetteknek majdnem 34%-a
még nem érte el 20 éves életkorát.

A 20—24 éves korban már apad
a szám, mert csak 38 férfi s 5 n
van bntettért, 30 férfi s 4 n van vét-

ségért büntetve. A mi a férfiakat illeti,

megtalálhatjuk a magyarázatot, mert a
férfiak ez idben katonakötelezettségük-
nek tesznek eleget s vétségeik a ka-
tonai bíróság illetékessége alá tartoznak.

A nk pedig, javarészt e korban éppen
fiatal anyák s ugy látszik az anyai teen-

dk visszatartják ket a bntl. Húsz
éven alul csak családi állás elleni vétség
(gyermekkitétcl) s 24 éven alul gyermek-
ölés vétsége fordul el egyszer. A többi

gyermekölési eset 24 ós 30 év közti

korban történt, mi arra látszik mutatni,

hogy e büntettet legtöbbször nem megesett ártatlanságok szokták elkövetni.

A 24-ik életéven túl ismét növekedben van a bnösség, mert e korszakra
54 férfi 13 n büntette, 53 férfi s 5 n vétsége esik. A 30-ik éven túl

ismét némi apadás áll be, azon különbséggel, hogy 30—40 közt legtöbb
bntettes nt találhatunk. A 40-ík életéven túl már jelentékeny apadás áll

be, de a nk arányszáma még inkább növekszik, mert a tetteseknek majd-
nem harmadrésze n, míg ez arányszám az elbbi életszakokban 1

/8
— 1

/6

rész közt változik.

A 20—30 évi életszakra esik a tetteseknek majdnem 36%-a. A 30—40
évi szakra 21%, míg a késbbi korra alig 9%.

"sahid? A tettesek közül 321 hajadon (legény vagy leány), tehát a tettesek

aiiapota. 60%-a. Ez azt mutatja, hogy a családalapítás jelentékenyen korlátozza a

vétkezést. Még inkább igazolja ezt az a körülmény, hogy a tettesek közül
356 gyermektelen, vagyis körülbelül 65%.

Bntettesek Vallásuk szerint a bntettesek között 364 róm. kath., 47 gör. kath.
vaiiás szerint, j

-j 2 helvét, 26 izr., a mi körülbelül a lakosság vallási arányának felel meg.

BERCZEELY JEN.
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PÉCHY AURÉL.

Legkedvezbb az arány a helvét hitvallásuaknál és a zsidóknál. Az elbbi
annyiban fontos körülmény, hogy a helvét felekezetek mind magyar nem-
zetiségek. Magyar nemzetiségnek (helyesebben magyar nyelvnek) vallotta
magát 413, németnek 18. tótnak 112. Tekintettel arra a körülményre, hogy
a magyar ajkúak a törvényszék területén körülbelül 72

/ -át képezik, a szám
megfelel a magyar nemzetiség arányának

;

a németségre nézve határozottan kedvez.
Az egyes bnesetek közül nemzetiség

szerint a rendes arányszámnál nagyobb esik

a magyarokra a hatóság elleni erszak, a

súlyos testi sértés és a könny testi sértés

eseteiben. Mindkettnél 8 eset közül 7 jut

magyarra s 1— 1 tótra. De már a többi em-
berélet ellen elkövetett büntettek és vétségek
eseteiben a rendesnél kisebb arányszám esik

a magyarokra, ámde a számok tanúságát rend-

kívül óvatosan kell vennünk, mert a kis

számok a statisztikában nem képezhetik
következtetés alapját.

Mindamellett egybevetve más törvény-
széki területek adataival, úgy látszik, hogy a
magyarnak vétkessége inkább virtuskodás
számba megy. Ezt mutatják legalább a ha-
tóság elleni erszak, a súlyos ós könny testi

sértések számadatai.

A kassai kir. törvényszék, elnökén kivül 1896. január 1-én következ birák ból áll

:

vizsgálóbíró Bodnár Ferencz, birák : Teleki/ László, Radványi Antal, Horváth Sándor, Hor-

váth Bódog-, Baloglty György, Bessenyei Béla, Hornyai Ödön, dr. Juhász Andor, albiró

:

Hódy Sándor : — Jegyz : Gregorovits Henrik ; aljegyzk : Szövényi Gusztáv, Garbinszky

Sándor, Naményi Béla, Szibert Gyula. — Kassai

kir. járásbiró : Madarász János. II. járásbiró Adolf

Sebestyén. Albirák : ifj. Münster Tivadar, Mikita

Emil, Kail Antal. Abaujszántói járásbiró Sváby

Sándor ; szikszói járásbiró dr. Szentlélek// László, al-

biró Bellon Sándor ; szepsi járásbiró Olchváry Elek,

albiró dr. Ráth Béla; tornai járásbiró Nagy Péter'

albiró Szabó József ; zsadányi járásbiró Szopkó Róbert,

albiró Dutkó János.

A kassai kir. ügyészség feje Kiss János kir.

ügyész ; alügyészek Lehoczky Sándor, Laudon Gyula*,

A kir. törvényszék elnöke péchujfalusi Béchy

Aurél. Született Pécbujfalván ; iskoláit Eperjesen és

Kassán végezte. Miután a birói pályára lépett, fokoza-

tos elléptetése után 1882-ben Szabadkára nevezték ki

törvényszéki elnöknek. 1886-ban saját kérelmére Kas-

sára helyezték át a törvényszék élére. Testvére Péchy
Zsigmond fispánnak és a sportvilágban kitnen is-

mert Péchy Andornak.

A kassai királyi Ítéltábla kiterjed a beregszászi,

eperjesi, kassai, lcsei, miskolczi, rimaszombati és sátor-

aljaújhelyi törvényszékekre. Elnökén kivül birói sze-

mélyzete következkbl áll : Tanácselnökök Bernáth
\

Elemér, Fekete Ödön, birák : Simon Géza, Harmos Gábor
™

(a kir. kúriához berendelve), Bök János, dr. Podhorányi
Gyula, PitroffRezs, Balázsovich József, Hánrich József,

dr. Rósa Kálmán, Horánszky Adolf, Dualszky Gyula,

Bálfy Nándor, Rökk Gyula, Taug Emil, Raisz Andor
Madarassy Dezs, Weiss Károly, Kaczvinszky Géza, Kulin Ödön. Elnöki titkár : Sponncr Gyúl
Tanácsjegyzi szolgálatra beosztott albirák : dr. Keczer László, Kéler Gyula, Rácz Ern, dr!
Yályi István.

A kassai kir. ítéltábla elnöke berezeli Berczelly Jen. Született 1842. április 10-én,
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Ügyvédi

kamara.

a gimnáziumot és egyetemet Budapesten végezte. 1863-ban lépett állami szolgálatba. A bu-
dapesti kir. ítéltáblánál kezdte meg hivatalos mködését, majd a fennállott magyar
udvari kancelláriában volt alkalmazva. Az alkotmányos kormány kinevezésekor az igaz-

ságügyminiszteriumban fogalmazóvá nevezték ki, hol fokról-fokra emelkedett titkárrá,

osztálytanácsossá és miniszteri tanácsossá. Az
adminisztráció teendin kivül tevékeny részt

vett a törvényszerkesztésben. Közben a hon-

védhuszárságnál is szolgált, s onnan fhadnagyi
minségben lépett ki. 1885. szeptemberben a

budapesti kir. Ítéltáblához tanácselnöknek ne-

vezték ki
; 1891-ben, a kir. Ítéltáblák decen-

tralizálásakor a kolozsvári kir. ítéltábla elnöke

lett. 1894. július óta a kassai Ítéltábla elnöke.

Kir. fügyészi helyettes Paksy József. Szü-

letett a biharmegyei Monostor-Pályiban 1852-ben.

Középiskoláit és jogi tanulmányait Debreczenben

végezte és az ottani kir. törvényszéknél kezdte

meg mködését 1872. november 4-én, mint jog-

gyakornok ; 1874-ben a szoboszlói kir. járásbí-

rósághoz aljegyzvé nevezték ki, mely állásáról

1875. deczemberben lemondván, atyja, Paksy

Imre debreczeni kir. közjegyz irodájába lépett.

1877. november 29-én a kassai kir. ügyészséghez

alügyészszó hivta meg az akkori igazságügy-

miniszter, 1885-ben ugyanott kir. ügyészszé,

1892. július 6-án kir. fügyészi helyettessé ne-

vezték ki. Miután Battlay Imre kir. fügyészt

1893. augusztusban a kodifikáló bizottságba

Budapestre rendelték, elbb ideiglenesen, majd

1895. júliusban a kassai kir. fügyészség állan-

dó vezetésével bizta meg az igazságügyi mi-

niszter.

A kassai ügyvédi kamara kiterjed a kassai és sátoraljaújhelyi törvényszékek területére-

Forbászi Aranyossy László, a kassai ügyvédi kamara elnöke, született 1846. október

25-én Diós-Gyrött. Jogi tanulmányait Kassán végezte, hol 1868-ban ügyvédi oklevelet kapott.

Azóta mint ügyvéd mködik Kassán, melynek politikai és társadalmi életében vezérszerepet

visz. Tagja a törvényhatósági bizottságnak, elnöke a kassai takarékpénztár igazgatóságának

és más társulatoknak, választmányi tagja több társas egyesületnek.

ARANYOSSY LÁSZLÓ.

^^
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gészségügyi tekintetben Kassa városa már a XIII. században

kiváló helyet foglalt el a többi vidéki városok közt, a meny-
nyiben már akkor volt kórháza, még pedig alapitványnyal Régi kórházak.

biztositva. A meglev okiratok szerént 1283-ban már lé-

tezett a kórház a szegények részére ; a város lakossága

tehát kiterjesztette figyelmét a polgárság egészségügyére

i-s, a mint azt késbb az orvosi dijazások megállapitása, a gyógyszertári

ügy rendezése fokozottabb mértékben tanúsítják. A XIV. században a Szt.

Lélekrl nevezett kórházról tesznek említést. Ez valószínleg azonos az em-

lített régi kórházzal.

A XV. században egy uj kórházzal találkozunk, melyet Szt. Lénád-

ról neveztek. Ezt 15ü6-ban lebontották, mert az uj erdítésnek útjában

állott. A kórházat, ugy látszik, a város segélyezte, mert például 1487-ben

a kiadások tételei közt találjuk, hogy a Szt. Lélek-kórházra 20 forintot, a

Sz. Lénárdra 7 frtot adtak ki. A Szt. Lénárd kórházról és egyházáról külön

utcza is volt elnevezve ; 1473-ban ugyanis Kassa utczái közt a Szt. Lénárd-

uteza szerepel ; 1518-ból pedig ismerjük az Ispotály-utczát, melyben az

elbb emiitett kórház állott. A mai alapítványi közkórház 1831-ben létesült.

Az egészségügyi személyzetrl az okiratokban talált följegyzések szerént

már régtl fogva gondoskodott a város. Az orvosokon kivül a seborvoslással

foglalkozó borbélyok és fürdetk, a bader-ok testületét (a kiknek neve a német

köznép ajkán ma is országszerte fenraaradt), felelsségüket és díjazásukat

hatósági rendelettel szabályozták. Az orvosok közt több polgárjogot szerzett

egyén nevét ismerjük. így bizonyos, hogy 1493-ban Péter doktornak háza

volt a futezán ; Bezdédi Miklós doktor ós fizikus pedig, a kinek 1522-ben

szintén van már háza Kassán, 1520-ban nyert polgárjogot. 1506-ban a

városi jegyzkönyvekben elfordult Lénárd korábbi ós Rupreeht akkori

bader neve. 1524-ben Jakab doktor volt a város fizikusa, vagyis hatósági

orvos. A hatósági orvosi intézmény azonban már régibb kelet, mert 1525-ben

emiitik a néhai Péter doktort, mint városi fizikust, a kirl csak annyit

tudunk, hogy 1494-ben élt. 1 533-ban három borbélyt és sebószmestert említ

a városi krónika ; nevezetesen Márton mester és György mester baderokat

;

továbbá Konrád (Kunz) borbélymestert, a kinek a város 5 forintot fizet a

sebesültek gyógyitásáért.

A borbélyok és sebészek a XVI. században már akkora számot tettek, Borbély és

hogy külön czéhhé alakultak; egy 1557-iki összeirás szerint bástya is van
seheszt/eh -

gondozásukra és rizetükre bizva, késbb 1580-ban a „chirurgorum" czéhet

emiitik az iratok. Szabályzatukat nem ismerjük, de bizonyos kiváltságos

jogokat szintén teremtettek maguknak, melyeket féltékenyen riztek. így
1587-ben a borbélyezeh panaszszal fordulta városi tanácshoz András „feld-

28*

Orvosok és

seborvosnk.
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Sebészek dija.

Halottkémek.

Pestié

scherer", tehát katonai sebész ellen, a miért mhelye fölé három réztálat

és a király czimerét merte kiakasztani ; nem lévén a felcser úr a nemes
czéh tagja.

1636-ban Schott János kassai „bader" és „Avundarzt" nevét találjuk

följegyezve. Kassa a vidéket is ellátta seborvosokkal. 1694-ben például

Tállyára vittek egy kassai borbélyt, a ki ott egy gyermek eltört karját

gyógyitotta meg.

Emiitettük már, hogy a borbélyezéh szigorúan rködött jogainak és

szabályainak tiszteletben tartásán. 1704-ben megint találkozunk egy pana-

szával. Pörbe fogta ugyanis Günther József fürdst a miatt, hogy a fürd-

házon kivül is nemcsak hajat nyirt, de sebeket orvosolt és köpölyözött is.

A czéh megintette ugyan, de azzal nem tördött, mert ime mindjárt más-

nap Mész Sámuel aranymves szolgájának homloksebét gyógyitotta.

A sebészek díjazására nézve 1727-bl maradtak adataink. Az 1727-iki

kimutatás szerint ugyanis a chirurgusok kapnak :

„Egy érvágástól jár dénár 12.

Egy köpölytl jár dénár 3.

Egy fogvonástól dénár 6.

F és szakái beretválástól semmi bizonyos taxa nem jár, hanem azhollyan a beret-

válkozó személy és annak tehetsége, tehát olyan diseretiót ad ; sokszor pedig ingyen is

elég beretválkozik.

A mi pedig a pátienseket

és sebgyógyitást illeti, tehát

hasonlóképpen az borbély

apothecabeli szerszámokat,

fáratságát és másféle expen-

sait egybevetvén és az seb-

nek minem voltát tekintvén

alkuszik az meggyógyulandó-

val, az pátiens viszont a

minem személy és tehetsége

hozza magával, ugy conten-

tálja borbélyát
;
gyakorta pe-

dig st többire ugy történik,

hogy az borbélynak fárad-

sága, expensái és mocskoló-

dása nem csak felényire, hanem egészen is odavész és igy mindenféle munkáinkért többire

diseretioképpen contentáltatunk.

Az kassai borbélyezéh közönségesen."

A bonczolás díjazására is találunk adatot a múlt századból. Nevezetesen :

1738-ban Francz Máté a Schvarczenbach-örökösöktl anyjok holttesté-

nek bonczolásáért („pro anatomizatione") nyolez rénes forintot követel ; de

a városi tanács, mivel ez az rendeletére történt, ez összeget az örökösök

adójából leirja.

Az orvosi szolgálat mellett 1677-ben a halottkémi szolgálatot is rend-

szeresítik felsbb rendeletre. Ebben az esztendben ugyanis a szepesi kamara
meghagyja a városnak, hogy a lengyelországi pestis miatt alkalmazzon halott-

kémeket, a kiknek kötelességük legyen, hogy megvizsgálják a halottakat,

mily betegségben haltak meg s ha pestis jeleit látnák, jelentsók be azonnal

a városi hatóságnak, valamint a fkapitánynak vagy helyettesének.

A pestis, a múlt századok réme gyakran meglátogatta Fels-Ma-
gyarországot, igy Kassát is, a hol más járványok is minduntalan ural-

kodtak. Részint a hiányos egészségügyi intézkedések, részint a folytonos had-

járatok, az erdített és hosszú idn át ostromállapotban lev helyek árkainak

el nem kerülhet poshadása és ennek következtében a leveg megromlása,

KASSA. A KÖZKÓRHÁZ.
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az ivóviz fertzöttsóge szakadatlan forrásai voltak a járványoknak. Kassa

tanácsa, mint a közigazgatás történetébl tudjuk, az akkori, közegészségügyi

viszonyokhoz képest dicséretes módon igyekezett a város tisztántartásán,

szigorú rendeletekkel gondoskodott az állati hullák, a szemét és szennyes

viz eltávolitásáról s a szigorúságot mindig megokoltabbá tették a megújuló

dögvészek, melyek csak a múlt század elején szntek meg végleg.

A pestis körülbelül ugyanazt az utat követte, melyet késbb több

kolerajárvány. Lengyelországon át jutott hozzánk s ekképen Kassát hamar
útban érte.

A XVI. század közepén már meglátogatja a várost. 1564-ben irja Oláh

Miklós, hogy országos dologban Eperjesre kellene mennie ; de mivel azokon

a részeken a pestis dúl és a sok ember összejövetele nem tanácsos, tehát

irják meg neki, mennyiben igaz a dolog.

1576-ban már nagy pusztítást okozott a pestis a városban. Kezddött
augusztus 29-én az els halálesettel és csak 1577. január 2-án sznt meg.

E járvány áldozatairól pontos statisztikai adataink vannak.

Meghalt ugyanis 1576. augusztus 29-ón 1, 30-án 4. Szeptemberben
88-an, legtöbben 25-én, még pedig 8-an. Októberben 189-en, még pedig
28-án 14-en. Novemberben 254-en ; legtöbben 16-án, még pedig 19-en.

Deczemberben 104-en
legtöbben 18-án és

26-án heten-heten.
1577. január 1— 2-áig

3-an. Összesen 660
halott, De egy jegyzet
mondja, hogy a sirásó

35 holttesttel többet irt

föl, mint a melye-
lyeket titokban hoz-
tak hozzá.

A lengyelekkel

való kereskedést 1652-

ben megtiltja a nádor

a pestis behurczolha-

tása miatt. A követ-

kez esztendben a lengyelországi pestis miatt hasonló rendeletet intéz a

városhoz : „Senkit Lengyelországból be ne bocsásson, se peniglen semmiféle

marhát be ne engedjen hozni kegyelmetek."

Ugyanebben az évben mégis belopózott a járvány, a mint Wesselényi-

nek egy Kassa város fbirájához 1653. október 4-én irt levele mondja

:

„Ugy értem bizonyosan, hogy már oda is beérkezett volna az pestis, kez-

dettek is az emberek abban halni."

1654. július 12-én Wesselényi meghagyja a városnak, hogy „az kapukon

vigyáztasson igen szorgalmatosan kegyelmetek, afféle pestises embereket be

ne engedjen bocsátani, hogy affélék miatt az böcsületes királyi nemes
város se inficiáltassék."

Néhány évvel késbb már újra felüti fejét a veszedelmes járvány

Kassa városában. 1663-ban Peth Zsigmond az abaujvármegyei Rozgonyból

azt irja a kassai tanácsnak, hogy „minthogy penig Kassán ismét az pestis

kezdett grassálni, consultátiónak helyét Eperjesre transferáltam".

1675-ben Lipót király a Törökországban uralkodó pestis miatt rendeletet

ad ki, hogy a város a szükséges óvóintézkedéseket megtegye.

A pestistl való éppen nem alaptalan félelem szigorú intézkedést követel

KASSA. A HELYRSÉGI KÓRHÁZ.
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a hatóságtól, annál inkább, mert a dögvésztl való rettegés még az orvo-

sokra is ráragad. Egy városi jegyzkönyvi határozat ngyanis arról tanús-

kodik, hogy az orvosok közt voltak olyanok, a kik, bizonyára aggodalomból,

nem akarták a felsbb rendelet daczára sem megvizsgálni a gyanús körül-

mények közt meghaltakat. Nevezetesen 1678. szept. 18-án a szepesi kamara

átir a városhoz a hirtelen elhalt özv. Harmatné és szolgálója miatt, hogy
orvosával ós chirurgusával nézettesse meg, nem pestisben haltak-e meg;
ha igen, zárassa el a házat. Az okiraton a következ határozat van :

„Deliberatum 19. Septembris 1678. Választ kell irni nemes camarára. És rendeltetik

az doctor és mellé valamelyik borbély az halottak testei meglátogatására. Nb. De az

doctor nem akarja felvállalni ezt az fáradtságot."

Bercsényi, Rákóczy Ferencz fhadvezóre, a legkeg}^etlenebb eszközökkel

akarta meggátolni a járványnak seregében való elharapózását, a mi a

magyar hadsereg végveszedelmét csak siettetheté. A kegyetlen intézkedéseket

azonban Kassa nem volt hajlandó teljesíteni, mint az Bercsényihez intézett,

1710. június 2ö-ikén kelt levelébl kitetszik, melyben azt mondja : „az

mostani contagionak eltávoztatására nézve a kassai generalatus edictumát,

mely szerint „valaki az inficiáltatott házból kijön avagy oda megyén,
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szünte.

Fürdügy.

összelövödöztessék s jószága felprédáltassák" , nem fogja teljesíteni, hanem az

ilyen embert megbünteti s a pénzbírság a szegény betegekre convertál-

tassék."

1712-ben ismét átir a városi hatóságnak az Eperjesen székel szepesi

kamara, hogy ne engedje a városban él örmény kereskedket a falakon

kivül járni-kelni áruikkal, különösen pedig tiltsa meg nekik, hogy a szomszédos

vásárokat ne látogassák, mert széthordozzák a pestist. Ekkor éreztette dúlását

a pestis utolján Kassa városával. Megsznésének emlékére állították aztán

a sétatéren ma is fennálló Mária-oszlopot.

Az emiitett egészségügyi intézményeknek nem kevésbbé fontos kiegészí-

tje volt a fürd, melyre, ugy látszik, Kassa város polgársága meglehets
súlyt helyezett.

Kassán már a XIV. század elején kellett rendszeres fürdháznak lennie,

mert az 1399-iki jegyzkönyvben egy uj fürd felállításáról van szó. Ugyan-

ebben az évben emiitik Gáspár balneatort. A mint tudjuk, a fürdsök

borbélyok és sebészek voltak egyúttal. Emiitik ugyancsak a XIV. század

végén a Békás-fürdt, mely talán a mai Békazúgban, a közép-külváros-

ban volt. A XV. század elején a Forgách-utczában állott egy fürdház. 1487-
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ben a város a fürdházból 17 forintot vett be. 1473-ban Sykora András

balneator polgárjogot nyert.

1556-ból, a mikor a Forgách-utczai fürdház is elpusztult a Kassát

elhamvasztott nagy tzvészben, ámde még abban az évben újra fölépítettek,

fürdi árszabály is maradt fenn. A fürds minden egyes fürd személytl

két dénárt vehetett. Az asszony, aki vizet hordott s a fejmosást végezte,

kapott fél dénárt. A ki a ruhákat rizte, annak is fél dénár járt. A hajnyiró

legénynek ki-ki tetszése szerént fizetett.

A fürdházórt Pál bader 1558-ban hat forint évi bért fizetett. A fürd-

ház fölépítése következ összegekbe került : az ács kapott 23 forintot, az

üvegesnek 4 ablakért, melybe 473 üveget tett be, fizettek 4 frt 73 dénárt.

Megjegyzend, hogy már 1553-ban javították e fürdházat s fizettek

6 forintot. 1698-ban ismét megújították.

A Bankóval, mint fürdintézettel, szintén találkozunk már a XVII.

század elején, nevezetcsen 1612-ben. Ezentúl többször emiitik. Tudjuk

róla, hogy kádfürd volt. 1705-ben Pintér József fürdsnek 10 tallér évi

bérért adja ki a város Bankót, mely a megelz évbeli ostromkor szintén

elpusztult s a városnak akkor nem volt —
módjában fölépíteni. A tehets kassaiak

azonban fölkeresték a távolabb lev is-

mertebb fürdket is, így Keviczky János

kassai bíró „ex thermis Stubnyensibus"

ir levelet, melyben panaszkodik, hogy az

„átkozott köszvény miatt" kénytelen Stub-

nyán ágyban feküdni.

A gyógyszerészekkel 1473-ban találko-

zunk elször az okiratokban, a mikor

Bartolomeus apothecarius polgárjogot nyer.

1562-ben már testületileg tesznek panaszt

a városnál a miatt, hogy az idegen keres-

kedk az országos vásáron kivül is árulnak

gyógyszereket.
,.Die Apotecker beklagen sich, das die kauf- viczay József.

leute, fremde und einwoner, specerei zufüren und

verkaufen, welche den Apotheckern zugehörig, auserhalb des Jormarckts".

Ebbl az idbl több gyógyerész neve maradt ránk. 1563-ban például

emiitik Pál apothecariust, ugyanennek az özvegyét 1575-ben. Az 1574-ben

elhalt Barth Bertalan gyógyszerészt a Sz. Erzsébet templomban temették el.

1620-ban Herczeg Sámson az arany szarvashoz czimzett gyógyszertárt

Kassa város tanácsától leltár szerint 3224 frton megvette s azonkívül fizetett

a boltért évi 26 frt bért. Megfogadta, hogy jó gyógyszereket tart s a taksát

nem emeli.

A jezsuiták a XVII. század második felében állítottak gyógyszertárat s

az „Isten szeméhez" czimeztók. A gyógyszertár a mai premontrei rendház-

ban volt. Midn 1773-ban a rend feloszlott, a gyógyszertárt a kormány
vette át s bérbe adta.

A jezsuiták gyógyszertárából több edény a felsmagyarországi múzeumban van

elhelyezve. Az üvegek nagyrésze ma is megvan a városháza mellett lev gyógyszertárban,

valamint három nagyobb rézmozsár a jezsuiták monogrammjával. Éder Gyula városi tanács-

noknál pedig ezüst edények vannak a jezsuita patikából, valamint egy gyógyszer-

könyv színes ábrákkal.

1673-ból megvan egy gyógyszertár inventáriuma. Czime : Inventarium über des

Gyógy-

szereszek.
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seligen verstorbenen herrn Christian Krautwurst apotheker, -wie sie den herrn Sigmundt

Schönleben ist zu geschetzt worden auf befehl eines wohledlen herrn stadtrichters durch

rechtraefsige deputirte Herren."

1675-ben Spankau meghagyja a városi tanácsnak, hogy mivel múlt

évi hasonló rendeletét nem teljesítette, most vizsgáltassa meg a gyógyszer-

tárakat és taksáitassa meg a gyógyszereket.

Ugy látszik, a gyógyszerészek több visszaélést követtek el, mert a

következ években ismételten fordulnak el akkor igen jelentékeny összeg

bírságok.

1676-ban a város pörbe fogja Ber Theodolphus gyógyszerészt, mert

rossz gyógyszereket árult ós száz tallérra bünteti ; 1676-ban pedig pörbe

fogja a tanács Kevik Keresztély gyógyszerészt, mert a város rendelete

ellenére a gyermekeknek rendelt orvosságot nem jól készítette el. 100 tal-

lérra büntették.

A városi gyógyszertárt 1699-ben Schreter János provizor vette bérbe

évi 500 forint bérért, a mi óriási emelkedés az 1620-iki állapothoz képest,

a mikor Herczeg Sámson csak 26 forintot

fizetett érette. Midn ilyen jövödelmi forrást

nyújt a gyógyszertár, nagyon érthet a

város feljajdulása, mikor 1712-ben a kato-

nai gyógyszertárat Kassára hozzák és a

közönségnek megnyitják.
„Ugy véljük, hogy csak pro conservatione téli

idbe behozattatott ide az mezei patika (katonai

gyógyszertár), most széltében mindeneket árul s

nem is gondolkodik talán, bogy ez idén mezié
menjen. Patikáinknak már egészen elvette proven-

tusát, holott pedig a mi patikánk oly provisióval

vagyon, hogy sufficiálhat mindenfelé, nemde nem
ezeltt is mind az városbelieknek, mind itt bent

lev militiának is sufficiálhatott ; éhez az páter jesu-

vitáknak is van apothecájok."

A városi gyógyszertár érdekeinek védel-

mére különböz intézkedéseket tesz a városi

tanács 1713-ban, mikor a gyógyszertárt

Amrer Dánielnek adja át. Eltiltja ugyanis

a borbélyokat és fürd söket, hogy a bels
betegségek ellen bármi általok készített gyógyszert használjanak. Megen-
gedik a gyógyszerésznek, hogy két mázsa dohányt tarthat raktáron. A gyógy-
szertárra való felügyelettel a város tiszti orvosát (phisicum ordinarium)

bízzák meg.

A városi gyógyszertár értéke ez intézkedések következtében ersen
emelkedett. 1717-ben Bárt Ferencz még 2500 írtért vette át a gyógyszertárt;

1736-ban Taurenti János Kristóf már 4000 frtot fizet érette.

Ezek a történet hagyományai, elszórt adatai Kassa város egészségügyi

intézményeirl a múlt századokban. Annyit a meglev följegyzésekbl is

látunk, hogy a korviszonyokhoz képest Kassa városa elég éber figyelem-

mel gondozta a közegészségügyi intézményeket.

A múlt század végén s a jelen század elején nagy hirben állott Kassán a tudomány-
ban és emberbaráti érzésben egyaránt gazdag kisviczai Viczay József, Kassa városának és

Torna vármegyének orvosa, született Kassán 1746-ban. Orvosi tanulmányait Bécsben végezte.

Huszonöt éves korában tért vissza szülvárosába ós sikeres gyógyításai csakhamar híressé

tették. Mint keresett orvos is változatlan szorgalommal kereste föl napjában többször is

betegeit ; viskó vagy palota közt nem ismert különbséget. A szegény betegek számára nem

GYÖNGYÖSY PÁL.
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csak saját költségén csináltatott orvosságot, de ha ínségben látta ket, akárhányszor pénzt

rejtett ágyukba. 1810. április 5-én halt meg-. Utódja és örököse Sihulszky Frigyes városi

orvos, kertjében emléket állított tiszteletére, feliratát Desewffy József gróf készité ; hamvai

fölé az evangélikus temetben barátai emeltek kis kápolnát. Viczaynak köszönhet a Séta-

tér megalkotása is ; a ma diszl fák egy részét még maga ülteté.

Kassa szülöttei közül a közegészségügy és az orvosi tudományos mködés terén még
többen tntek ki, igy a már emiitett (81. 1.) TJltzmaun Róbert, a bécsi egyetem egykori neves

orvos-tanára és petényi Gyöngyösi/ Pál, a ki Oroszországba származott el, hol mint császári

udvari orvos magas méltóságokra emelkedett. A szintén kassai születés Joannes Antonius

Cassoviensis már a XVI. században szerepel Krakkóban, mint a lengyel király orvosa.

Kassai szüle-

tés hires

orvosok.

1875—1895.

Kassa egészségügyi szabályzata ma a közegészségügyi törvény alapján Kozes^szses-

készülvén, megfelel más városok közegészségügyi szabályzatainak. A köz-

egészségi állapot javítására szolgál az utczák rendezése és aszfaltozása, a

köztisztaság érdekében, ragadós betegségek járványnyá fajulásának meggát-
lása végett tett intézkedések. Az 1875-tl 1895-ig terjed busz év alatt két-

szer volt nagyobb járvány. 1885/1886-ban a hólyagos himl, 1890/1891-ben
a difteria pusztított. Ezenkivül négy izben kanyaró uralkodott. A vörhonyeg
gyakrabban elfordult, de nagyobb terjedelm járványnyá eg}rszer sem
fajult. Kassa fekvésénél fogva ki van téve a gyakori északi szélnek,

mint azt az idjárási megfigyelések is mutatják, s ezért a meghlésbl ered
bajok is srbben fordulnak el. A közegészségi állapotnak javára éppen
nem szolgálnak a még nagy számmal meglev, szk, sötét, fülledt leve-

gj udvarokkal, vagy udvarral alig biró régi házak, az udvarokon fertzött

talajban lev kutak. Ezért a halálozás, noha a lakosság számának növekedé-
séhez arányitva s a járványos éveket leszámitva, bizonyos állandó csökkenést
mutat is, még mindig elég nagy, 1000 lakosra 32—34, Budapestnél tehát

kedveztlenebb. Szembe állítva a születéseket a halálozásokkal, az utóbbi
tiz évnek következ képét nyerjük

:

Születés Halálozás

1886 1151 1161 Himljárvány
1887 1116 938

1888 1091 10Í0

1889 1230 959

1890
1891

1188
1158

1131) „.... ...

10P9(
Dilteritisz.

1892 1157 960

1893 1204 946

1894 1244 1081

1895 1178 974

Megjegyezzük, hogy a halálesetek kimutatása magában foglalja az ide-

gen halottakat is, vagyis azokat, a kik útról, betegen jöttek Kassára. Ezek
többnyire kórházi halottak.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 29



KASSAI AGYAQIPARI GYÁRTMÁNYOK.

IPAR ES- KERESKEDELEM KASSÁN.

Ipar és

kereskedelem

a XIV. század

ban.

assa kiváló jelentségét és gazdagságát, mint a város tör-

ténetében meg van irva, a XIV. századtól fogva fleg

virágzásnak indult kereskedelmének és iparának köszön-

hette. Hogy o két közgazdasági tényez Kassa város

falai között oly magas fokra fejldött, hogy ama korban Kassát méltán

számitották az ország els keresked városai közé, st, hogy szabadal-

mai és kereskedelmi forgalma tekintetében Budával vetélkedett, az összes

felvidéki városokat pedig messze fölülmulta, annak különböz kedvez kö-

rülmények összehatása volt az oka. A XII. században betelepült szász pol-

gárok kereskedelemre termett emberek vagy jártas, fejlett izlésü, szorgalmas

iparosok voltak, a kik e mellett a politikai viszonyokat és pártvillongásokat

ügyesen ki tudták használni üzleti érdekeik javára.

A város fekvése mint tudjuk, szintén kedvezett a kereskedelem fejl-

désének, így lassankint Kassa falai között nagy vagyon gylt össze; gaz-

dagok voltak a polgárok, de gazdag a város maga is, mely szívesen adott

ajándékot, adóelleget a megszorult királyoknak, de cserében mindannyiszor

egy-egy fontos szabadalmat vivott ki magának. 1364-ben Nagy Lajos

Magyarország fels részét uj transzverzális úttal hozta Sziléziával és Cseh-

országgal kereskedelmi összeköttetésbe, mely Kassán ment keresztül s ily

módon Magyarország ki- és beviteli kereskedelmének jelentékeny része a

kassaiak kezében összpontosult : Bártfa, Eperjes akkor még csak keletke-

zben voltak, a szepesi városok csak késbb alakultak községekké, Kassa

tehát majdnem versenytárs nélkül monopolizálta az északi és északnyugati

államok felé irányult külkereskedelmünket. Kassa a felvidék ós alföld érint-

kezési vonalának góczpontján épülvén fel, mint ilyen nemcsak a kiviteli és
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behozatali, hanem a belföldi kereskedelem forgalmának is fpontjává fejld-

hetett. Erdély egész Brassóig, Nagyvárad vidéke, Szatmár-, Szabolcs-, Ung-,

Zemplénmegyék -és az egész felvidék adásvételi ügyleteit nagy részben itt

kötötték, nem is említve a Morvaországból, Sziléziából, különösen Lengyel-

országból, Oroszországból ide özönlött kereskedket, a kik azzal is hozzá-

járultak a város gyarapodásához, hogy áruczikkeikkel huzamos ideig tar-

tózkodtak és költekeztek itten. •

Végül hatalmasan elmozdították Kassa iparának és kereskedelmének Szabada
(

lmak
,° ± es kiváltságok.

kifejldését azok a kiváltságok és szabadalmak, melyeket a város királyainktól

Róbert Károlytól kezdve . egész V. . Lászlóig nyert, melyek ismertetése

a város történetének keretében foglal helyet.

Ilyen szabadalmak : a csöböradó alól való fölmentós, a vásárjog, a

városnak az a joga, hogy ügyeit egyenesen a tárnokmesterhez vihesse

fölebb, a mindezeknél fontosabb árumegállító jog, melyet Nagy Lajos

i -i u._, .- 4V1

ss^

MENYASSZONYI LADA A XVI. SZÁZADBÓL.

1361-ben adott, melynek értelmében az orosz- és lengyelországi kereskedk
Kassán tartoztak letenni és eladni áruezikkeiket s mely jogot Zsigmond
király a belföldi kereskedkre is kiterjesztett. Késbb 1402-ben a belföldi

kereskedket mentesítette ugyan attól a kötelességtl, hogy áruikat Kassán
rakják le, de a külföldiekre annál szigorúbban rótta rá e kötelességet, elren-

delvén, hogy a belföldi kereskedknek fej- ós jószágvesztés terhe alatt

tilos az árumegállitási jog kijátszása végett a külföldiekkel szövetségre lépni.

Kiváltságot kaptak Zsigmondtól a kassaiak arra is, hogy a város

kebelébe nem tartozók nagyobb bevásárlásokat kizárólag a kassai keres-

kedknél tehetnek, st a város polgárai is csak bizonyos mennyiségben
szerezhetik be szükségleteiket az idegen kereskedktl, például csak hat

vég lengyel-posztót, 4 vég parhetet, 12 kalapot vagy sipkát, fél font sáf-

rányt stb. vásárolhatnak ; korlátlan eladási joguk csak az országos vásárok

alkalmával volt. Az árumegállitási jogot azonban fölötte sérelmesnek talál-

ták azok a külföldi kereskedk, kik Magyarországgal szorosabb kereskedelmi

29*
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összeköttetésben állottak. így a krakkóiak, kik a Kázmér lengyel király és Nagy

Lajos közt 1368-ban létrejött béke megkötésekor kieszközölték, hogy Kassa

felé szállított áruikkal ott csak bizonyos napon kötelesek megállani és a

kijelölt napok elteltével a Kassán el nem adott árukat az ország bármely

más részébe szállíthatják. A kassaiak ez ellen erélyesen remonstráltak

ugyan, de csak a Zsigmond és Ulászló közt Bártfán 1423-ban létrejött béke-

kötés alkalmával sikerült régi szabadalmukat Krakkó ellenében is újra ér-

vényre emelni. A belföldi kereskedk is mindent elkövettek, hogy Kassa

árumegállitási jogát kijátszák, nevezetesen mellékutakon, Kassa elkerü-

lésével csempészték áruikat más helyekre, vagy hatalmas furak és fpapok

pártfogását megszerezvén, mint azok jobbágyai kiváltságleveleket szereztek

Kassa elkerülésére. Mindazonáltal e szabadalom kisebb-nagyobb mértékben

egész a mohácsi vészig érvényben állott, míg végre a török hódoltság kor-

szakában több más kiváltsággal együtt elenyészett.

DISZÍTMÉNYES KÁLYHAFIÓKOK A XVI. SZÁZADBÓL.

Jelentékeny kiváltság volt a harminczadtól való mentesség szabadalma

is. Mátyás 1464-ben megszüntette ugyan e kiváltságot, de három év múlva
a harminczad helyébe az úgynevezett koronavámot léptetvén, ennek megfize-

tésére a kassai kereskedk is kötelezve voltak, azonban Mátyás, némi kár-

pótlásul a vesztett jogokért, elrendelte, hogy a koronavámból négyezer forint

Kassa városának fizettessék. A kassaiak elvesztett szabadalmuk visszaállí-

tása végett gyakran tettek lépéseket, ezek azonban Mátyás uralkodása

alatt nem vezettek sikerre. II. Ulászló alatt 1500-ban a koronavám helyett

ismét a harminczad állíttatván vissza, a kassaiak is visszanyerték harmin-

czadmentességi szabadalmukat. A harminczad révén egyébként Ulászló alatt

a kassaiak indirekté is némi elnyökhöz és haszonhoz jutottak. A fhar-

minczad ugyanis a felvidékre nézve Kassán állíttatott fel és annak kezelé-

sével a kormány Kassa városát bizta meg, még pedig azért, hogy a város a

királynak nyújtott kölcsöneinek törlesztését a harminczad-bevételbl elé-

gíthesse ki.
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Végül még ama szabadalmakról kell szólanunk, melyek Kassának
eggedárusági jogot biztosítottak. Az egyik a parhet-gyártás és elárusitás szaba-

dalma, mely páratlanul áll hazai iparunk történetében. A szabadalom-levél,

melyet 1419-ben Zsigmond király adott ki, következket tartalmazza :

„Egyedül Kassán, és sehol másutt országunk területén, ne készíttessék, tartassék és adas-

sék el barhet, és senki, akár keresked, akár pedig más állású egyéniség ne merészeljen külföldi

barhetet bárhonnan is országunkba hozni vagy pedig innét kivinni, Kassa város bírája és

esküdt polgárai beleegyezése nélkül, és akarjuk, határozzuk és rendeljük, hogy a barhet-

készítéssel foglalkozók, bárhol tartózkodjanak is királyságunk területén, akár nemesek, akár más
birtokosok földjén, akár pedig városokban és szabad-községekben, névszerint Bártfán, kivétel nél-

kül Kassára vonuljanak vagyonukkal és a barhetmesterség zéséhez minden szükségesek-

kel egyült, mesterségüket a jövben sehol mámtt, mint Kassán gyakorlaniók."

E nevezetes szabadalomra vonatkozólag Kassa város levéltárában húsznál

több igen érdekes okirat riztetett, melyek késbb a takács czéhnek adat-

ván ki, e czéh

megsznte után

részben a fels-

magyarországi

múzeum ok-

mánytárába ju-

tottak, részben

elvesztek.

SIPOSS A. GYULA KÖT-SZÖV GYÁRA ÉS GÉPTERME.

Elképzelhet, hogy ennek az egész országra kiterjed monopóliumnak

birtokában a kassai parhet-készit takácsok és parhet-kereskedk üzlete

rendkivül felvirágzott.

A kassai takácsok ezen kivül a vászonfehérítésre is széles kör kiváltságot

kaptak, de ebben csakhamar osztozniok kellett Bártfával ; de különben is e nem
sok technikai ismeretet igényl házi ipar csakhamar országszerte ismertté ln.

Kassa legrégibb iparos lakosai, mint azt a czéhszabályok igazolják, Kassa

a takácsok, szabók, kalaposok, csizmadiák, ácsok, kmvesek, kfaragók, legrégibb

kardcsinálók, mészárosok, de már a XVI. század közepén jelentékeny ipar-
ipar

ágak gyanánt jelentkeznek az ötvös, szíjgyártó, timár, kerékgyártó, bádo-

gos, bodnár, fazekas, pék, olajüt, kötélgyártó, erszénykészit, nyereggyártó,

kocsigyártó, asztalos, rézmves és gombköt mesterségek, a XVII. század-

ban pedig ezeken kivül már a könyvköt, órás, puskamves, gubás, mé-
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Czéhek.

Takácsok.

zeskalácsos, üveges, késmves, ruhafest, nómst szabó, tcsináló, re szel-

vágó, harangönt, kárpitos, szitaköt, rostacsináló, sarkantyúkészit, kor-

doványgyártó, esztergályos, szappanos és molnáripar is virágzott.

A kassai iparos-czéhek közül nevezetesebbek

:

A taMcs-czéh, mely Zsigmond királynak a barhet-készitésre vonatkozó
kiváltságlevele birtokában országos czéh jellegével birt, minthogy mindazok,
a kik parhet-készitéssel foglalkoztak, kénytelenek voltak Kassára áttele-

pedni, hogy iparukat folytathassák. Például Budáról tényleg Kassára köl-

töztek a parhetkészitk, kiket Zsigmond az útközben teljesítend vám fize-

tése alól teljesen fölmentett.

A jólét, melyre a kassai takácsok szert tettek, nagy vonzó ert gyako-
rolt a más helyeken lakó takácsokra, kik tömegesen vándoroltak Kassára.
Ámde a kassai takácsok nem jó szemmel nézték a tömeges bevándorlást,

nemcsak azért, mivel számuk felszaporodásával a jövödelem csappant, ha-
nem azért is, mert a bevándorlóit mesterek közt többen voltak olyanok, kik
kontárkodásukkal a kassai takácsok országosan elismert jó hírnevét ron-

tották. A takács-czéh tehát, melynek keletkezési éve ismeretlen, a városi

magisztrátust kereste meg a beköltözések korlátozása végett, mely 1481-ben
erre vonatkozólag a következ határozatot alkotta :

FRANK HENRIK FIAI PÓTKÁVÉGYÁRA.

„Mi Tohler János akkorbeli Biró, Rusdorfer János, Darholcz Pál, Szobranczy Jakab,

Schwarcz Mihály, Fest György, Blaudez János, Tót Christian, Szabó Gergely, Grotker

András, Kreidler Erasmus, Krugler Christof Cassai Tanácsbeliek.

Mindennekk az kikk illik ez leveliink rendiben adgyuk tudtára és értésére, hogy
jövének mi élnkbe ez helynek lakosai, úgymint az Szövésnek böcsülletes Czéhmesteri.

élnkben adván az Sok idegen Takácsoknak való be férkezzéseket és az itt lakozókat is,

kik az czéhbeli Szabadsagok ellen Practicalnak, instálván mi elttünk azzok, hogy az

ollyatén Czéh nélkül valók, Parancsolnánk megh, ne mi ellenünk és Czóhünk ellen csele-

kednék, hanem inkáb, az ki mi velünk edgyütt jót és gonoszt szenyvednek Promovealnank

és az idegen ellen oltalmaznánk, hogy igy mesterségök után Szerencséssebben ell mehet-

nénk. Melynek okáért méltó instantiájokat tekintettük megh és jó teczésünkbl, ez kövel-

kezzend Punctu mokkái Szabadsagokat ersitettük megh.

Elsben, ha valamely lakos avagy idegen a ki nem Czóhes, négy nyüstös abroszokat be

hoz el adni, csak az Szerint adhassa el a mint itten le van tévén az idegennek, hathat forintokon,

az itt lakosnak penigh három forintokon, mindazzon által illyen conditióval, hogy ha az lakos

a munkát nyeressógre vonémegh, az itt valoktul pedighlcn ugy vegye, a mint lehet. ltom : az

Czéh nélkül való Takácsnak az Varossonnem Szabad négy nyüstös abroszokat csinálni, se vörres

pamuttal avagy farcallal sznie, mert valaki pi'élét cselekedendik ázzon szt murikat elveszti

mellynek két része az Magistratussé, edgyik része penighlen az Czéhet illeti, az kendkén
kivül, mellyekhöz Pamutot avagy vörres fonalat Szhetnek és ezen Punktumokat minden

Takácsok és Takácsnék observalnia tartoznak, ltom : az idegen itten, Semmi fonalat Tiz
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forintnak alatta, megh ne vehessen. Item : senki hamis fonalat az Piaczra eladni ne hozzon
az Országhbeliek kivül, mert valaki ez ellen cselekszik, annak az fonala el vesz, a mint
i'ellyeb megh van irva. Item: valaki nem Czéhes és ezen mesterséget z, az is az mun-
kája avagy Szövése nélkül el lészen és az Magistratustól megh büntettettik.

Ennek nagyobb bizonyságára ezen levelünket az Waros Petsetivel conBrmáltuk.
Actum Cassoviae Anno Tizennégyszáz Nyolczvaneggyedik Esztendben (1481.)"

Kiváltságai birtokában a kassai takács-czéh lassanként a hasonnemü
felvidéki czéhek fczéhévé lett, a mit a rimaszombati takács-czéhnek 1666.
május 20-án kelt kötelez irata tanusit, melyben magát a kassai fczóh bi-
zonyos intézkedéseinek aláveti s azt a rimaszombati és más városbeli takács-
czéhek, valamint a mesterek közt keletkez viszályokban békebirónak el-

ismeri. Ugyanily kötelez nyilatkozatot állított ki a csetneki takács-czéh.
Találtatott továbbá a czéh fenmaradt okmányai közt egy, a kassai fczéh
által 1668. október 2-án a rozsnyói takács-czéhhez intézett levél, melyben
figyelmeztette a czéhet, hogy ha k más városoknak merészelnek czéh-
szabályokat adni, akkor a kassaiak fogják a rozsnyóiaktól az igazi czóh-
szabályokat elvenni.

A magyar szabók czéhe már a XV. században fennállott, czéhlevelük
azonban a város által csak 1621. ápril 6-án adatott ki, míg pecsétjük 1806-ból
való. A czéhszabályok a következ záradékkal végzdnek : „Chó Mesterek
voltának az idén való romlott és nyomorult esztendben, Zoltán Szabó
György, Thott Szabó István, Baraniai Szabó Péter és Csiakhy Szabó Dávid."
A czéhmesterek száma is igazolja, hogy e czéh jelentékenyen ersebb volt
a német szabóczéhnél, mely csak a XVIII. században keletkezett.

Kassai czéh

mint fczéh.

Magyar

szabók.

A KASSAI GAZGYÁR.

Erszény-

készitök.

A csizmadia- és czipész-czéhek már a XV. században léteztek ; a csizma- csizmadiák és

diák 1526-ban kelt czéhszabályai magyarul vannak szerkesztve, e czéh czipészek.

jegyzkönyvét is magyar nyelven vezette, ellenben a czipész (schuster)

czéh 1640-ben kelt szabályai német nyelven vannak kiállítva. A csizmadia-

czéh szabályaiból jellemz a II. pont, mely megköveteli, hogy „az Meste-
reknek Nemzetsegh Levelek is legyen és Hitesek legyenek", tovább az

V-ik, mely az egyes mesterek által felszabadulás és más alkalmakkor a

czéh részére rendezend gazdag lakomák ótelrendjét pontosan körülírja.

Az erszénykészitök czéhe 1439-ben keletkezett s eredeti szabályai német
nyelven voltak szerkesztve, 1628-ból azonban magyar nyelven szerkesztett

rövid pótszabályzat maradt fenn, a mely a mesterré felszabadítás feltételeit

állapítja meg. E szerint a mesterré avattatni óhajtó segéd tartozott egy
hatszögü kerek erszényt tizennyolcz rekeszszel és egy tarsolyos erszényt

tizennégy rekeszszel remekben készíteni s ha a remek nem elégítené ki a

bírálókat, a remekl 4 forintot volt köteles a czéhládába fizetni.

A szcsök czéhe 1307-ben keletkezett, jegyzkönyvük, melyet magyarul
vezettek, 1650. január 15-tl van meg, ennek els oldalán a következk
olvashatók

:

„Regestvmiia az Becsülletes Szts Czehnek ab Anno 1650. 17 Januári." A harmadik

napon (jan. 19.) választások eszközöltettek még pedig : „Fe Czéhmesterré Colmitius János,

2. Cassai Szcs György uramat, 3. Henkess Szcs György uramat, 4. Tott Szcs János

Szcsök.
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Tímárok.

Szíjgyártók.

Kerékgyártók

Bodnárok.

Csiszárok.

Ötvösök.

Kovácsok.

Lakatosok.

Órások. Pus-

kamvesek.

Molnárok és

ácsok.

Gombkötk.

uramat adgyon Isten ert Éphséghet hogy e kegyelmek hasznossan szolgálhassanak az

nemes Böcsülletes Czéhnek".

A bevételek és kiadások évnegyedenként sommásan vezettettek be e

jegyzkönyvbe, például január—márcziusban bevett a czéh 82 forint 96

dénárt, ebbl borra és és kenyérre kiadott 51 forintot, marad a czéhládában
31 forint 96 dénár.

A timár-czéh a XV. században keletkezett. Szabályai elvesztek ; jegy-

zkönyvei 1595-bl, 1772-bl és 1839-bl azonban meg vannak.

A szijgyártó-czéh 1573-ból kelt, XXXII czikkelybl álló, magyar nyelven

szerkesztett, de már alig olvasható kiváltságlevéllel birt, ujabb szabályai

1629-bl valók és 32 pontban sorolják fel a czóhrendet. Jegyzkönyvei
magyar nyelven vezetve 1614-tl vannak meg s az akkori czéhszokásokra

és az egyes czéhek közt felmerült súrlódásokra vonatkozó igen érdekes

adatokat tartalmaznak.

A kerékgyártók ezéhe régebben az esztergályos- és asztalos-czéhhel volt

egyesülve ; a közös szabályzat 1459-bl való, késbb azonban mindhárom
iparág külön czéheket alakitott.

A pintér- (bodnár-) czéh valószínleg már a XV. században keletkezett.

A csiszár-czéhbe tartozó fegyver-kovácsok 1557-ben alkottak czéhet;

kiváltságlevelüket Lengyel Ferencz kassai

biró 1690-ben adta ki, mivel az 1674-ben
kelt eredeti szabályok elégtok. Az els pont
a következ határozatot tartalmazza:

„Articulus I. Mint hogy ezen böcsületes Csiszár

Mesterségh senkes Mesterségh, azért a mely Legény

olly Szándéckal volna, hogy Czéhben álljon, a Társ-

pohárt akarja megh adni, tartozik négy Tallért le-

tenni, annak utánna mossók megh tet."

Az ötvös-czéh az ötvösmvészetrl szóló feje-

zetben van kimeríten ismertetve.

A kovács-czéh alakulásáról nincsenek ada-
tok, régi szabályai is elvesztek. Annyit tu-

dunk, hogy a czéh szövetségben állott az

eperjesi, bártfai, lcsei és szebeni kovács-czé-
hekkel s ez a czéhszövetség adott szabadal-

makat a felvidéki más városokban lakó ková-
csoknak czéhek alakítása végett. Ily szabadal-

mat nyertek 1692. június 24-én a meczenzéfi
kovácsmesterek, kiknek okmánya még ma is

megvan, 1696. ápril 10-én pedig a jászói
kovácsoknak küldtek czéhszabályokat, melyek valószínleg azonosak voltak

a kassai czéh szabályaival.

A lakatos-, órás- és puskamüves-czéhhez tartozó iparosok közül legelször
1557-ben a lakatosok alkottak czéhet, de ez a XVII. században az órások és pus-
kamvesek czéhével olvadt össze. A czéhszabályok igen értelmesen vannak
szerkesztve, jegyzkönyveik 1632-tl kezdve vezettettek s ez idbl e nemben
a legtökéletesebbek; pontosan fel vannak jegyezve a tanoncz-szegdtetések
és a felszabadítások, st azok nevei is, kik inas-esztendeiket megszakítva
hosszabb-rövidebb ideig távol voltak. Érdekes a 145. oldalon található követ-
kez feljegyzés, mely a lakatos-munkák azon idbeli árára vet világot

:

„Vettem kilencz pár Sarkantyút egy forinton Lipcseytl. Ugyanakkor nyolez
párt tizenkilencz poltrán egy forinton, vettünk hat pár sarkantyút nagyot,
hitelben fl. 1. den. 17."

A molnárok és ácsok czéhe 1669-bl származó czéhszabályzattal birt,

magyar, tót és német nyelven. Az ebben foglalt kiváltságokkal éltek azon
idben az Abauj-, Zemplén-, Borsod-, Torna- és Gömör-megyókben lakó összes
molnárok, kik együtt czéhszövetséget képeztek, amelynek székhelye — ugy-
látszik — Kassa volt.

A gombkötök czéhe már a XVI. században fennállott, mit a nagyszombati
gombkötknek a kassai gombköt-czéhhez 1593. június 21-érl keltezett

NOVELLY SÁNDOR.
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levele tanúsítja. Eredeti kiváltságlevelük elveszett, de annak másodlatai

1603-ból, 1699-bl, 1750-bl és 1805-bl magyar és német nyelven szerkesztve

meg vannak.
A fazekas-czéh egyike a legrégibb kassai czéheknek, ozéhszabályzata

azonban, mely 1574. szept. 15-iki kelettel van ellátva, jóval a czéh fenn-

állása után jött létre. Hogy a kassai fazekasok és kályhások távolabbi

helyeken is jó hírnévnek örvendtek, azt bizonyítja Bártfa város számadási

könyve, melybl kitnik, hogy a bártfaiak Miklós kassai mesternek kályhák

csinálásáért 14-28. február 15-én 1000 dénárt fizettek.

A mészárosok czéhc a XV. században már virágzott s a kassai mészárosok

távolabbi helyekre is szállítottak vágómarhát. Régi czéhszabályzatuk elveszett,

de jegyzkönyveiket és pecsétjüket Kassa város levéltárában rzik.

A sütök ezéhe a XV. században már létezett, 1561-ben másodlatban

vették ki czéhszabályaikat, 1703-ban pedig uj szabályokat nyertek.

A mézeskalácsosok ezéhe 1735-ben nyerte kiváltságait, melyek német

nyelven szerkesztvék. A kassai mézeskalácsosok süteményei a város hatá-

rain túl is nagy kelendségnek örvendtek.

A rézmves czéh 1585-ben magyar nyelven vette ki szabályait, melyek

azonban elvesztek.

A könyvkötök (kompaktorok) ezéhe 1699-ben
már létezett s magyar nyelven szerkesztett

ujabb szabályai 1705-bl valók. Érdekes eb-
ben az 5-ik pont, mely megszabja, hogy Kassa
városában négy mesternél több ne legyen,
kivéve azon esetet, ha valamely mester fia

óhajtana mesterré lenni.

A nevezetesebb kassai czéhekrl az imént fel-

sorolt adatok eléggé igazolják azt, hogy e vá-
ros már a középkorban is egyike volt leg-
jelentékenyebb iparos városainknak, falai kö-
zött az akkor divott minden iparág kisebb-
nagyobb mértékben virágzott s a kassai
iparosok készítményei nemcsak a hazai, de
a külföldi árupiaezokon is tért hódítottak
A kassai régi ipar virágzó korszaka sokáig
tartott és jóval késbb kezdett hanyatlani,
mint a kereskedelem, melynek határait ré-

szint a felvidéken keletkezett, már nagyobb
városok kereskedelme, részint a háborús idk
egyre szkebb körre szoritották. A mohácsi
vész után a felvidéki városok iparosai, élükön a kassai iparosokkal, az

ellenségesked verseny kifejtése helyett szövetségbe lépnek, melynek czélját

egyfell az ipari érdekek megvédése, másfell kartellszerü egyezmények
létesítése képezte.

E szövetség els nyomaira 1635-ben akadunk, mely év július 6-án Schwer-
tel Venczel, Fraumüller Kristóf, Stróbel Sámuel és Blaszevics Lrincz Kassa
városa, Sándor János ós Gnersics Menyhért Lcse városa, Stauff Tamás és

Hüldreich Lónárt Bártfa városa, Puttenberger János, Langfelner Dániel ós

Klein János Eperjes városa, végül Hertel András és Grosznoviczer Mátyás
Szebcn városa részérl azon czélból jöttek össze, hogy e városok iparosai neve-
lten és megbizásából a szövetség szabályait megalkossák és a kölcsönös érdek-
védelem tárgyában határozatokat hozzanak. Késbb Késmárk iparosai is csat-

lakoztak e szövetséghez és a 15. pontba foglalt szabályzat határozmányai a
városok közt létesítend limitácziók (árszabás) czéljából kiküldend meg-
bízottak útiköltségeinek fedezésére, az iparosok közt felmerül viszályok
elintézésére, a vásárok látogatása tekintetében a kölcsönösségi jog fenntartá-

sára, az egyes városok czéhei között támadt kontroverziák elintézésére.

az iparosok ruházatbeli, menyegzi, kereszteli stb. szokásainak egyszer-
sítésére irányultak. Ezen általános szövetségen kívül még egyes hasonnev
czéhek közt külön szövetkezesek is jöttek létre, min volt például a kassai

és eperjesi gombköt-czéhek közt 1625-ben létrejött egyezmény, melyben a

DEIL JEN.

Fazekasok.

Mészárosok.

Sülök.

Mézeskalá-

csosok.

Rézmvesek.

Könyvkötk.

Felvidéki va-

rosok szövet-

sége.
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Ipar a török

háborúk alatt

tanoncz-tartás tekinteteben állapítottak meg egyöntet szabályokat. E szö-
vetségek tették lehetvé, hogy a felvidéki városok iparosai közt káros ver-
seny nem fejldött ki és hogy különösen a városok és megyék árszabályozó
jogával szemben az iparosok érdekeiket megvédelmezhették.

Nem sokat vagy legalább nem tartósan ártottak a kassai iparnak azon
események sem, melyek a török hódoltság idején Kassán és vidékén vég-
bementek és e várost részint politikai pártoskodások, részint hadi mvele-
tek középpontjává tevék. A jöv-men idegenek, kik közt tekintélyes párt-

vezérek is voltak, valamint az átvonuló hadak ugyanis, bár a városnak sok
kárt okoztak, annak belbékójét, fejldését megzavarták, de egyszersmind
jelentékeny mennyiség iparczikket is fogyasztottak s ezek árát jól meg-

xvn. század, fizették. A XVII. század végén azonban, a Zrinyi-Frangepán féle össze-

esküvés után Kassán az ipari viszonyok is jelentékenyen és hátrányosan
megváltoztak. A rémuralom nem nézhette jó szemekkel az ipar- és keres-

kedelem virágzását, sem az iparosok önállóságát és vagyonosságát, minélfogva
Hanyatlás, nemcsak minden tekintetben

nemcsak lábbal tiporta a czé-

lésezést is, hanem elijesztette

get, minélfogva e vásárok
jobb napok derültek ugyan
gét többé nem nyerte vissza,

nem nyertek,st aHabsburgok
veszitettek és kénytelenek vol-

korlátozta az ipar továbbfejldését,

hek szabadalmait, megtiltva a gyü-
a kassai vásárokat látogató közönsé-
egyre néptelenebbekké lettek. Késbb
fel, de a kassai ipar régi jelentsé-

a czéhek semmi ujabb kiváltságot

uralma alatt a régiekbl is sokat el-

tak az egyöntet czóheljárást inaugu-
ráló kanczellári, illet-

leg helytartósági sza-

bályrendeletek eltt
meghajolni. A XVIII.
század elején Kassán
már csak 38 ezóh lé-

tezett, holott 40—50
évvel elbb a czéhek

Német iparu-

sok betele-

pülése.

száma az 50-et még
meghaladta. Ezen
idtájra esik a kas-

sai iparosok újra

elnómetesedése is.

A kormány nem
jó szemmel nézte

azon törekvéseket,

.
melyeket Kassa vá-

A FELSMAGYARORSZÁGI ÉPÍTKEZÉSI R. T. KERÁMIAI ÉS TÉGLAGYÁRA-

rosa önkormányzati jogai és szabadalmai megvédése érdekében kifejtett s ezt a

kassai magyarságnak tulaj donitván, nemcsak szivesen mozditotta el kereske-
dknek és iparosoknak az örökös tartományokból Kassára való betelepülését, de
különböz kedvezmények nyújtásával buzdította is ket a bevándorlásra. A
Kassán letelepült, többnyire német ajkú iparosok aztán lassankint kiszorították,

vagy a versenyben elnyomták a magyar iparosokat, uj czéheket alakítottak

vagy a régi czéhekben magukhoz ragadták a hatalmat, minélfogva a ma-
gyar ipar mindinkább háttérbe szorult.

A XVIII. század végén kedvezbb körülmények köszöntöttek be. A gaz-
dasági viszonyok mindinkább konszolidálódtak, béke volt az országban és

habár a kassai ipar régi jelentségót extenzív kiterjedésében többé nem
nyerte vissza, de a felvidék píaczain jelentékeny pozicziókat vivott ki magá-
nak s azokat meg is tartotta. Hogy már ez idben az iparosok iskolai

ipad oktatás, oktatására is figyelmet kezdtek fordítani, bizonyítja hogy 1788-ban Simay
Kristófot, a kassai normális iskola rajztan itóját a városi tanács egyszersmind
az ipariskolai rajztanitással i* megbízta.

A XIX. században a kassai ipar a fejldés terén folyvást elrehaladt,
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1848. után.

a város magasabb polgári és katonai hatóságok székhelyévé ln, ismét na-

gyobb forgalom fejldött kis a kassai vásárok jelentékenyen megnépesültek.

Nagyobb iparvállalatok is keletkeztek abban az idben ; nevezetesen 1804-ben

egy porczellángyár felállítását engedélyezték, 1832-ben két dohánygyár és

két porczellángyár állott fenn a városban, utóbbiak közül az egyik Temes-
várott, Szegeden és Aradon állandó, Pesten és Debreczenben pedig vásári

raktárakat tartott fenn. 1836-ban már három dohánygyár és két kedény-
gyár volt, 1843-ban két burnótgyár, egy kedénygyár, kályhagyár ós

brgyár. Ugyanez évben állított fel a kassai jótékony negylet a szegények
házában posztókészit gyárat, melyet 1846-ban o czélból alakult társaság-

nak engedett át. Végül 1844—48-ban több szesz- és likrgyár keletkezett.

A forradalmi napok és az ezeket követ abszolutizmus korszaka ma-
gára Kassa városára, az ipari érdekek szempontjából nem volt káros ; mai
modern ipari fejldésót azonban a város csak az alkotmányos korszak fel-

dcrülóse s különösen a Kassát érint vasutvonalak kiépitése után nyerte.

Ekkor ezen minden tekintetben elnyös ipari központ az alkotmányos
kormányzat megfelel rendelkezései, a városi hatóság által életbe léptetett Kereskedelmi

czélszerü intézkedések ós a kassai kereskedelmi és iparkamara buzgó törek- ésiparkamara.

vései folytán ismét eltérbe lépett s elfoglalta méltó
helyét az ország iparos városai sorában.
A kassai kereskedelmi és iparkamara mindjárt a ka-

marák felállítását elrendel törvény megalkotása
után létesült és késbb, a miskolczi kamara fel-

állítása következtében hatásköre szkebbre sza-

batván, még nagyobb figyelmet szentelhetett a
kamarai terület ipari és kereskedelmi érdekeinek.

?tv$?

JAKAB PÉTER TÉGLA-, KÁLYHA- ÉS TERRACOTTA- GYÁRA.

A kamara elnöke id. Novelly Sándor kir. tanácsos. Kassán végezvén fgimnáziumi

tanulmányait, részt vett az 1848/49-iki szabadságharcában ; azután egész erejét és buzgó-

ságát a közgazdasági tevékenységre fordította. A város törvényhatósági bizottságának 1861.

óta tagja. Megválasztatván 1875-ben a kereskedelmi és iparkamara elnökének, a legnagyobb

buzgalommal szentelte erejét az ipar fejlesztésének. Eveken át -volt igazgatósági tagja több

pénzintézetnek, köztük a kassai takarékpénztárnak. A közügyek terén szerzett érdemeinek

elismeréséül felsége a Ferencz József-rend lovag-keresztjével s kir. tanácsosi czimmel

tüntette ki. .. • •

A kamara titkára Deil Jen, született 1846. szept. 16-án Kassán. Jogi tanulmányainak

befejeztével tiszt, segédfogalmazó lett a pénzügyminisztériumban, majd 1868-tól 1871-ig

pénzügyi fogalmazó a kassai pénzügyigazgatóságnál. 1872-ben választották a kamara tit-

kárává. Több ipari szakiskolát létesített, szakkiállítások rendezése által közremködött a fel-

vidéki házi-ipar fejlesztésében. A közgazdasági irodalom és hírlapirodalom terén is sokoldalú

munkásságot fejtett ki. Tagja az országos ipartanácsnak, miniszteri biztosa a homonnai,

késmárki és turócz-szent-mártoni fels kereskedelmi iskoláknak. Tulajdonosa a koronás

arany érdemkeresztnek ; Lubló városának díszpolgára. Iparos lakosság

Az 1880. év végével Kassának lakosai közül 674 volt önálló iparos; száma -

hogy mennyi volt az iparos-munkás, arra nézve megbízható adatok
hiányzanak. Az 1890. évi népszámlálás azonban már minden viszonylataiban
tárgyalja a kassai .iparosrlakosság megoszlását. E szerint iparzéssel, a

30*
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Bctegsegélyzó

pénztár

kereskedket ide nem értve, 6584 egyén foglalkozik ; s az iparosok eltartott-

jait is számítva, a lakosságnak fele ipari keresetbl él. A fent kitüntete-

tett létszámból esik a tulajdonképeni iparra 3942 férfi, 1427 n, élvezeti

és személyes szolgálati iparra 456 férfi, 654 n, vándoriparra 2 férfi, házi

és népiparra 13 férfi és 60 n. Önálló vállalkozó volt 939, üzletvezet

42, gépész 6, családi kisegít 28, segéd 957, tanoncz 573, munkás hat éven
alul 132, hat éven felül 1501, napszámos 243, szolga 188. Segéd nélkül
dolgozott 444, egy segéddel 162, két segéddel 97, 3—5 segéddel 140, 6—10
segéddel 62, 11—20 segéddel 26, 20-nál több segéddel 29 iparos.

1890. decz. 31-én legtöbb munkást az állami dohánygyár foglalkoztatott,

mely 1260 egyénnek nyújtott kenyeret. Nagyobb számban nyertek még
az ipari munkások foglalkozást a következ szakmákban : agyagiparnál
146, vasgyártásnál 95, építészetnél 621, gépgyáraknál 82, nyomdászatnál
45, gzmalmoknál 59, serfzknél 56, téglagyártásnál 132 egyén,

ipartestület. a czéhek helyét az ipartestület tölti be, mely 1885. november 1-én
kezdte meg mködését és nagy buzgalmat fejt ki a város ipari érdekei fej-

lesztése körül, mintegy 900 iparost tart nyilván, tagjainak száma pedig a

800-at megközelíti. A
testület élén mint elnök
Krotkovszky Ferencz áll,

alelnök Ambrózy Ká-
roly, pénztáros Bohérka
Ede, számvevk Kosztka

Imre, Hrabovszky János,
Markovics István. Az elöl-

járóság pedig 3ö rendes
és 6 póttagból áll.

Az ipartestület beteg-

segélyzö pénztára 1892.

augusztus 15-ón kezdte
meg mködését, 1894-

ben 11,504 forint bevé-
tele volt, melybl táp-,

gyógy- és kórházi költ-

ségek fejében 3211 forin-

tot, orvosszerckért 1801

forintot, temetkezési já-

rulékok fejében pedig
33ü forintot fizetett ki

s különböz módon 473

egyént segélyezett.

Kellképen gondos

kodva van az ipari okta-

tásról is, a mennyiben
jól berendezett három osztályú elsfokú ipariskola áll fenn.

Kassa városának nagyobb gyári és ipari telepei közül betrendben
a következket soroljuk fel

:

Angsburgi légszeszipartársulat gázgyára. Kassai igazgató Clas Nándor.
Megnyitották Kassán 1870. jani én. Agyár területe 8400 D m., a cshálózat
hosszúsága kb. 40,000 méter. Épületek száma a három gazométerrel együtt 11.

Hajtó er egy gzexhaustor, egy 2 lóerejü gázmotor. Termelési képes-
ség egy millió köbméter, a munkások száma 40. Szakavatott vezetésérl
tanúskodik az, hogy Kassa egyike a legjobban világított vidéki városoknak.

Adler és Gold likrgyára. (Pesti-ut 2/3.) Tulajdonos Adler Adolf. Ala-
pították Adler Adolf ós Gold Gusztáv 1871-ben. A gyár két marienbadi
pároló készülékkel dolgozik és három épületrészbl áll. Különlegessége az u. n.

paprika egészségi likr, melybl Német- és Francziaországba, st Belgiumba
is szállít. A munkások száma 18, köztük 5 n. Gyártmányai kitüntetést

is nyertek Bécs, Brüsszel, Velencze, Düsseldorf, Barcellona, Lipcse, Drezda,
Pécs, Miskolcz és Deés kiállításain. A helyiségek kb. 1500 métert foglal-

nak el. Érdekes a pároló helyiség, a földszinti raktár, melyben több mint

FLEISCHER ÉS TÁRSA GÉrGYÁRA.
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100 hordóban mintegy 5000 hektoliter különféle szesz fekszik és az emeleti

mintaraktár, mely körülbelül 10,000 palaczkban és korsóban a kész és ad-

jusztált árut tartalmazza.

Bayer és Bauernebl sör- és malátagyára a Flórián-utczában. Alapította

Bayer János 1858-ban. A gyár területe 12,000 G m. Áll 5 épületbl és 9

pinczébl. A nagy kereslet következtében a régi gyár szknek bizonyul-

ván, a tulajdonosok egy második uj gyárat építettek, mely egyike a legjob-

ban berendezett vidéki sörgyáraknak. Hajtó er : egy 48 és egy 6 lóerejü

gzgép. Munkások száma 50, termelési képesség 50,000 hektoliter. Piaczai

Fels-Magyarország, Hajdú-, Szabolcs- és Hevesmegye.
Clas Nándor csermelyvölgyi vasbádog- és lakatosáru-gyára (azeltt Halvax és

társa. E gyárat 1870-ben egy konzorczium alapította; különlegessége a takarék-
tzhelyek és préselt takaréktüzhely-ajtók gyártása, mely czikkok nagy keres-

letnek örvendenek. A gyár 4 épületrészbl áll és területe 1055 D m. Hajtó-
ereje egy 8 lóerejü vizikerók. Munkásainak száma 35. Készit : 1500 taka-
réktüzhclyct és kemenczét, 10,000 süt csövet,30,000 ajtót és 1500 légszesz-

lámpát. Hazai piaezok : Felsmagyarországon kiviil Erdély és az Alföld.

CLAS NÁNDOR CSERMELY VÖLGYI VASBADOG- ÉS LAKATOSÁRU-GYÁRA ÉS GYÁRTMÁNYAI.

Kivitel: Galicziába és Romániába. E gyár helyén már a század elején szesz-

gyár volt, melyet a jelenlegi telep alapítói átalakítottak.

Dohánygyár (Ferencz József-tér 3— 4. sz.) Keletkezett 1850-ben. Területe :

1900 G öl, melyen 9 épület áll. Hajtóer : egy 16 lóerej gzgép. Munká-
sok száma : 1700, köztük 1637 n. Termelési képesség : 22,500 mm. nyers
dohány-anyag, 75 millió szivar és 15,000 mm. dohány.

Delaval Geo E. fa-, vas- és sodronyárugyára (Klobusitzky-utcza 4.).

Külföldi czég, mely 1890 óta van Kassán. A gyár 6 épületrészbl áll 1520

Q m. területen. Hajtóer: 4 lóerejü gzgép. Munkások száma 35. feldolgoz

7000 kg. drótot, H2,Ö00 kg. vasat, 800 kg. sárgarezet, 1 000 kg. czinket, 6000 kg.

öntött vasat és 300 kbm. fát. Kivitele van Ausztriába, Gácsországba, Sziléziába

és Olaszországba.
Dunkel W. K. parkettgyára (Andrássy-utcza 1.). Alapíttatott 1873-ban.

A gyár 8 épületbl áll 10,000 Q méternyi területen. Hajtóer egy 18 lóerejü

gzgép ; termelési képesség 100 vaggon parkett. Munkások száma 100,

köztük 10 n. Kivitel: Ausztrián, Csehországon és Galiczián kivül a
Keletre és Belgiumba.

Eisler Jósiás és fia hajlított-bútorgyára. Hajtóer egy 20 lóerejü gz-
gép. Segédgépek száma 60. Termelési képesség 60,000 darab bútor 120,000

írt értékben. Feldolgozott évi famennyiség 1000 köbméter bükkfalécz. Mun-
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kasok száma 200, köztük 85 n. Gyártmányai legnagyobb részt a külföldi

piaczok számára készülnek.

A Felsmagyarországi építkezési részvénytársulat tégla- és keramitgyára
(Szepsi ut). Alapittatott a téglagyár 1872-ben, a keramitgyár 1892-ben.

Gyártási ág : kézimunka tégla és keramit járdatégla, — különlegesség : szí-

nes, dessain-keramit burkoló téglák. A gyár 13,500 G m. területen 29 épü-
letbl áll. A keramitgyár hajtóereje egy 50 lóerejü gzgép. A munkások
száma : 300, köztük 100 ni munkás. Gyártási képesség 9 havi munka-
id alatt 9 millió tégla és 12 havi munkaid alatt másfél millió keramitlap.

A gyár keramitgyártmányainak elárusitásával Kassán a Fleischer és Schir-

ger czég van megbizva. A gyár, mely egyike a legújabb ilynem telepek-

nek, mintaszeren van berendezve és szakszer vezetése folytán föltétlenül

kitn és versenyképes árut gyárt.

Fleischer és társa vasöntje és gépgyára (Vám utcza 12.). Alapitotta

Müller János 1869-ben. Czégtagok : Fleischer Kálmán és Schirger Gusztáv.

Különleges gyártási ága a gazdasági gépek, melyek messze, a vármegye
határain túl is nagy kedveltségnek örvendenek. A gyár 14 épületbl áll

és 11,880 D m. területtel bir. Hajtóer egy 16 ós egy 6 lóerejü gzgép. A
munkások száma 120. Termelési képesség kb. 120.000 frt érték gazdasági

gép, malom- és olaj gyár-berendezés, transmissio, gzgép, szeszgyári gép-

BAYER ÉS BAUERNEBL RÉGI ÉS UJ SÖRGYÁRA.

javítás és kb. 4500 klgr. vasöntvény. Kiviteli piaczai: Csehország, Gali-
czia, Belgium és Németország. A czég gyártmányai kitn minségüknél
fogva — a dunántúli részt kivéve — az egész országban el vannak terjedve.

Frank Henrik fiai pótkávégyára (Pesti ut). A kassai gyárat 1887-ben
alapitották. Területe 21,000 D öl, melyen 9 épület áll. Hajtóer egy 30
lóerejü gzgép ; a munkások száma 235, köztük 175 n. Termelési képes-
ség 15—20 ezer mmázsa, mely azonban az üzem teljes kihasználása esetén
50,000-ig fokozható. Kiviteli piaczok : Galiczia, Bukovina, Szilézia, Morva-
ország, Szerbia, Bulgária, Orosz- és Törökország. A telepet gyári vá-
gány köti össze a vasúttal. E gyár a vármegye egyik legfontosabb és
leghasznosabb ipartelepe, a mennyiben egy uj mezgazdasági ágat, a
czikóriatermelést honositotta meg.

Jakab Péter tégla-, kályha- és terracotta-gyára (Szepsi ut). Alapittatott
1878-ban. Különleges gyártási ág a kályha- ós terracotta-gyártás, mely czik-

kek ugy mintázás mint anyag és kivitel dolgában elsrendüek. A gyár
területe 14,000 D m. és 21 épületbl áll. A munkások száma 160, köz-
tük 60 n. Termelési képesség 9 havi munkaid alatt kb. 10 millió

darab. A gyár tégláit messze vidékre hordják, terracotta-készitményeit pedig
egész Felsmagyarországon ismerik. A fejezet élén lev fejkóp e készítmé-
nyek mintadarabjainak csoportját ábrázolja.

Kohn testvérek és gróf Csáky Rezs konyak-, likr- és rumgyára, (Szepsi
ut 6). Mindkét czég tulajdonosa: Aafricht Fülöp. Alapíttatott: a likr-gyár
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1850-ben Kohn József, a konyak-gyár 1889-ben Aufrieht Fülöp által. Kü-
lönlegessége a meleg utón, franczia rendszer szerint készített likrkrém. A gyár

területe 1800 D m. és két épületbl áll. Hajtóereje egy 8 lóerejü gzgép.

Munkások száma 15. Kivitel: Ausztriába, Bosznia- és Herczegovmába. A
konyakgyár Stolárféle desztillátorral van felszerelve, melyen naponkint kb.

3 hektoliter konyak párolható. E jóhir gyártmány védjegye a gr. Csáky-

czimer: koronás hermelin-paláston kék mezben egy levágott török fej.

A gyár, versenyképességére való tekintettel, állami kedvezményben is részesül.

„Unió" felsmagyarországi malomipar részvénytársulat (Pesti ut 7.) alapítta-

tott 1892-ben. Tulajdonosa a kassai kereskedelmi bank és a magyar ipar és ke-

reskedelmi bank. A telep területe 12,000 D m. és 7 épületbl áll. Hajtóer egy

250 lóerejü gzgép. Munkásainak száma 80, termelési képessége 120,000 m.má-

zsa. Hazai piacza Fels-Magyarország, kivitele : Cehországba, Sziléziába és

Galicziába irányul.

Kuszla és Orih esztergályozott és asztalos butor-tárgyak gyára (Kakas

utcza 6). Alapította
Kuszka Nándor 1869-

ben. Különleges gyárt-
mányai : keretléczek

,

szobrászati famunkák,
dohányzó- és teaaszta-
lok, rnhafogasok, esz-

tergályozott székek stb.

A gyár területe 750 D
m. Hajtóer egy 6 ló-

erejü gzgép. Munkások jjg
száma 30. A gyár 20
vaggon fát képes fel-

dolgozni^ 20 eszterga-
paddal, gzgyaluval,

ADLER ÉS GOLD LIKÖKGYÁRA.

számos legújabb szerkezet gzmunkagéppel van felszerelve és gyárt-

mányai az egész országban el vannak terjedve.

Láng József ács-, épitasztalosmunka- és parkett- gyára. (Kálvária utcza

14.) Alapíttatott 1882-ben. A telep területe 30,000 D m, melyen 11 épület

áll. Hajtóer egy 60 lóerejü gzgép. Munkások száma 75. Termelési ké-
pessége 100 vaggon áru. E czég üzlete nemcsak Kassára, és Fels-Magyar-
országra, hanem az ország egyébb részeire is kiterjed. Ács- és épitaszta-
losmunkáival mint vállalkozó messze a vármegye határain túl is jó hírnév-

nek örvend, parkettgyára pedig sikerrel versenyez a többi hasonló gyá-
rakkal.

Lepesch és fia serfzje (Szepsi ut 27.). Alapíttatott 1870-ben. A telep

területe 8000 m., melyen 4 fels épület és 12 pincze áll. Hajtóer egy
5 lóerejü gzgép. Munkások száma 60, köztük 10 n. Termelési képesség
40,000 hektoliter.

Siposs A. Gyula mechanikai köt-szöv és harisnyanemüek gyára. (Szepsi

ut 38.) Alapíttatott 1876-ban. A mintaszeren berendezett és vezetett gyár,
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mint különlegességet, katonai alsó ruházatút koszit. Területe 1522 ni.,

melyen 3 épület áll. Hajtóer : egy 4 lóerejü gázmotor. Munkások száma
70, ezek közt 60 nöi munkás van. Termelési képessége 120,000 frt érték
áru. Piacza az egész ország, de még Galícziába js szállít. Siposs A. Gyula
gyártmányai országos hírnévnek örvendenek O volt Magyarországon ez
iparágnak úttörje és megalapítója. Gyára körülbelül 130 különféle mun-
kagéppel van felszerelve, melyek közt mintegy 65 kötgép, 10 legújabb
szerkezet kötve szöv körgép van. Gyárát legutóbb kibvítette és csinos
földszintes épületrészt toldatott hozzá.

Sztudinka Gyula és fia bútorgyáros és épületasztalos (Szepsiut 12).

Alapította Sztudinka Gyula 1867-ben. Egyszer és diszbutorokon kívül
kárpitos, képfaragó és esztergályos munkákat is gyárt. A gyár területe

4000 D m., melyen 6 épületrész áll. A munkások száma 25. A gyár kb.
ö0 vaggon fát képes évenkint feldolgozni. Tfj Sztudinka Gyula 1894. óta a

czég tagja, melynek
külföldön, nevezete-

sen Münchenben és

Parisban szerzett gya-
korlati tapasztalatai-

val hasznos szolgála-

tokat tesz. A gyár
udvari részét a külön-
böz mhelyek, mun-
kagéptermek, raktá-

rak, csomagoló-,iroda-

és tervez helyiségek,

faszáritó szinck stb.

foglalják el, míg a

nagy kiterjedés, dí-

szes üzlethelyiség az

utczára nyilik. E he-
lyiség fölött vannak a
berendezett interieu-

rök.

Termény- és áru-

raktár részvénytársulat

(vasúti telep) ; czélja

:

raktározás és bizomá-
nyi adás-vétel. Ala-
kult 1891-ben. Tulaj-
donosok-: a kassai
kereskedelmi bank és

a magyar ipar és ke-
reskedelmi bank. A
telep területe 3600 Q
m., melyen a raktár-

épület áll. Hajtóer
egy 8 lóerej gázmotor. Raktározási képesség 36,000 mmázsa.

Uncjár Ignácz és fia keményít és siker-, árpagyöngy- és gabnatisz-

titó- gyára (Szepsi-út). A gyár 1866-ban keletkezett. Területe kb. 5000 G m.,

melyen 8 épületrész áll. Hajter egy 100 lóerej gzgép. Munkások száma
50, köztük 8 n. Termelési képesség 20 mm. keményít, 5 mm. siker,

80 mm. árpagyöngy, ezenkívül tisztít 24 órai munkaid alatt kb. 350
mmázsát. Kivitel fleg Ausztriába.

Mint nagyobb ipartelepek, melyek gyárszerü üzemmel bírnak, felemli-

tendk még

:

Balló Ferenez kályhagyára. (Pesti út.)

Bagoly Antal és tsa betonmunkák, csatornázás, aszfaltozás és házfedé-
sek vállalata. (Kakasutcza 8. sz.)

Czimbalek és Hamicsár szivattyú, vízvezeték, központi ftés és erátvi-
teli berendezések vállalata. (Tehánysor 1. sz.)

KOHN TESTVÉREK LIKR- ÉS KONYAKGYÁRA-
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Genzovics Ödön parkett-gyáros és épületasztalos. (Hollóutcza 3).

Grausz Jakab stearin- ós paraffingyára. (Vamutcza 7).

Hajdú Imre szappangyára. (Futcza 45).

Haltenberger Béla festgyára. (Szerecsenutcza 3).

Klaudny Ede kályhagyára. (Mészárosutcza 11).

Kolacselc Vilmos czementgyára. (Gátsor 1).

Legányi Samu bútorgyára. (Szénatér 3).

Matyasovszky Mihály kályhagyára. (Kovácsutcza 12).

Itt van a Csányi mümalom részvénytársaság városi irodája (Futcza 83.),

mely teleprl más helyen írunk bvebben, továbbá a

„Kassai gz- és kádfürd részvénytársaság" (Rózsautcza 12. sz.) és a

Schalkház nagyszálló részvénytársaság (F-utcza), mely Kassának legel-

kelbb s a magyarországi vidéki városok elsrangú fogadói közé tartozó szálló.

Nagyobb szabású, jól berendezett könyvnyomda három van Kassán, még
pedig: Bemovits Gusztáv Kossuth-utcza 16., Ries Lajos Futcza 58. és

Werfer Károly F-utcza 64.

Kassán a XIV. század elejétl fogva a mai napig a kereskedelem

folyvást karöltve járt az iparral. A XIV. században, azaz Róbert Károly

szabadalma óta lett Kassáké-..

resked várossá a szó valódi ér- |j£

telmében, mert addig kisszer |,

kereskedelme csak a helyi piaezre

Kereskedelem

a XIV. és XV
században.

LÁNG JÓZSEF ACSTELEPE ÉS PARKETTGYÁRA.

szoritkozott. De az emiitett szabadalom óta sokkal gyorsabban is emelkedett

a kereskedelem a virágzás tetfokára, mint az ipar.

A kassai kereskedelem virágzásának legszebb korszakát Nagy Lajos

alatt és Zsigmond uralkodásának els szakában élte. Nemcsak Nagy-Szeben

Nagyvárad ésBucla vidékérl jönnek, hanem lengyel, sziléziai, cseh, orosz és más

országokbeli kereskedk is elözönlik a kassai piaezot. A váltópénz sokszor mái'

nem volt elég az adásvétel közvetitésére, s a város kénytelen a forgalmat az

úgynevezett „kassai márkau kiveretésévcl megkönnyíteni, mely pénznem csak

a kassai piaezon szolgált fizetési eszközül. De a kassai kereskedk nem
elégedtek meg azzal, hogy saját városuk piaczán közvetitsék az árufor-

galmat, srn látogatták a jelentékenyebb vásárokat; behatoltak Erdélybe,

st egyes kiválóbb forgalmi pontokon állandó fiókraktárakat tartottak fenn ós

összeköttetéseikkel behálózták Lengyelországot, st Oroszország közelebb

fekv piaczait is. 13ü4-ben a kölcsönösség alapján Krakkóval kötöttek kereske-

delmi szerzdést. Az adásvétel ftárgyát nyerstermények képezték.

Már fentebb emiitettük, hogy az Alföld a kassai piaezra szállitotta

termény- fölöslegcinek nagy részét, a város és vidéke pedig nagy mennyiség

Magyarország Vármegyéi és Városai. ál
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Kereskedelmi

tárgyak.

Tárházak.

hort árusított el, melynek termelésérl Kassa már a XIII. század végén is

hires volt, s melyre nézve szintén többféle kiváltságot élvezett.

Jelentékenyebb volt a kassai kereskedk szerepe azon áruk forgalmá-

nak közvetítése torén, melyeket a külföldrl akár az országban való fogyasz-

tás, akár továbbadás czéljából behoztak. E tekintetben Kassa a szó valódi

értelmében gyüjtö piacza volt a különnem áruknak, különösen az ország
határain kívül termett nyersterményeknek, ipari készítményeknek és félgyárt-

mányoknak. Ezek sorából fölemlítend a bársony, selyem, lengjél patyolat, török

selyem, barhet, olasz, angol, morva, iglói, boroszlói stb. posztó-áruk, mindennem
fonalak, zsinórok, paszományok, szrme-áruk és drága-prémek, bors, gyöm-
bér, sáfrány, szegfszeg, fahéj és egyéb gyarmatáruk, ékszerek, fegyverek,
lószerszámok, kocsik, egyházi felszerelések, ruházati czikkek stb.

Az árukat bolthajtásos raktárakban helyezték el, melyek szk
utczákat képeztek. Ezen utczák a közlekedés czéljára szolgáló szélesebb

utczáktól vasrostélyokkal voltak elválasztva, melyeket éjjelen át zárva tartottak,

a raktárak körül pedig fegyveres rök czirkáltak.

A detail-eladás czéljára azonban nyilt boltok is voltak a város fbb
_. . utczáin. Akkor ópitet-

L_ ték ugyanis a házak
—CL elé, különösen az osz-

lopos eltornácz
felhasználásával

azon csarnoko-

kat, melyek nyo-
mai még csak
nem igen régen
enyésztek el.

L Kassa keres-

saság és sza- kcdinek köré-

ben a testületi

közszellem ha-

Krresked tár-

mar kifejldött, KUSZKA ÉS ORTH ESZTERGÁLYOZOTT BÜTOR GYÁRA ÉS GYÁRTMÁNYAI.

ugy hogy érde-

keik kölcsönös megvédése végett keresked társaságot alakítottak. Hogy
mikor keletkezett e társaság, azt a rendelkezésünkre álló adatok alap-

ján megállapítani nem lehet, de kétségtelen, hogy 1475-ben már létezett s

jelentékeny mködést fejtett ki a kassai kereskedk érdekcinek megvédésében.

II. Ferdinánd király idejében már rendes szabályzattal is birt a kassai

keresked társaság.

A szabályzat, mely elször is elrendeli az ünnepi munkaszünetet, a kö-

vetkezket tartalmazza

:

„Mivel hogy else s kiváltképen való fe vége embernek az Istennek imádása, tisztele-

tének megadása s az cörök életnek keresése légien, végeztünk: liogy vasárnapokon és

más ünnepnapokon is ez mi társaságunkbeli kereskedeö rend keözzöl senki boltinnak

meghnyitásával kereskedését no zze és ne áruiion, az eöregh uraimnak érdemes büntetése

al.it; hanem kiki keresztiéin hivatallia szerint az Isteni tiszteletié rendelt napokat megh-
szentelvén, azután Isten segítségével exerccallia hivatalát.

A /.után az idegen országokból jöv kereskedk ellen intézkedik, a kik „nemcsak ex.

mi Társaságunkbelioknck veszik el keniereket, de seöt ez városnak lakosit s ez darab föld-
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nek Indigenáit is teli séggel nadáliképpen sziják." Ezeknek a harminczad lefizetése után

legyen kötelességük, marhájukat azaz áruezikkeiket a kereskedelmi társaságtól kirendelt sze-

mélyeknek megmutatni, s áruezikkeiket csak azon a módon adhatják el, amint az a társaság-

beli kassai kereskedkre nézve meg viin állapítva, de a nem keresked polgároknak és ide-

geneknek csakis a vásárkor; különben áruezikkeiket elkobozzák s abból két rész a városi

tanácsot, egy rész a kereskedelmi társaságot illeti.

Megállapítja ezután a szabályzat a kassai kereskedk érdekében, hogy mekkora

mennyiség legyen a minimum, a mit ogyos áruczikekkbl eladni, vagy az idegen kereske-

dtl venni szabad. Kevesebbet nem szabad mint fél vég bársonyt, öl ven sing (rf) selyem-

szövetet, tiz vég gyolcsot ós négy rfös lengyel patyolatot, egy font aranyfonalat, négy

levél skófium-aranyat, négy kötél flanelt, fél mázsa gyömbért, fertálymázsa nádmézet, egy

mázsa borsot, két font sáfrányt, fertálymázsa kék vagy más fonalat. Az aprólékos dolgok-

ból huszonöt forintnyinál kevesebbet nem volt szabad eladni ; olasz, angol és hasonló

posztóból fél, morvái, iglói, boroszlói posztóból öt végnél kevesebbet. Ha valaki a polgá-

rok közül mégis ennél kevesebbet akarna vásárolni az idegen árusembertl, akkor tartoz-

zék megkérni a Társaság öreg urait (elöljáróit), „és az Eöregh Uraim láttassák megh, kinek

s mit kell engedni az e szüksége és követése szerint". A mit Kassára bevittek, azt ott

kell letenniök az idegen kereskedknek s nem szabad semmiféle ürügygyei másfelé vinni;

hogy a ki ez ellen vét, javainak konfiskálásával lakol. Ha a városban kobozzák el áruit,

két harmadrésze legyen a városé, egy a Társaságé, ha pedig a város határán kivül kon-

fiskálják, egy harmadrészt kapjon Felsége, egyet a Társaság, egyet az illet hely

földesura.

Kassai keresked csak az lehet, a ki bizonyos inasesztendt töltött ott ; ha idegen

akar megtelepedni s bebizonyítja, hogy kitöltötte inaséveit, az ha szegény, fizessen a Társa-

ság ládájába 25 forintot, ha tehets, az „öreg uraim -
' által megállapított összegei. Más azon-

ban, mint magyar és német nációju be ne fogadtassák. Inast vagy boltoslegényt csak az

öreg uraim valamelyikének vagy megbízottjának jelenlétében szegdtethessen a keresked ;

az inas nyolez de legalább hat évig szolgáljon, ruhája morvái vagy maixner posztóból, vagy

ura viseltes ruhájából álljon. Ha felszabadul, fizet a Társaság ládájába 2 arany forintot, a

levólváltságórt egy tallért. Inasoknak és legényeknek nem szabad másutt szállást tartani

vagy holmijukat máshol tartani. Ruhát sem szabad uruk akarata nélkül csináltatniuk. Az a

keresked, a ki másnak legényét vagy inasát elcsalja, tiz forint büntetést fizessen.

Ha valamely társaságbeli kereskedt az utou kifosztanak a tolvajok, tartoznak az

„öreg uraim", a mint a szerencsétlenségrl értesülnek, tiz lovast a károsult mellé adni, hogy

a latrokat fölkereshesse.

A tagok kötelesek egymás tiszteletben tartását ótalmazni ; a ki tanuja annak, hogy

egyik a másikat gyalázza, tiz forint birság terhe mellett tartozzék az öreg uraimnak följe-

lenteni, a kik kisebb vétségekben maguk intézkednek ; de ha a bevádolt keresked súlyos

bnt követett el, lopást, paráznaságot, vérontást, akkor át kell adni a bírónak és a nemes

Tanácsnak.

A társaságnak évenkint négyszer legyen kongregációja (közgylése) ; húsvét negyed

napján, Sarlósboldogasszony utáni nap, Szent Mihály napja után való napon és farsang

táján. A ki távol marad, egy forint büntetést fizet. Közköltségre minden tag minden alka-

lommal tizenöt pénzt fizet. A Társaság ládáját az évenkint szavazattöbbséggel választott hite-

les személy rzi. Kötelezi a szabályzat a fiatal kereskedket, hogy a lövésben is gyakorolják

magukat s a legjobb lövknek évenkint kitzött jutalomdijat adott a társaság.

Szigorúan megtiltja a szabályzat az uzsorát és csalást.

„Végre hogy az mi Társaságbelieink között felettébb való uzsora és Isten ellen való nyer

reségüzés ne találtassák: decernáltuk, hogy az öregh Uraimék affélékre hivataliok és conscien-

tiájok szerént szorgalmatosan vigiazzanak, s mindezek mind publice, mind privátim megh
is intsenek, hogy kiki marháját Isten és io lelkiismeret szerént dirigálja s f'elebaratiat megh

ne csallia. Alioquin az kik marhaokat érdemes és illend arranal felliebb adni compcrialtat-

uák, affélék ellen érdemes büntetéssel ezen dolgot a magistratusnak is értésirc adván, conscientiose

és igen serio animavcrtalianak. Hogy igy másoknak kárával az magok hasznának feletebb

való illetlen keresése Isten és felebaratiok szeretinel feliebb ne légien."

A kassai keresked társaság élén az öregek állottak, kiknek száma tizen-

kett volt s élethossziglan választattak. Az öregek közül egyik az elnöki széket
töltötte be ós ezt bírónak nevezték. A társaság szervezete különbözött a ezó-

hek szervezetétl, de a czéheket megillet jogokat gyakorolt. Jegyzköny-
veit a társaság németül vezette, e jegj'zkönyvek 1687. január 14-tl van-
nak meg. A társaság legrégibb pecsétje egy középen álló alakot ábrázol,

31*

Keresked

társaság szer-

vezete.
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Hanyatlás.

XVI, század.

mely mérleget tart kezében, körirata olvashatatlan, évszámmal nincs ellátva
;

a második pecsétnyomón Merkúr alakja látható, kezében pecsétes le-

velet tart s lábai eltt horgony fekszik, köriratából csak e szavak olvasha-
tók; „Handlungs Grémium insigel." — A legújabb pecsétnyomón ábra
nincs, csupán e felirattal van ellátva : „K. K. Priv. Caschauer Handlungs
Grémium 1769." Miudhárom pecsétnyomó vasból van. A társaság Mária Teré-

ziától uj szabályzatot nyert, mely lényegileg a régi szabályzattól nem sok-
ban különbözik, függ pecséttel van ellátva s a királynn kivül Eszterházy

Ferencz gróf és Jablánczy József irták alá. — A társaság harmadik szabály-
zata 1. Ferencz király idejébl való.

Kassa kereskedelmének gyors emelkedését még gyorsabb hanyatlás

követte. Erre az els okot Zsigmond és a lengyel király közt kitört viszály-

kodás adta meg, melynek következtében Zsigmond Lengyelország anyagi

erejét gyengit intézkedésekhez nyúlt, 1430-ban Kassának szigorúan meg-
hagyván, hogy azon kereskedit és polgárait, kik Lengyelországot bejárják

és ott kereskednek, hazatérésre hivja fel és senki a város polgárai közül

fej- és jószágvesztés terhe alatt Lengyelországba árukat ne vigyen, Len-

gyelország kereskedi és üzérei eltt pedig minden, az országba vezet út

ós ösvény gondosan zárassék el. Habár Zsigmond e tilalomért többféle

más elnyökkel igyeke-

zett a kassai keresked-

ket kárpótolni, a kár,

mit a Lengyelországgal

való élénk kereskedelmi

összeköttetés megszakí-

tása okozott, nem volt

ellensúlyozható s annak

következményeit a kas-

sai kereskedelem nagy

mértékben érezte. Láttuk

a fent mondottakból,

hogy Magyarországból

Lengyelország felé és

onnét ide irányuló áru-

forgalomnak majdnem
egyedüli közvetiti a kassai kereskedk voltak. E forgalom • pedig igen je-

lentékenyvolt, a mennyiben Magyarország kivitelre szánt nyers terményeinek

jó nagy részét az akkor népes és vagyonos Lengyelország fogyasztotta el,

mig viszont a lengyel kereskedk Kassán át brökkel, prémárukkal stb.

látták el Magyarország fogyasztóit. A béke Magyar- és Lengyelország

közt nemsokára helyreállt ugyan, de a kassai kereskedk csak kis rész-

ben birták az összeköttetések megszakadt fonalát ismét összekötni s el-

veszített piaczaikat visszanyerni. Másfell Kassa kereskedelmi jelentségét

a szepesi városok kifejldése csökkentette ; e városok és Kassa keres-

kedi közt élénk verseny fejldött ki, mely hasznára vált az ország

kereskedelmének, de a kassai kereskedk üzleti terrénumát egyre sz-

kebb határok közé szorította. Hozzájárult ehhez az is, hogy líáttjá* király

a kassai kereskedk ogyodárusági jogait nem igen respoktálta, st egyes

kiváltságokat eltörölt és mig szókvárosának, Budának fejldését keres-

kedelmi szempontból is hatalmasan elmozdította, Kassáért semmit sem
teli. Mátyás halála után pedig az oligarchia lábrakapása okozott Kassa

knvskedclmének súlyos veszteséget. A Zápólyák és Perényiek sok sérelmei

ejtettek a város szabadalmain, a fpapok és furak jobbágyai kifosztották

SZTUDINKA GYULA ES FIA BÚTORGYÁRA.
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az utazó kereskedket, raig sok földesúr terhes vámokat szedett a birtokain

.átvonuló kereskedktl nemcsak áruik, hanem személyük után is. Ezen

bajokat azonban még csak leküzdötte a város szívós életereje s kereske-

delmének virágzását, habár szkebb körben is, képes volt fentartani, de a

mohácsi vész után, midn a ketts fejedelemség pártokra szakította az or-

szágot és a török- hódoltság egyre terjedt, a hazai kereskedelem ós vele

együtt a kassai egyre több akadályt talált útjában. Ehhez járult, hogy a

XVI—XVII. században Lengyelország szomorú politikai, erkölcsi és anyagi

állapotok szinterévé vált s az ez irányban újra kifejldött kereskedés majd-

nem teljesen megsznt.

Kassa kereskedelme igy szorult folytonosan szkebb körre ós már a

Hábsburgoh uralma kezdeten annak nemzetközi, de st országos jellege is

majdnem egészen elenyészett. A kereskedk igyekeztek ugyan régi kivált-

ságaikat fenntartani, megszakadt összeköttetéseiket újra biztosítani, de e tö-

rekvéseik kell támogatásban nem részesültek és csak azon intézkedések

voltak a kereskedelem érdekében fenntarthatók, melyeket a város és a ke-

reskedk saját hatáskörükben létesíthettek. Emiatt azután számos keresked
elköltözött, a régi híres

kereskedházak utódai

más foglalkozás után

néztek, a nagy árurak-

tárak kiürültek s hábo-

rús idben katonai la-

kásul vagy börtönül

használták. A kereske-

delem hanyatlásának

elég bizonyítéka az,

hogy Kassán 1762-ben,

egy azon idbeli hiva-

talos összeírás szerint,

összesen már csak 32 A SCHAi,kház nagy szálló.

keresked volt.

A XVIII. század végérl maradt fenn az alábbi árszabás, mely néhány
fogyasztási czikk azon korbeli árait tünteti fel. Ez az árszabás 1792-bl

való s azt január 17-én Abauj, Torna, Borsod, Szepes, Sáros és Zemplén

megyék képviseli, a megyei közigazgatási kormányzat limitaczionális jogá-

nál fogva Kassán tartott ülésükben állapították meg.

Tartalma a következ

:

Kereskedelem

a Habsburgok

alatt.

XVIII. szá/.ad-

ln'li árszabás.

Hus Olvasztatlan Olvas ztott Közönséges Pamutbélü

faggyú faggyú gyertya gyertya

60— 70 frtig 2 kr. 6 kr. 7 kr. 101/2 kr. 11 kr.

70- 80 u 2V-2 >»
7

ji
8 ,, 111/2

1! 12 „

80— 90 ,,
3 íj

8 >j 9 11 121,2 >J 13 „

90—100
)' 3V? jj

9
jj

10 „ 131/2
JJ 1* ..

100—110
ÍJ

4 JJ
10

>i
11 v 141/2

JJ 15 „

110—120
ÍJ

41/2 JJ
11 >»

12
»> 151/2 ÍJ 16 „

120—130 „ 5 JJ
12

j)
13

jj
161/2

ÍJ !7 „

130—140
JJ

51/2 1!
13 „ 14 ,, 1712

Jl 18 „

140—150 „ 6 JJ
14 » 15

?> I8V2 ÍJ
19 „

Borjúhús fontja 4

Gyenge bárány 3—

4

Juh- és kecskehús 21/2

Friss disznóhús 6

kr-
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Egy pár

Brös pecsenye 7 kr.

Sós száraz szalonna 18 ,,

Sós nyers „ .... 15 ,,

Uj háj ,
15

Ó háj „ IS

Egy pár csirke 10 ,,

„ ,, „ falukon 9

„ „ kappan 24 „

„ „ falukon 21

„ „ tyúk 18

„ „ kacsa 15 „

Nem hízott lud 34 „

„ „ „ falukon 30

Pulyka-kakas 54 „

Tojópulyka 24

Nyolcz tojás tavaszkor és nyáron 3

Tiz ,, „ „ „ falukon . . . 3

Hat „ szszel és télen 3

Nyolcz „ „ „ „ falukon .... 3

írós vaj itezéje 18 „

„ „ „ falukon 17 ,,

Olvasztott vaj itezéje 27 „

Brök ára.

legnagyobb nyers ökörbr

középszer „ ,,

kisebb '„ „ • ....
legnagjrobb tehénbr

kisebb ,,

legkisebb „

harmadf tinó „

esztends rúgott borjubör

kisebb „ „

ürü vagy kos bundának való

ürü vagy kos alábbvaló

öreg bak 2.—

•

kecskebr 1.12

11.— réncs forint.

9.'50

8.—

6.—

5.-

3.30

1.30

1.—

1.42

1-30

XIX század.

Kiviteli

ezikkek.

„ ,, báránybr, szcsnek való 1.08

„ „ szopós bárány „ „ —.3(5

„ „ prémnek való nagyobb jnhbör 1.30

,, „ nagy lóbr • 2.16

,, ,, középszer lóbr 1.42

„ „ kisebb „ 1.08

„ „ harmadfii csikóbr — 51

Ezen árszabás a kir. és mezvárosokra, valamint a transverzális i ka-

tonai útvonalba es) és kontrakezionális községekre volt irányadó, más helye-

ken a marhahús fontját egy krajczárral olcsóbban kellett mérni a fenti

árszabásban kitüntetett áraknál.

A XIX. század elejétl kezdve ismét felvirult Kassa kereskedelme,

azonban régi irányától eltér irányt vett, amennyiben nemzetközi jellegét

nem nyerte vissza, országos jelentségében más városokkal osztozott, de

annyival inkább központjává lett a felvidék kereskedelmének és túlszárnyalta

e részben nemcsak Eperjest, hanem a régi szepesi városokat is. Az Alföld

lakossága újra felkereste a kassai piaezot, hogy terményeit értékesítse és

beszerezze Kassa ipartermékeit.

Különösen jelentékeny Kassa termény-, szesz- és borkoreskedése, de gyar-
matáru- ós vaskereskedése is nagy vidékkel tart állandó összeköttetést. A fa-

kereskedés terén élénk kivitele, faipar és butorgyártmányai (hajlított fabútorok)
a kontinens egy nagy részén jó hírnévnek örvendenek; nagy mmalmainak rle-
ményei Csehországba, Mnr\ aországba és Sziléziába szállíttatnak. Kassa vászon-
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cs szövet-kereskedi az egész felvidék kiskereskedelmével állanak össze-

köttetésben. Hasonlókép híres Kassa parkett-ipara, köt-szövészetc, amelynek
készítményei az Alföldön és Erdélyben is jó hirnóvnek örvendenek.

Az 1891. évi népszámlálás adatai szerint Kassán 823 férfi, 235 n,
összesen 1058 egyén foglalkozott kereskedelemmel, még pedig tulajdonké-

peni keresked volt 1002, házaló keresked 25, ügynök és alkusz 31. A tulaj-

donképeni kereskedk közül önálló vállalkozó 470, tiszt és üzletvezet 56,

kisegít 41, segéd 197, tanoncz 105, munkás 17, napszámos 13, szolga 103.

A nevezetesebb kereskedelmi ágak képviseli : divatárus 22, fakeresked 16,

fszeres 48, gabonakeresked 33, kézm- és rövidárukeresked 35, lisztárus 10,

rubakeresked 13, borkeresked 10, könyvárus 8, vegyeskeresked 90.

A nagykereskedk közül a bornayykereskedök tekintélyes kivitellel is

birnak. Ilyenek els sorban Littmann Sándor (futeza 10), kinek a legtöbb
európai államba és Amerikába is van kivitele, különösen tokaji, szomorodni
és aszuborokban ; továbbá Patzauer Jakab (futeza 5) és Horovitz Félix
(futeza 32).

Forgalom tekintetében következnek a fszer- és gyarmatáru-nsigylteTes-

kedk : mint Beller Károly, Kuhlmann Nándor, Schlesinger Simon, Zúlir

és Szakmáry, ifj. Novell// Sándor és Vizy Domokos. — A vas- és gép-na,gy-

kereskedk : Adriányi és Markó, Elischer és Fiedler, Fleischer és S'chirger ós
Tutkó György. — Rfös- és vászon-nagykeresked csak egy van : Bródy
Fülöp. — Rövid- és norinbergi áru-nagykeresked kett : Falk testvérek és

Kirschbaum S.

A kassai kereskedk ma létez társulatai között els a „Kassai keres-

kedelmi ipartársulat
u

, mely utóda ama régi társaságnak, a melynek szabályait

ismertettük. E társaság 1788-ból származtatja magát, de kétséget alig szen-

ved, hogy ekkor csak is régi szervezetét változtatta meg, melyet 1475. óta
birt. Ekkor ugyanis „Kereskedelmi testület" czimet vett fel, mely alatt 1880-ig
létezett, midn a törvénynek megfelel uj alapszabályokat nyert. A társaság
czélja a tagok közös, valamint Kassa város és Abauj-Torna vármegye
általános kereskedelmi és forgalmi érdekeit elmozdítani, mely czélból

elsegíti a kereskedelem fejldését, felébreszti az érdekközösség érzetét,

szigorú rendet honosít meg a fnökök és személyzetük közt, s ez okból
békobiróságot tart fenn, elmozdítja a tanonezok szakoktatását, kereske-
delmi kórodat és betegsegélyz pénztárt állit. Az egylet élén 12 tagú választ-

mány áll, a melynek ez id szerinti elnöke Szakmáry Károly, titkára

Tattárszky Gyula. A társaságnak 80 tagja van. Betegsegélyz pénztára mintegy
250 taggal bir. Ezenkívül a társaság tartja fenn az alsófoku kereskedelmi
iskolát, jelenleg pedig egy fels kereskedelmi iskola létesítésén fáradozik.

Második keresked egyesülete Kassának a „Kassai keresked ifjak tár-

sulata
u mely önképzés czéljából 1870-ben alakult, társalgó- és olvasóhelyi-

séggel, 1200 kötetbl álló könyvtárral ós mintegy 6000 írtra becsülhet
vagyonnal bir. Jelenleg van 108 rendes és 20 pártoló tagja. Az egylet
elnöke Adriányi Béla, alelnöke Binder Ern, pénztárosa Pfau Ferencz, ház-
nagy Pocsatko Jen, titkár Haaser Gyula, a kik mellett 6 rendes és 6 póttag-
ból álló választmány mködik.

Kereskedelem-

mel foglalko-

zók száma.

Nagykeres-

kedk.

Kereskedelmi

társulatok.
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Kassai taka-

rékpénztár.

A.GYARORSZÁG politikai helyzeténél ós a Cs. k. szab.

osztrák nemzeti banknak adott kiváltságok-

nál fogva Kassán nem keletkezhettek elbb
pénzintézetek, mint az ország fvárosában.

Létezett ugyan a nevezett banknak Kassán

is fiókja, mködése azonban még a hatvanas

években is alig terjedt ki egyébre, mint hogy

a harminczadhivatal egyik tisztviselje Bécs-

bon fizetend bankutalványokat állított ki jutalék lefizetése mellett. A nem-
zetnek általános öntudatra ébredése a negyvenes években kihatott erre a

vidékre is és igy keletkezett a

Kassai takarékpénztár 1844-ben, tehát öt évvel késbb, mint legrégibb

pénzintézetünk, a Pesti hazai els takarékpénztár.

Alapította Ficdler Károly tekintélyes kassai keresked 15,000 peng
frt alaptkével. A takarékbetétek az els év végével 189,000 frtot tet-

tek, 1847-ben pedig már 450,000 frtot értek el. A szabadságharcz kitörése

bénitólag hatott az intézet fejldésére; a betétállomány 1 848 végén 276,000,

1849 végén pedig 76,000 frtra apadt le. A béke helyreálltával azonban a

takarékpénztár állapota is megjavult, hogy 1873-ban a bécsi válság következté-

ben még nagyobb megpróbáltatásokkal küzdjön meg. Sikkasztások és hamis

mórlegezések is elsegítették a tönköt ; a részvények, amelyek 1000 frton is

alig voltak kaphatók, hirtelen annyira elértéktelenedtek, hogy potom áron sem
akadt vevjük. A bukás eltt azonban találkoztak önzetlen férfiak, kik

vagyonukat és becsületüket koczkára téve, a takarékpénztár megmentésére

vállalkoztak. Az igazgatóságba és felügyel bizottságba oly egyének léptek

be, a kik nem csak nevüket adták oda, hanem szakismeretük alapján az intézet

vezetésébe is beleszólhattak. Vezérigazgatónak az intézet addigi pénz-

tárosát, Stadler Sándort nevezték ki és evvel az intézet történetében uj korszak

nyilt meg. Visszanyerte a közönség bizalmát, helyrehozta a régi bnöket, úgy
hogy a kassai takarékpénztár Fels-Magyarországnak most nemcsak leg-

régibb, de immár legnagyobb pénzintézete is. Az igazgatóság és felügyel

bizottság még ma is jobbára ama férfiakból áll, kik az intézetet a még most

is mköd vezérigazgató segítségével megmentették. A takarékpénztár nyolez

tisztviselvel dolgozva, óvenkint 35—40 millió frt pénztári forgalmat csinál.

Az intézet fejldését mutatja, hogy mig 1872-ben 30,000 frt alaptke

mellett a betétállomány 3.059,296 frtra, a váltótárcza 847,448 frtra rúgott,

addig 1880-ban 156,000 frt alaptke mellett 3.250,004, 1890-ben 4.124,400,

1895-ben 5.695,654 frt betétet kezelt, a váltótárcza pedig ugyanez évek-

ben 1,627.513, 1.341,791, illetleg 2.460,843 frtra rúgott. A többi üzletág

között a jelzálogkölcsön-üzlet játszik fszerepet. Ennek állománya 1872-ben

1.460,506 frttal érte el legmagasabb fokát, melyrl 1882-ben 848,314 frtra ha-
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nyatlott lo, mig 1889-ben ismét meghaladta az 1 milliót, 1894-ben pedig 1 .158,057

frtot tett ki. Az intézet a 70-os évek elején 40

7

osztalékot fizetett, majd a vál-

ságos idk alatt veszteséggel dolgozott, 1882-ben pedig már ismét 3, 1883-ban

4, 1884-ben 5, 1890-ben 10% osztalékot fizethetett, mig az utolsó évek oszta-

léka 12V2% volt.

A növeked hiteligények Kassán ujabb és ujabb bankokat és taka-

rékpénztárakat hoztak létre. A kassai bankok mindegyikének kisebb-nagyobb

válságokon kellett keresztülesnie, amelyeket fleg a nagy verseny miatt

csak küzdelem árán tudtak legyzni
;
jelenleg azonban már a legtöbb eljutott

a fejldés magasabb stádiumába és külön-külön hasznos szervei nemcsak

Kassa és Abauj-Torna vármegye, hanem egész Fels-Magyarország hitelfor-

galmának. Ezek közül az alapítás sorrendjét tekintve, els a

Kassai népbank, amely 1871-ben alakult 125,000 frt alaptkével. Ala-

pítása azon idbe esik, midn a gazdasági élet minden terén mutatkozó

élénk föllendülést nemsokára az 1873-iki visszaesés követte. A népbankot,

mely némely tekintetben még a kezdet nehézségeivel bajlódott, az 1873-iki

bécsi katasztrófa, bár csak közvetve

is, nagyon érzékenyen károsította. Az
intézet által alakított hitclcgylcteket

a beállott nagy fizetésképtelenségek

miatt föl kellett oszlatni. A szen-

vedett veszteséget kell tartaléktke

hiányában a részvényeknek lOOfrtról

60 frtra történt lebélyegzése által fe-

dezték. A hetvenes évek végén és

részben jelenleg is az intézet vezeté-

sében résztvev férfiaké az érdem,

hogy a nehéz idket átélt bank a

fokozatos fejldés utján halad. Az
intézet fejldését mutatja, hogy mig

1873-ban a betétek összege 185,000

frtot, a váltó- állomány 105,000 frtot

tett, 1880-ban a betétállomány 608,000

frtra, 1895-ben 1.463,011 frtra emel-

kedett, a váltó-állomány pedig 1880-ban 440,000, 1885-ben 623,000, 1895-ben

862,746 frt volt. A jelzálogkölcsönüzletct az intézet a 70-es években

csak mellékesen kezelte és állománya ez üzletágban nem is haladta meg a

100,000 frtot, innen kezdve azonban e tekintetben is javulás mutatkozik s

a jelzálog alapján adott kölcsönök összege az 1879-ik évi 84,971 frtról 1885-ben

már 230,221, 1890-ben 419,503, frtra emelkedett, míg az utolsó években

némileg csökkent, 1895-ben már ismét csak 338,298 frtot tevén. Az intézet

osztaléka a 70-es években 3—4, a 80-as években 6- 7%, az utolsó évek

osztaléka 7—8%% volt.

A Kassai kereskedelmi bank részvénytársaság 1881-ben alakult 150.000 frt

alaptkével és mködését a lassú, de biztos haladás jellemzi. Az intézet az

alapítási évben 149,507 frt betétet kezelt és 249,606 frt váltótárczával birt,

mely 1885 ben 217,829, illetleg 168,592 frtra, 1890-ben 618,447, illetleg

382,340 frtra, 1895-ben 478,589, illetleg 255,050 frtra rúgott, vagyis, mig

a betétek és a váltóleszámítolás állománya 1890-ig folyvást szaporodott, a

váltótárcza úgy, mint a betétállomány, az utolsó években némi csökkenést

FIEDLER KÁ.KOLY.

Kas=ai

népbank.

Kereskedelmi

bank.

mutat. A bank osztaléka

Magyarország Vármegyéi és Városai.

1881-ben 10, 1882-ben 12, 1883-ban 10% frt

32
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Kassai hitel-

bank.

ü. M. Bank
liókia.

Penny-bank.

Tisztviseli

szövetkezet.

volt, innen kezdve 1887-ig 6% volt állandóan az osztalék, míg az utolsó

években a bank 4—5°/ -ot fizet részvényeseinek. A bank alapitotta az

„Unió" malom-részvénytársaságot és részt vett a közraktárak létesitésében.

A Kassai hitelbank 1868-ban alakult 120,000 frt alaptkével, és az inté-

zet csak sok bányódás után volt képes a nyolezvanas évek elején elérni azt a

fokot, melyen túl nyugodtan s fejldésre képesen mködbetett. Az alapításkor

120,000 frtot tév alaptke 1870-ben 160,000 frtra, 1873-ban 222,180 frtra

emelkedett s folytonos emelések és leszállítások után 1882-ben 100,000 frtra

szállott le s ma is ugyanannyi. Hasonló ingadozásoknak voltak alávetve a

bank összes üzletágai. Amig 1868-ban az intézet 168,115, 1871-ben 645,026,

1872-ben 1.168,907 frt betét-állományt mutatott fel, s elérve mködésének
zenitjét, 1873-ban a pénzügyi válság és a megrendült bizalom miatt a betétek

összege 793,671, 1875-ben 188,236 frtra apadt le, de 1881-ben ismét elérte

a 378,551 frtot. Innentl fogva a konszolidáczióval együtt növekedett a

bizalom is az intézet iránt úgy, bogy a betétállomány 1885-ben ismét 793,113

frtot ért el, 1890-ben 612,118 frtra, mig 1895-ben 588,515 frtra rúgott. Hasonló

ingadozásokat mutatnak fel a többi üzletágak is, amelyek közül a váltóállo-

mány 1868-ban 262,252, 1878-ben 647,496, 1881-ben 308,010, 1890-ben

503,192, 1895-ben 578,837 frtra rúgott, a jelzálogkölcsön-állomány az 1870-

diki szerény 24,267 frtos kezdetrl 1 875-ben 76,528 frtra szökött fel, de csak

rövid idre, mert 1879-ben már csak 11,000, 1885-ben 27,260 frtot tett,

az 1890-1894. évek átlag-állománya pedig 35,000, 1895-ben 27,999 frtot

tett ki.

Az Osztrák-magyar bank kassai fiókja 1879 óta mködik. Hozzája tartoz-

nak az eperjesi, liptószentmiklósi, sátoralj aujbelyi és ungvári bankmellók-

helyek. A fiók évente 38—40 millió frt forgalmat csinál, váltótárczája

pedig megközeliti a 2 millió frtot.

A Felsömagyarországi népgazdászati kölcsönös hitel- és takarékegylet mint

szövetkezet, melyet röviden „Penny-bank"-nak neveznek, 1874-ben keletke-

zett 15,000 frt törzstkével. Jogtanácsosának btlensége miatt ennek is

ki kellett a tzpróbát állania, a szakszer vezetés mellett azonban csakha-

mar virágzásnak indult és ez id szerint jelentékeny szerepet játszik Kassa

pénzforgalmában. Üzletköre a kölcsönösség alapján kizárólag jelzálog-kölcsö-

nök nyújtására terjed ki. A szövetkezet eleinte nagy apparátussal lépett föl s

nemcsak e megyében, hanem egész Fels-Magyarországon (Heves-, Bor-

sod-, Zemplén-, Szepes-, Sáros- stb. megyékben) szervezett fiókokat, melyeket

azonban csakhamar beszüntetett. Törzstkéje 1873-ban 5000, 1875-ben 44,697,

1880-ban 227,445, 1885-ben 306,077, 1890-ben 303,365, 1895-ben 2.902,813 frtra

szaporodott fel, mig a takarékbetétek összege 1875-ben 5254, 1880-ban 333,130,

1885-ben 540,386, 1890-ben 857,206, 1895 ben 1.247,095 frtra rúgott. Óriási

fejldést mutat a jelzálogkölcsön-állomány is, mely az 1875-íki 97,636 frt-

ról 1880-ban 572,239, 1890-ben 1.121.212, 1895-ben 1.452,852 frtot tett.

A szövetkezet eleinte 3—6, majd 8—9%-os osztalékot fizetett s kevés ki-

vétellel hasonló nyereségeket juttat ez id szerint is tagjainak. A legutóbb

megtartott közgylésen a szövetkezetnek részvénytársasággá való alaku-

lását határozták el.

Az Osztrák-magyar monarchia I. ált. tisztvisel egyletének kassai takarék-

os elleg-társulata a maga szkebb körében igyekszik megfelelni feladatának.

A törzsbetétek mintegy 19,500 frtra rúgnak ; a szövetkezet kölcsön-állo-

mánya 24 — 25,000 frtot tesz ki. A szövetkezet, mint czime is mutatja, az

Osztrák-magyar monarchia I. általános tisztvisel egyletével áll kapcsolatban.
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állítás

A kassai pénzintézetek jelenlegi helyzetét mutatja az alábbi össze- Pénzintózetek

AlajDitási Alaptke Tartalék Betét Váltó Osztalék

év tárcza o/o

Kassai takarékpénztár . 1 844 240,000 111,610 5.695,504 2.460,843 12

hitelbank 1867 100,000 6,637 588,515 578,837 4

keresk. bank 1881 150,000 13,106 478,589 255,050 5

„ népbank 1869 131,000 24,953 1.429,825 622,690 6
;

Pcnny-bank 1874 2.902,813 29,459 1.247,095 — 8

Tisztviselö-egyleti szöv. 19,500 954 27,263 — —

A takarékbetéti kamatláb a város és a megye területén mköd pénz-

intézeteknél 4 és 5% között váltakozik, a váltúlcszámitolási kamat 5 és 8"',, Kamatláb,

között ingadozik, mig jelzálog-kölesönöket 5'/a
—8%-os kamat mellett nyúj-

tanak.



VASUTAK KASSÁN.

I. AZ ÁLLAMVASUTAK.

kassai vasúti állomás végpontja a magyar kir. államvasutak
budapest-miskolcz-kassai fvonalának ; kiinduló fállomása
a kassa-oderbergi vasút vonalainak Szilézia és Galiczia

felé, csatlakozó pontja a magyar kir. államvasutak legenye-

mibályi-kassai mellékvonalának és a kassa-tornai helyi

érdek vasútnak, melynek folytatása lesz a már épül torna-szendri vasút,

miáltal Kassa Fülek felé a budapest-rutkai vonallal lép közvetlen össze-

köttetésbe. A Hidas -Németirl Szerencsig tervezett vasút a Hernád balpart-

ján lev jelentékeny helységeket és Abauj-Szántót fogja egyenes vonallal

összekötni Kassával.
1860. augusztus 14-én adták át a forgalomnak a miskolcz-kassai vonalat,

melyet a Tiszavidéki vasúttársaság épitett. Akkor még nem létesült az

egyenes összeköttetés az ország fvárosával; a kassaiaknak Debreczenen át

kellett Pestre kerülniük.
1859. május 20-án tárgyalta a városi közgylés a Tiszavidéki vasút-

társaság kérvényét, hogy az állomás számára telket adjanak. Egyetlen
ellenszavazattal szemben, az összes szavazatokkal 18000 négyszögölet enged-

tek át a Nagyrétbl, mire azonnal hozzáfogott a társaság a munkához,
melyet alig egy év alatt befejezett. A közgylés határozata következtében

tehát a pályaház a város közvetlen közelségében épülhetett föl ; a városi

szépit egyesület azután a Hernád malomágáig parkositotta a fenmaradt
rétterületet, megteremtvén ezzel a diszes Széchenyi-ligetet. Az els vonat
1860. július 5-én robogott be apályaudvarba s a kassaiak nagy ünnepséggel
fogadták.

1870-ben a vasút a Szepességen át északnyugatra folytatást nyert a

kassa-oderbergi vasút által, melyrl alább lesz szó. 1873-ban nyilt meg a

legenyemihályi vonal ; 1 890-ben pedig a tornai vasút a m. kir. államvasutak
kezelésében, a mivel Kassának az összes idetorkoló völgyvonalakkal való

vasúti összeköttetése befejezdött.

1880-ban az ez évi XXXVIII. törvényezikk alapján a magyar állam

megváltotta a Tiszavidéki vasutat s igy a kassai állomás a magyar állam-

vasutak kezelésébe jutott. A pályaudvari kezelést ma a magyar kir. állam-

vasutak végzik ; a kassa-oderbergi vasútnak képviselete van ott.

Mindkét vasút forgalmának adatait alább külön mutatjuk ki.

II. A KASSA-ODERBERGI VASÚT.

A kassa-oderbergi vasútnak itt levén kiinduló fállomása, szükséges-

nek tartjuk, hogy a vasút történetét mely 1895-ben ünnepelte 25 éves

jubileumát, fbb vonásaiban itt ismertessük.

A kassa-oderbergi vasút els szakasza, a kassa-eperjesi vonal, 1870.

szeptember 1-én nyilt meg. Vonalai a Jcassa-abos-zsolnai (sziléziai határ-

vonal) magyar fvonal, 286 kilométer, az abos-eperjesi szárnyvonal, 17 km.

az eporjesi-tarnowi vonal eperjes-orlói határszéli részo 59 km.
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A vasút kezelése alatt állanak : 1. a Margitfalu állomástól elágazó 7-5 km. hosszú

gölniczvölgyi szabványos nyomtávú és a Gölniezbánya állomástól továbbmen 25'8 km.

hosszú keskenyvágányu vasut ; 2. a Szepes-OIaszitól elágazó 9 4 km. hosszú szepesváraljai

h. é. vasut: 3. a felsó'magyarországi bányatársaság tulajdonához tartozó István hutától

elágazó 04 km. hosszú bányavasut (lóerre) ; 4. a Márkusfalva mellett nyilt pályáról a

kotterbachi vasbányába vezet 2-5 km. hosszú bányavasut ; 5. az Igló állomástól elágazó

12-6 km. hosszú lcsevölgyi h. é. vasut ; 6. a Poprádról elágazó 13-2 km, hosszú poprád-

völgyi h. ó. vasut, melybl Nagy-Lomnicz mellett Tátralomniczig a 9. km. hosszú tátralomniczi

vasut ágazik ki, 7. a 8-6 km. hosszú késmárk-szepesbélai ; 8. a 11-2 km. hosszú szepesbéla-

podolini h. é. vasut ; ezenkívül a Rózsahegynél és Zsolnánál elágazó iparvágányok és a

m. kir. államvasutak tulajdonában lev csácza-zvardoni 198 km. hosszú vonal magyar

része. Eperjesen az eperjes-bártfai h. é. vasut csatlakozik a kassá—oderbergi vasut

vonalához.

Az eperjes-orlói vonalat, mely 1873-ban nyilt meg, az eperjes-tarnovi

LfeLgg^J.— 1 'ÜL '! '

* '

j

KASSA. A PALYAHAZ.

(magyarországi rósz) vasuttársulattal az 1879. XXXIII. törvónyczikk alapján

történt egyesülésbl kifolyólag 1879-ben vette át a társaság. A zsolna-határszéli

vasutat 1871. január 8-án adták át a forgalomnak ; a zsolna-poprádi és a poprácl-

abosi vonal épitését a franczia-porosz háború és a munkáshiány késleltette ; az

elst 1871. deczember 8-án, az utóbbit 1872. márczius 1 8-án nyitották meg.

Az utóbbi vonal építésénél sok akadályt kellett legyzni; a Hernád völ-

gyében óriási erfeszítéssel és robbantásokkal kellett utat törni a pálya-

testnek. A vasut, mely keresztülmegy a Visztula és Duna két vízválasztóján

Iglónál és Csorbánál, a Hernádot 7, a Poprádot 2, a Vágót ö ízben hidalja

át és az Odera vízválasztóján elhagyja a magyar határt. Összesen 504

áteresztje van ; a hidak száma 262 ; ezek közül 1 6 nagy hid, melyek

nyilasa meghaladja a 30 métert; 45 hid 10—30 méter nyílással. Alagút

négy van, összesen 1125 méter hosszúságban. Az állomások és megálló-



254 Vasutak Kassán.

helyek száma 75. Mozdonya volt a vasútnak 1894-ben 97 (a magyar részre 85),

személyszállitó-kocsija 229 (a magyar részre 146), teherszállító-kocsija 2795

(a magyar részre 2447). A vasút vezérigazgatója, Ráth Péter törekvésének

köszönhet nagyrészben, hogy a csorbái állomástól a csorbái tóig 4'75 kilo-

méter hosszú fogaskerek vasút épül, mely 1896-ban nyilik meg. E vo-

nalból 3*7 km. hosszúságú fogaskerek, 1*05 km. pedig adhéziós, 1 m.

nyomtávval. A vonalból 4*51 kmnyi rész megy lejtnek A legnagyobb

lejt 127°/00 . Egyike lesz ez a legérdekesebb vasutaknak, a mely könnyen

hozzáférhetvé teszi a turistáktól már ma is nagyban látogatott csorbái tavat.

Ráth Péter, Ráth Károlynak, Budapest f- és székváros fpolgármes-
terének unokaöcscse, a magyar vasúti szakférfiak sorában régtl fogva els
helyen áll. Már a hatvanas években mködött a pcst-losonczi vasút
nyomjclzésénél ; onnan a kassá- oderbergi vasút építéséhez ment át,

a hol magára vonta a kormány figyelmét, s meghívták a közlekedési mi-
nisztérium vasúti szakosztályába. Késbb vasúti és hajózási ffelügyelnek
nevezték ki. Baross Gábor ajánlatára a kassa-oderbergi vasúttársaság

1889-ben megválasztotta vezérigazgatója
nak, mely állásában azóta kiváló sikerrel

mködik.

III. A KASSAI ÁLLOMÁS FORGALMA.

A kassai állomás forgalmának kimu-
tatása 1885-tl 1895-ig folytonos emelkedést
mutat.
A magyar államvasutak személyforgal-

mának változásait 1886-tól kell összehason-
lítás tárgyává tennünk, mert az 1885-iki

kiállítási év, mint rendkívüli, nem vehet
számba. A magyar államvasút személyfor-

galma 1885-ben abnormális volt, 102,436

utassal. 1886-ban az utasok száma a nor-

málisra csökkent és 37,458 volt. A zóna-
tarifának 1889. aug. 1-én történt életbelép-

tetése már 1890-ben ersen érezhet volt; a

felszállott utasok száma megháromszorozó-
dott s98,186-ra rúgott. Ez a szám kisebb-
nagyobb hullámzással folyton emelkedett,
1894-ben már 184,339-re ; tejiát 1886 óta

az utasok száma ötször annyira növeke-
dett. A szállított áruk mennyisége meglepen emelkedett, a mi az ipar- és

kereskedelem határozott és állandó haladásáról tesz bizonyságot. 1894-ben
több mint háromszorta nagyobb volt a teherforgalom az 1885-ikinél. 1885-ben
229,501 mmázsa, 1894-ben 743,332.

A személy- és teherforgalom mennyiségének adatait a in. kir. államvasutak kimuta-

tása szerint következkben csoportosítjuk :

RÁTH PÉTER.

Ev Felszállt utasok Szállított áruk F czikkek 1893-ban 1894-ben
száma métermázsáklian metermázs ákban

1885. 102,436 229,501 Dohány, dohánygyártmányok 37,0á0 38,173
1886. 37,458 194,491 Épület és haszonfa 176,976 175,234
1887. 33,990 250,843 K, föld, tégla 11,024 12,494
ISSS. 35,713 299,025 Mész és czement U),1!I7 19,624
IMSi). 58,351 2 £8,467 rlemények 16,010 16.311
1890. 98,186 360,470 Sör 20.297 21,664
L891. 110,2n! 456,188 Szesz és szeszes italo k 8,972 11,220
1892. 159,226 598,566 Gabona 28,614 23,365
1893. 177,875 716,140 Trágyanemüek 11,400 1 fc,9O0

L894. 184,339 713,332 Vas- és aczél

Egyéb áruk

Öss

64,961
322,659

71,745

338,612

zesen 716,140 713,332

A kassa--oderberyi vasul forga Ima szintén állandó emelkedést mutat

:
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dc itt kisebb arányú a teherforgalom emelkedése, mig a személyforgalom-
nál a zónatarifa hatása szintén ersen érezhet ; a szállított személyek
száma 1888 óta kétszeresre, a teherforgalom másfélszer annyira emelkedett.
Összehasonlításul álljanak itt a következ adatok :

Személy ö.ss/.cseu

Gyors- és teheráru mmázsákban

1888-ban

74,285

685,962

1890-ben

100,102

713,256

1894-ben

158,781

972,665

Az összes forgalom Kassán a következ volt

:

M. k. államvasutak
Kassa—oderbergi vasút

Személy.

1888 isi ki

35,713 98,186
74,285 100,102

Összesen 109,998 L98,288

1894 1888-al szemben

184,339 + 148,t>26

158,781 + 84,490

343,120 + 233,122

M. kir államvasutak
Kassa,— oderbery-j vasút

Teheráru

metermázsákban
1888 isi ni

299,025 360,470
685,962 712.25H

Összesen 984,987

1891 1888-al szemben

713,332 + 114,307

972,665 + 280,703

1.072,720 1.715,997 + 731,010

Százalékokban kifejezve, Kassának összes személyforgalma 1888-tól

emelkedett ^7^%-al, teherforgalma 74%-al. Külön a m. kir. állam-

vasutak forgalma a személyszállításnál 4ié>%-al, a teheráru-szállitásnál

149°/ -al.

IV. KOZUTI VASÚT.

A kassai közúti vasúttársaság 1891 -ben alakult meg. A rendes nyomtáv-
val épült vasul a pályaháztól indul a Vám-utezán át a F-utczára, ezt egész

hosszában átszelvén, a Csermely-utczáu át a Csermelyvölgybe tér és a

Bárányka-vendégl eltt végzdik. Télen csupán a gazdasági tanintézetig

megy. Személyszállításon kivül teherforgalmat is közvetít a pályaudvarral.

A vasút telepe a pályaudvar közelében a Széchenyi-ligetben van. A tár-

saság alaptkéje o00,000 frt.

Közúti vasul
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assán az idjárás rendszeres megfigyelése még nem régi kelet

;

nem terjed két évtizedre sem. Ezért csakis az egyes évek-
ében észlelhet változások adatait állithatjuk össze, a nélkül,

hogy bellük bizonyos periodikus törvényszerségre követ-
keztethetnénk. Legfölebb a szól járására nézve állapithatjuk

meg ezt, annyival inkább, mert az eddigi megfigyeléseket a

régibb közkelet tapasztalat is támogatja.
Kassa város fekvésénél fogva legersebben az északi szélnek van

kitéve, mely itt évrl-évre uralkodó szokott lenni. Az 1881— 1890-iki tiz

éves átlag ugyanezt az eredményt tünteti föl. A következ évek megersítik
ezt. 1892-ben 1036 megfigyelt irányból 453 esik az É. szélre. Jóval kisebb
számot mutat a többi irány följegyzése. A másodsorban következ dél-

nyugati szél 166, az északnyugati 100, az északkeleti 84 esetben észleltetett.

Északi áramlatot tehát mindössze 637 esetben észleltek, a mi az összes

szélirányoknak mintegy 60 °/ -a. 1893-ban körülbelül ugyanezt tapasztaljuk.

E. volt 508, ÉK. 74, ENy. 71, északi áramlat tehát össszesen 653. Ekkor
1108 esetben észlelték a szelet.

A hmérsék tiz évi átlaga + 8-6 C. 1891-ben 8-3, 1892-ben 8-8,

1893-ban 8
-

4, ugy hogy az átlagos évi hmérséket 8'5-rc tehetjük. Termé-
szetes, hogy az egyes évszakok és hónapok nagy ingadozást tüntetnek föl

;

a maximum ós minimum közt jelentékonya különbség, 50—54 fok, a mit a
Kassán már ers jelleggel föllép téli hideg okoz. Az utolsó évek adatai

szerint a hideg — 23 C. fokra is leszáll.

A hmérsék havi átlagát következ táblázat mutatja

:

Januárius —5"7

Februárius —42
Márczius .... 20
Április 7-2

Május 17-6

Június .... . 170
Július 19 6

Augusztus 190
Szeptember . ... 154
Október 11 2

November 3 -6

Deczember 00

1892. 1893. 1894..

—38 —110 —4-6
—1-5 —31 —0-5
23 25 5*5

10-9 7-8 120
152 145 157
185 16-5 16-3

19 8 19-3 20 5
212 17-8 17-7

181 13-5 12-6

10 3 10 5 10-2

1-2 2-4

—6-7 02

Az egyes napok adatai igen nagy ingadozásokat mutatnak; Legvál-

tozékonyabb Kassán a tél, legkevésbbó a szeptember. Az 1892/93-iki téli

idszak különben országszerte a legzordabbak közé tartozott; rendkívüli
és állandóan alacsony hfoka legkisebb volt az egész században.

Az egyes évszakokra nézve a tiz évi átlagos hmérsék következ Ica

oszlik föl

:

Tavasz 8*8

Nyár 191
sz 92
Tél 2-6
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A nyár a budapesti nyárhoz képest (206) 1/5 fokkal hvösebb.
A csapadék tiz évi átlaga 675 milliméter

;
jóval több tehát az Alföld

4—500 milliméternyi csapadékánál.A Kárpátok ittmár ersen éreztetik hatásu-

kat. Az 1891— 1893-iki esztendkben a csapadék mennyisége még meg is haladta

ezt az átlagot. 1891-ben 728, 1892-ben 706, 1893-ban 788, 1894-ben ellenben

alatta maradt, mert összesen csak 563 -

6 milliméter volt. Az átlagot tehát

jelentékenyen fölülmulta a csapadék mennyisége 1893-ban; 113 milliméter-

rel, a minek következménye árvizekben és a gazdaságokra nagy kárral

járó túlnedvességben jelentkezett. A maximum, egy napon 40 milliméter,

1893. augusztusban volt.

A csapadékos napok átlagos száma 104 egy évben. Valamint a csa-

padók mennyisége több volt a normálisnál az utóbbi nedves években,
akképen a csapadókos napok száma is fölülmulta a normális számot. 1891-ben
121, 1892-ben 118, 1893-ban (noha ez évben volt a legnagyobb csapadék-
mennyiség) 112 volt. A legtöbb csapadék rendesen a nyári hónapokra jut.

Tavaszra átlag 23 %, nyárra 42 °/
, szre 24 %, télre 11 °/ .

A csapadék eloszlása havonkint következ volt az utóbbi években :

1891. 1892. 1893. 1894.

mm. mm. mm. mm.

Januárius 30 377 274 27
Februárius 11 530 424 12-9

Márczius 49 324 199 32-5

Április 106 730 22-3 24-3

Május 52 434 1619 907
Június 75 1227 1705 135-4

Július 172 1250 761 351
Augusztus .... 70 261 1082 42-9

Szeptember .... 51 687 37.2 42-4

Október 12 95"1 485 115-5

November 70 6-4 67 3 14.6

Deczember .... 28 225 B'O 186

Hó átlag 23 napon esik novembertl áprilisig. Legtöbbször havazott

1893-ban, 27-szer, még pedig januárban 9, februárban 5, márcziusban 6,

áprilisban 2, novemberben 4, deczemberben 1 napon.
Jéges csak elvétve fordul el.
Égiháborút átlag 16-szor észleltek egy évben. 1892-ben 20-szor fordult

el; legtöbbször májusban és júliusban.

Magyaroiszág Vármegyei és Városai. )>.'(



KASSA ERDGAZDASÁGA.

Erdbirtokok.

engeteq erdterület üvezi északról Kassa városát. Ez a gyönyör

nagy erdség, mely túlterjeszkedik nemcsak a város, de

Abauj-Torna vármegye határán is, nagyrészt mind Kassa

sz. kir. város tulajdona. A város fekv vagyona különben

majdnem kizárólag erd, amenyibon az összes földbirtok 89

százalékára rug.

Fekszik a magas Tátra-hégycsoportozathoz tartozó u. n.

Ciömör-Szepesi begylánczolatnak úgyszólván végnyulvá-

nyain, a Hernád folyó két partján, az északi szélesség 38°

43'—38° 56' és a keleti hosszúság 48" 42'—48° 52"

között, az Adriai tenger szine felett 260—951 m. magasságban, részint

Abaujvármcgyo területén, még pedig : Kassa szab. kir. város, Kassa-Ujfalu,

Tihany, Miszlóka, Baska, Alsó-Tkés, Fels-Tkés, Kassa-Béla, Kassa-Há-
mor, Forró, és Garaclna község határában, részint Sárosmegye területén,

még pedig: Kavecsán, Szt.-lstván, Kisfalu, Szokoly, Nagy-Ladna, Kis-

Ladna, O-Ruzsin ós Berki község határában, a Forró és Garadna, valamiül

a Berki község határában fekv csekély rész kivételével egy összefügg

darabban.

Kassa város erdségei legnagyobb részt diluviumon és alluviumon fek-

szenek, mely a magasabb hegységek felé harmadkori .képzdményekbe
megy át.

A hog3^ségeket alkotó kzetek közül a kristályos palakzetek fordul-

nak el legnagyobb tömegben, melyeken néhány helyütt a trachyt és

gneisz tör keresztül. A trias-, jura- és kréta-képzdményekhez számitható

mészk és dolomit nagyobb tömegekben a Hernád folyó közvetlen közelé-

ben jön el; O-Ruzsin, Kis-Ladna, Nagy-Ladna, Kisfalu és Kavecsán

község határában.

A város összes erdbirtokának földrajzi szempontból tehát dombvidéki

és középhegységi jellege van.

Magasabb hegycsúcsai :

Holicza 951 m., Visoky vrch 853, Pokrivi 889, Sivecz 784, Spalenivreh

738, Harbek 810, Ostri Harb 811, Biela-Skala 820, Jahodna (507. Pissevenki

807 és közvetlen a város felett lev Hradova 466 m.

A hegyoldalak Lejtje igen változó a lankás 5—10 foktól egészen a

meredek 30—i0° lejtj kopár mészsziklákig.

Az erdségek talaja homokos agyag és márga, mely legtöbb helyen

elég mély ós televényben dúsnak mondható.
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Az erdbirtok területén csak egyetlen egy nagyobb folyó van, a Her-

nád, mely úgyszólván ketté metszi azt. Megemlíthet még a semmi erd-

gazdasági jelentséggel sem biró Miszlóka patak, a Béla, Réka és az Opáka

patak, amely utóbbi egyúttal birtoki és megyei határt képez északnyugatról.

Az éghajlat inkább mérsékelt, mint zord.

Az északi és az északkeleti szelek igen gyakoriak, s ennek tulajdo-

nitható a számos kései és korai fagy, mely a növénytenyészet fejldé-

sének hátráltatálsával sokszor érezhet károkat okoz.

Az erdbirtok területe az 1822 évben foganatosított els felmérés alkal-

mával 31548-98 k. hold volt, melybl azonban az ezóta végrehajtott

úrbéri elkülönítés illetleg szolgálmányok megváltása folytán mintegy

1672-66 k. holdat az egyes úrbéres községeknek hasítottak ki.

A jóváhagyott rendszeres gazdasági üzemtervek adatai szerint, melyek

az állandó kataszter és tagositási felmérések alapján állíttattak össze, az

összes városi erdbirtok területe 29876*32 k. hold.

Abauj-Torna vármegye területén van 18054-15, Sárosvármegye területén

pedig 1182217 k. hold.

A városi erd f faneme a bükk, tölgy és jegenyefeny (abies pectinata).

A bükk az egész területnek 51%-át, a tölgy 31%-át, a jegenyefeny pedig

18%-át foglalja el.

Szórványosan elfordul még: a juhar (accr platanoidos ós pseudo-

platanus), a kris, szil, berkenye (sorbus terminális ós ária) hársfa, a pata-

kok és völgyek mentén az éger, nyírfa, mely leginkább a fiatalosokat lepi

el ; cseresnye, mogyorófa, som, rezg nyár, kecskefüz, mely utóbbiak a

vágásokat szokták hirtelen ellepni s a borókafeny (juniperus communis).

A luczfeny ültetésével leginkább a tisztás területek (rétek és lege-

lk) befásitásánál a legutóbbi idben is tettek kísérletet, melyek elég-

sikerülteknek mondhatók, valamint kísérleteket tettek még a 40— 50-es

években az erdei fenyvel. Ezek is igen szépen növekednek.

Az erdei fák növése a különböz term helyi viszonyok szerint igen

változó, amennyire nem ritka a 80—100 cm.- es 100 éves jegenye-feny, ép oly

gyakran fordul el legkivált a hernádmenti sziklás oldalakon a 30 cm.

átmérj 100 éves bükk vagy tölgy.

Közlekedésügyi viszonyok tekintetében is igen kedvez fekvésnek
mondható a városi erdség, a mennyiben Kassa várossal, mint ffogyasztó

piaczczal részint a Hernád folyó mentén elvonuló kassá- oderbergi vasút,

részint a meglehets jó karban tartott községi utak a legtávolabb fekv
erdrészeket is összekötik.

Kassa városán kívül, mely legkivált csak a tzifának ffogyasztója,

megemlítésre méltó fogyasztó helyek még : a kassa-hámori vasgyár, mely éven-

kint mintegy 10,000 köbm. fát szénit fel, a meglehetsen kiterjedt mész-

éget vállalatok, az opákai völgyben az 1894. év folyamán épült gzfürész,

valamint a jelenleg épülfélben lev csermelyvölgyi gzfürész, melyek a fa

értékesítésére jelentékeny befolyással vannak.

Az erdészeti ügyek intézését a város tanácsa teljesiti, végrehajó közege

a városi erdhivatal, melynek jelenlegi szervezetét a m. kir. belügyminisz-

térium 1891. évi 5588 sz. rendeletével hagyta jóvá.

Személyzet a következkbl áll : egy erdmester mint fnök, egy

erdrendez és ellenrköd ferdész, négy kezel erdész, egy faraktár-tiszt,

két ferdr, 24 erdr és 2 faraktárr.

Terület.

Fanemek.

Közlekedés

és szállítás.

Fogyasztó

piaezok.

Erdészszemély-

zet.

Az erdmester, mint az erdhivatal fnöke az összes erdészeti ügyek
33*
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vezetje és els s legfontosabb kötelessége az erdtermékek ezélszerü érté-

kesítése.

A ferdész az erdmestert szükség esetén helyettesíti ; különben

pedig végzi az erdrendezéssel összekötött munkálatokat s vezeti az ösz-

szesített anyagszámadásokat.

A kezel erdészek végzik a gondnokságokban a kezeléssel járó teen-

dket. Ok terjesztik be a favágatási és erdsítési javaslatokat s azokat az erd-

hivatal jóváhagyása után végrehajtják, k fogadják fel a napszámosokat,

vezetik az anyagszámadást és az üzemi nyilvántartásokat stb.

A faraktáros a város faraktárát kezeli.

Mind az erdmesteri, mind az alája rendelt ferdészi és erdészi, vala-

mint a faraktárosi állomások választás utján töltetnek be élethossziglan.

Az erdröket a polgármester nevezi ki az erdmester ajánlatára.

üzemtervek. Kassa város még 1854. évben készíttette Kloezkó Ignácz erdmestere

által els erdgazdasági üzemtervét, melynek betartása esetén az összes

városi erdk 18 üzemosztályban 80 éves forda mellett lettek volna kezelen-

dk, kivéve a berki erdt, mely 40 éves sarjerd üzemben ós a garadnai

erdt, mely 100 éves fordában lett volna kezelend.

Ezt az üzemtervet azonban a kihasználás sorrendjét illetleg nem tar-

tották meg, mert a különböz városi czélokra szükséges szálfa-tömeget

onnan vették, a hol legközelebb érték, vagy a hol található volt, minek

következtében az állabok sok helyütt igen megritkultak. A kitzött terüle-

tek felújítása sem történt rendszeresen, a minek az a rossz következménye

lett, hogy a hajdani szép tölgyesek lassanként kipusztultak és értéktelen

gyertyánossá változtak vagy helyüket beteges sarjról keletkezett tölgyesek

foglalták el. Ez a helyenkénti szálalás, mely önként érthetleg rendszerte-

lenül zetett, bár az erdk fenntartásának színleg kedvezett, még azzal a

rossz következménnyel is járt — kivált fenyves erdeinkben, — hogy az elvé-

nült, s túlkorossága miatt évrl-évre kisebb értékvé váló fakészlet a

kiszálalás utján folyton apasztott fiatalabb korú faállománynyal szemben túl-

súlyra jutott s így a szabályos korfokozat megbolygattatott.

Az erdtörvény életbeléptével megváltoztak e káros viszonyok. A város

1883. és 1884. évben Greiner Lajos erdrendez vállalkozóval, 12,000 forint

költség árán uj rendszeres gazdasági üzemterveket készíttetett, melyeket

1888. és 1889. évben a földmvelési minisztérium jóváhagyván, az erdk
rendszeres kezelése biztosítottnak tekinthet.

Az egész erdbirtok 4 erdgondnokságra van felosztva, melyekben a

kezelési teendket egy-egy kezel erdész teljesiti. Az erdgondnokságok

kiterjedése és székhelye következ :

1. a központi gondnokság 4158-62 k. hold területtel ; székhelye: Kassa

város.

2. szentistváni erdgondnokság 8672-79 k. hold területtel ; székhelye

Szent-István.

3. miszlókai erdgondnokság 5581-51 k. hold területtel : székhelye

Miszlóka.

4. kisladnai erdgondnokság 10595-23 k. hold területtel; székhelye

Kis-Ladna.

üzemosatályok. Az üzemberendozés alkalmával 12 üzemosztály alakiitatott, és pedig

5 tölgy-üzemosztály 100 éves íordával, 3 fenyves üzemosztály 100 éves for-

dával és egy bükk-üzemosztály 80 éves fordával, mindenik üzemosztály több

vágássorozattaJ és ezeken kivül egy sarjerd üzemosztály 40 éves fordával.
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A szálerd üzemosztályok vágásterületei természetes úton fokozatos vet-

vágás útján újíttatnak fel és csupáncsak a hézagok pótlása, továbbá az

erdbe ékelt tisztás területek beerdsitése történik mesterséges úton 1 éves

tölgy, vagy pedig 2—3 éves luczfeny csemetével. Egyáltalában meglátszik^

hogy az erdsítésre csak a legutóbbi években fordítanak az itteni belterjes

gazdálkodásnak megfelel nagyobb gondot.

A régebbi idkben az erdtenyésztésnél sok mulasztás történt. Csemete-

kertek, faiskolák teljesen hiányoztak ; de a teljesítend pótlásokhoz és a

mesterséges erdsítésekhez szükséges csemeték nevelésére jelenleg mái-

minden gondnokságban elegend csemetekert szolgál, melyekben luczfeny,

erdei és fekete feny, kris és juhar csemeték termesztetnek.

Egy hold mesterséges erdsítés, beleértve a szükséges pótlásokat, átlag

10 frtba kerül.

A város erdeinek évi összes fatermése — 10 évi átlag szerént— 45,000
Erdök l"' mésc -

m 3
, melybl épület- és mszerfára 17%, hasáb tzifára 73%, dorong- és

rzsefára 10% esik.

Az üzemtervek szerint letarolható évenkint 43,686 m 3 fatömeg. A tzi

fát november, deczember és január hónapokban, a feny-épületfát ké-

sbb is vágják. Az erdk fatömege legnagyobb részben Kassára szál-

líttatik az itteni városi faraktárba s mint tzifa értékesíttetik. A távolabb

fekv és csekélyebb érték selejtes hasáb- vagy dorongfát azonban szom-

szédos vasgyárak széni tik fel. Az épület- és mszerfa értékesítése favállal-

kozók számára való eladás útján történik.

Egy méter tzifának vágatási költsége 30 kr., Kassára való beszállítása pedig a

távolsághoz mérten 0.80— 1.30 frtba kerül. Az erdn a tüzifarakások (sarangok) 1.20—1.30

méter magasságra rakatnak, a raktárban pedig 1.10 m. magasra.

A tzifa árai a raktárban jelenleg a következk

:

I. osztályú bükk hasábfa 3.50
Faárak -

tölgy hasábfa 2.50

bükk dorongfa 2.

tölgy „ 1.75

feny hasábfa , . . . 1.75

bükk tuskófa 2.75

vegyes tuskófa 2.25

nyir hasábfa 2.25

Kassa város szegényebb lakói abban a kedvezményben részesülnek,

hogy nekik a hulladék és szárazfa szedése az erdn minden héten kétszer

meg van engedve. Az épületfa tömör köbméterével értékesíttetik, még pedig

a fanem, távolság és méretek szerint következ áron

:

Jegenyefeny 1.70—3.— Irt.

™gy 3.-6.- frt.
Mellékhasz-

A fán kívül meglehetsen nagy jövödelmet nyújt az erd az ugyne- «álatuk -

vezett mellékhaszonvételekben min pl. a legeltetés, a mit a szomszédos köz-
ségek lakói birnak bérletben, a mi azonban, tekintettel a mindinkább bel-

terjesebbé váló gazdálkodásra, mind kisebb és kisebb térre szorul ; ilyen

haszonvétel továbbá a makkoltatás, mi a gyakori kési fagyok miatt csak
minden 4—5 évben egyszer ölt jelentékenyebb mértéket ; ezenkívül a vágá-
sokban a thasználat és az erd arra alkalmas részeiben az építk-, ter-

mésk- és mészk-fejtés.
A terméskövet városi építkezésekhez, a mészkövet pedig kitn min-

ség mószégetésre fejtik, jobbára Kisfalu és Kavecsán község lakói. A mész
legnagyobb részét szintén a városi építkezésekhez használják fel.

Az erdei melléktermények közt megemlítend még a kassai határban
a kassai keramit-gyár által használt fehér agyag is.

Az erdk egyik mellékhasználatát képezi még a vadászat, mely jogot



262 Kassa erdgazdasága.

Kassa város egy helybeli társulatnak évi 550 fi-t bér mellett 40 évre enge-
dett át.

Az itten elforduló vadnemek a következk : z, nyúl, fogoly, császár-

madár, fürj, haris, elvétve a magasabb fekvés erdrészekben a nyirfajd. A
ragadozó és kártékony vadak közül : a medve, vaddisznó, róka, vadmacska,
borz.

Az 1894. évben összesen 1020 drb hasznos vad és 429 drb káros vad
került teritékre, s e leltt vadmennyiségnek hozzávetleges értéke 1000frtra

tehet.
A felsorolt mellékhasználatokon s mellékterményeken kivül az erd-

ségek még igen sok más terményt is nyújtanak, melyek a városnak ugyan
semmi hasznot sem hoznak, de számtalan szegény család megélhetését köny-
nyitik meg, pl. eper, málna, szeder, áfonya s gomba. Az erdk javára tu-

dandó be ezeken kivül még az erdkbl a város utczáinak és tereinek befá-

sitására felhasznált hárs, juhar és fenyfácskák és csemeték,
jövedelmezség. Az erdk nyers jövödelme, beleértve mind a f, t. i. a fahasználatol,

mind a mellékhasználatokat az 1885. évtl 1894. évig bezárólag, tehát az

utolsó 10 évre 1.372,730 frt 83 krt tett. Ezen nyers jövödelemnek az egyes
évek szerinti megoszlása a következ táblázatban van kimutatva :

E v

1885

1886

1887

1888

1889

1890

Átvitel

Erdei nyers

Bevétel
Kiadás

14-2838

113556

108420

140090

133308

138318

776632

75

99

14

04

52

19
li

82635

73545

64 07

76888

64434

66673

63 II 428985 01

Ev Erdei nyers

Bevétel

Athozat

1891

1892

1893

1894

776632

144900

144520

150178

156599

Összesen 1372830 83

Kiadás

428985

74225

85793

92452

115702

797157

A táblázatban kimutatott nyers jövödelmekbl esik tehát egy évre
137,273 frt 08 kr. Levonva az évi átlag kiadást, maradt a városnak
tiszta haszna évenként 57,557 frt 30 kr., a mi holdanként 1 frt és 93 kr.-

nak felel meg.







ABAUJ-TORNA VARMEGYE

FÖLDRAJZI VISZONYAI.

X AwrW ^ <?ífl W% BAUJ -'ruKNA vármegye Magyarország

gfeö -^ /
0** .'Jy

S&fiSfi északkeleti hegyvidék éli ez tartozik és

X ^ " lé* Vlk !6 az északi szélesség 4-8° 6' és 48" 51'

''"t-l^K ftgJF
s !l ke,eti hosszúság 38" L2' és 39" 19'

között terül el, Feri-ótól számítva. Leg-

szélsbb határponjai : északfelé Kassa-

^^ jM^H B Hámor, délfelé Onga, keletre Kis

Jg Jfi ^ I

Bányácska határa, nyugatra pedig a

Józsaftl északnyugatra fekv Mézna-

tet. A megye Legnagyobb hossza

északról délre 45 perezet, legnagyobb

a „czukorsüveg" a szádeli völgyben. szélessége nyugatról keléin; 1 fokot

és 7 perezet tesz.

A vármegye területének nagyságát a legújabb s legszabatosabb kiszámí-

tások 3260'70 Q kilométerre teszik. Magyarország összes területének 1'20%-át

foglalja el. Nagysága az összes (63) megyék közt 44-dik, az északkeleti fel-

föld megyéi között pedig 5-dik helyen áll.

Alakja nagyon szabálytalan, különösen, mióta a volt Torna megye
egy részével gyarapodott. Megye határaj .

Abauj-Torna varmegyét észak fell Szepes és Sáros, kelet fell Zemplén,

dél fell Borsod, nyugat fell Gömör-Kishont megyék határolják. Határát

csak részben mondhatjuk természetesnek, azaz olyannak, melyet hegységek,

vagy folyók és völgyek által maga a természet jelölt ki ; nagyobb részben

közigazgatási intézkedések szabják meg, kivált dél és nyugat felé. Termé-

szetes határ különösen észak és kelet felé van, mely utóbbi tájon egy sok-

szerüen görbített vonal által van kijelölve, ugy hogy a megye e helyen

szrösen kicsipkézett.

Egyes helyek meghatározott fekvése következ :

Hosszúság.

Boldogk-Váralja . . 38° 53' 80"

Enyiczke 38 55 30

Forró 38 45 17

Göncz 38 57

Jászó 38 39 f

Kassa 38 56

Metzenzéf (Alsó) ... 38 34

Metzenzcf (Fels) ... 38 35
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Függleges

tagosultság.

Völgyek.

7 ?5

5-8 2

51 11

40 10

55

33 3

Szélessé /•

48 34 40

48 49 57

48 16 25

48 36 5

1-8 U 55

48 35 28

Hegységek.

Eperjes-tokaji

hegyláncz.

Hosszúság.

Milicz hegy .... 39

Pokrivi hegy .... 38

Szántó 38

Szejisi 38

Szikszó 38

Torna 38

Az egész vármegye közepes magassága 380 méterre tehet, a lejtsö-

dés dél felé irányul. Függleges tagosultságát tekintve tehát a felföldek so-

rába tartozik ; felszine fensikok, domborulatok és hegyek változatos összefüg-

gésébl alakul.

Legjelentékenyebb sikja a Hernád folyó mentén terül el, mintegy 70

klmnyi hosszúságban a megyén végig, északról délre. E sikság középma-

gassága 170 m. Északi részén (Kassa mellett) szk, de lejebb, midn az

Ósva és Tárcza völgyével egyesül, kitágul s kissé nyugatra való fordulás

után követi a Hernád menetét. Abauj-Torna vármegye legtermékenyebb sík-

ságát képezi.

Második jelentékeny sikja a megyének az úgynevezett Kanyapta, mely

mint széles öböl nyúlik el Nagy-Ida vidékérl nyugatra Tornáig. Közepes

magassága 200 m.

Továbbá emlitésre mél-

tók még : a Nyésta és Forró

közti Szárazvölgy, a szká-

rosi, kékedi, pányoki, tel-

kibányai, göncz-ruszkai,

szerencsi, stb. mindmeg-

annyi termékeny, földm-

velésre alkalmas, nem any-

nyira sikságok, mint völgy-

iapályok, völgykatlanok.

A megye hegységeit

részint az Eperjes-tokaji

hegyláncz legnagyobb része,

részint a Gömör- szepesi ércz-

hegységhez tartozó azon

hegytömegek képezik, melyeket Szomolnok-kassai hegycsoport, Tornai mészk-

hegység és Forró-szendri hegysorok név alatt ismerünk.

Az Eperjes-tokaji hegyláncz zöme a Hernád bal partját foglalja el, és

Sáros vármegyében kezddvén, Abauj-Torna és Zemplén megye határán dél-

nek tartva, Szántó és Tokaj környékén szakad meg a sikság fölött. Fge-
rincze Abauj-Torna megye természetes határát képezi északról dél felé

-•^sz Újvárosig, hol nyugat felé a megyébe kanyarodik s csak Erd-Hor-
A megint a megye határához. E szép alkotású trachit hegylán-

i dél felé több völgyöböl osztja csoportokra s mivel e völgye-

arányban lépnek föl, hanem harántos irányban is, a

'avarják és megszaggatják.

1 lékágazatai a következk : a Rozgonyi hegység,

Tárcza és Ósva folyók között terül el, dél

" alacsonyabb kúpokkal, mig végre Ahó-

HERNÁDVÖLGYI RÉSZLET KASSÁNÁL.

terülnek el : a Ronyua-hegység, továbbá

lagy-szalánczi ág fzdik.
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Délen többszörös megzavarást szenved a hegysor. Egy hegysor Telki-

bánya déli részérl kanyarodik észak felé, ehhez Göncztl délre a Borsóhegy

gerincze csatlakozik, mely a hejczei völgyig délnyugati, azután északnyugati

irányban húzódik. A Borsó hegy egy déli mellékág által a SzárU hegy-

csoporttal van összeköttetésben, a mely csoporthoz az Alsó-Dobszán ál elágazó

Gergely-hegy, a Mogyoróskától keletre emelked regéczi Várhegy, az Árká-

tól keletre lév Magoskahegy, az ennek nyugati karjához fzd Boldogk-

Várhegy csatlakoznak.

A Szárk különben kelet felé is ereszt egy ágat, mely a S.-A.-Ujhely

nyugati vidékén elterül hegycsoportokkal lép összeköttetésbe.

Egy másik hegysor Boldogk-Váralja vidékérl vonul keleti irányban a

regéczi huta felé. Ismét egy hegysor odább délre Boldogk-Újfalu vidé-

kérl Erd-Horváti felé tart, majd délkelet felé fordulva a szorosabb érte-

lemben vett hegyaljai hegyláncz felé terjed.

Abauj-Szántó és a zemplénmegyei Tálya között kitn alakú, hihet-

i*s^.-
;

L. -*

NAOY-SZALANCZ VIDÉKE.

leg kialudt vulkánok emelkednek, melyek közül a piramisalaku Sátorhegy

még a megyéhez tartozik. E Sátorhegygyei kezddik ama szegély, mely az

egész trachit hegysor déli szakadékait hosszú ívben övezi, mignem annak

keleti oldalára kerülve, a zemplénmegyei Ujhely mellett lév ugyancsak

Sátor nev hegyben végzdik.

Tulaj donképeni Hegyaljának csakis ez az öv, ez a vulkanikus rhyolith

képletü hegyvidék mondható.

A mi a hegylánczolat közepes magasságát illeti, azt 500 méterre becsül-

hetjük; egyes kúpjai 300—400 méterrel magasabbak. Ezek közül megemlít-

hetjük a Lázi bérez, a Bagót, Várhegy, Vereshegy, Nagy-Milicz, Borsó-

hegy stb. nevezetesebb kúpokat, melyeknek magassága 800—900 méter

kö,zött váltakozik.

A hegység fgerinczének hágói közül legnevezetesebb a Kassáról a pet-
szinyei völgyön fel s a Dargóhegyen keresztül Gálszécsbe viv Dargói hágó,

a Ronyva és Várhegy közötti hegységben lév hágó, a Telkibánya és Bósva
völgye közötti hágó.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 34
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Magaslatok.

Giimör-szepesi

érczhegység.

.Magaslatuk.

A nevezetesebb magaslatok méretei

:

Berzsenyhegy 822 in.

Bogotá 870

Borsóhegy 759

Darg-ó (hágó) 475

Dobrákhegy 806

Az Erdöbényét környez hegyek közepes magassága ... ... 465

Gergelyhegy 787

A Göncztl Telkibányára viv hágó 403

Ml. Kameii 7 í

!

Kszálhegy 836

Lázihegy 853

Magoska 737

Margitahegy 357

Messzelátóhegy 360

Kis-Miliez • 771

Nagy-Milicz 869

Mogyoróshegy 349

Oszláshegy 360

Ploskahegy 659

Magaslat Ránk fürd eltt 407

Regéczi vár 618

Sátorhegy (Szántó mellett) 328

Szerednye 645

Strázsahegy 332

Szurokhegy 645

Telkibányai vulkán 303

Téreshegy 841

Várhegy 730

A Gömör-szepesi érczhegység szomolnok-kassai hegycsoportját a hegység-

nek az a részét képezi, mely a Pipityke (Pipiske) határhegygyei kezddik
s keletre egész Kassáig nyúlik, hol a Bankó hegyben végzdik. Fgerincze

a Fecskedombtól Aranyidkáig Abauj-Torna és Szepes vármegye természetes

határát jelöli.

A nevezetesebb hegységek, melyek részben, vagy egészen a vármegye

területébe esnek, a következk

:

A már emiitett Fecskedombtól északra fekv Kloptanya hegy, melybl
ismét északra két ág veszi kezdetét. Ugyancsak a Kloptanyától keletre a

Baráthegy, majd a Koysói-Hola emelkedik, melybl több ág észak felé indul.

Opáka községtl' délre a Holicza nev hegy csatlakozik a Koysói-Holához,

mely szintén ereszt egy északi ágat Hámor falu felé. A Veresszikla Koysó

és Opáka között vonul délkeleti irányban.

Az egész szomolnok-kassai hegycsoport Kassa északi részében egye-

sül azzal a hegycsoporttal, mely a sáros-szepesi Branyiszkó végnyulványai-

nak tekintend.

Magának a fgerineznek számos függelékei vannak, melyek Kis-Idá

környékérl húzódnak Csecs, Szepsi, Jászó és Meczenzéf felé.

A fgerincz közepes magassága 1000 méterre tehet.

A jelentékenyebb magaslatok :

Osécs 205 in.

Fecskedomb 1063 „

11 lavina 1157 „

Jászói domb 1129 „

Kassa-Béla 380 ,,

Kloptanya 1155 „

Kobulanka hóra 670 „
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Kossiozka holicza 1027 m
Koysoi hola 124&

Raubcrstein 1147

Roszipana Skola 878

Szarvashngy 929

Stumpenbcrg- 1046

Ugyancsak a Pipityke-, illetleg a Csükerésznél veszi kezdetét s terjed

délkelet, dél és délnyugat felé az a hegytömeg, melyet Tornai mészlöhegy-

ségne/c szoktunk nevezni. Az öt környez hegycsoportoktól mind küls alak-

ját, mind pedig geológiai viszonyait tekintve lényegesen elüt. Mészköves

fensík ez, valóságos hasonmása a Karsztnak, mindazon tulajdonságokkal,

melyek a valódi mészhegyeket jellemzik. Természeténél fogva egyes helyei

majd kopár, terméketlen sivatagok, majd zord jelleg vidékek, de mindezt

feledtetik velünk ama természeti szépségek, melyek egyes helyeken lépten-

Tornai mészk-
hegység.

Kassa HÁMOR.

nyomon élénkbe tárulnak. A platót, mint tiszta mészalkotást, eléggé jellem-

zik a felületén elforduló különféle horpadások, tekn- s tölcséralakú mé-
lyedések, töbrök, a földalatti üregekben való bség, vagyis a barlangok

nagy száma, a rögtöni emelkedések, a függleges részletek egyes helyeken,

a sok forrás a fensík alján. A hegységnek ez igazi jellege legjobban a dél

felé es részeken, különösen az u. n. Kishegyen s Felshegyen mutatkozik.

A hegység nyugat felé átnyúlik Gömör vármegyébe egészen a Rima
völgyóig, legnagyobb része azonban Abauj-Torna vármegyében terül el és

északon a Fels-Bódva és Csermosnya, keleten pedig a Bódva hatá-

rolja, dél felé Kecz vidékén lankásodik el. Egy kelet-nyugati irányban

elnyúló völgy, nevezetesen a tornai völgy által északi és déli szárnyra

oszlik a fensik. Mind az északi, mind a déli szárnyat pedig ismét más völ-

gyek és mélyedések több külön fensikra szeldelik. Az északi szárnyat a

természeti szépségeirl nevezetes áji, szádeli, barkai stb. völgyek hasitják

szét, a déli részben a sziliczei, ménespataki, józsafi stb. völgyeket találjuk.

34*

Völgyek
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E völgyek közül különösen a szádelöi és az áji a természetnek nagy-

szer csodái.

Szádelöi völgy. A szádelöi völgy tényleges hossza 3 -4 kim, légvonalban 2-9 kim. Me-
redek, többnyire függleges oldalfalai körülbelül 800 méternyi magasságnak,

egyes részei azonban, pl. a Czukorsüveg a 400 métert is meghaladják. A
meredek oldalfalak oly közel állanak egymáshoz, annyira szkké teszik a

völgyet, hogy a mélységbl föltekintve, helyenkint csak egy szalagját lát-

juk a kék égboltozatnak, melynek keskenysége megérteti velünk, hogy

miért szerepeltet a nép majd minden regéjében, mely a szádelöi völgyrl

szól, egy-egy hst, vagy lovagot, ki a sziklahasadékon átugratott.

A nép a völgyet egy nagy hasadéknak tartja, melynek létrejöttéhez

különféle mondákat füz. Csakugyan, a völgy falainak meredekségébl kö-

vetkeztetve, hajlandó az ember az els pillanatban azt hinni, hogy a

szikla erszakos megrepedésének köszöni a völgy létrejöttét. Errl azonban

a geológiai leirásban szólunk bvebben.

Észak felé vészit a völgy vadságából, de nem szépségébl. Mig az

elején — a Czukorsüveg körül — csak imitt-amott iparkodik a fehéres

szürke, néhol vörhenyes erezet kzetet növényzet bontani, addig a völgy

közepétl kezdve a cserjék,

fák mindinkább uralkodni kez-

denek. Ott, a hol a Vinkély

és Szárpatak összefolyik, a

szádelöi völgy már egészen

egy erdei völgynek a jellegét

veszi föl, melyen tovább ha-

ladva, az 1118 m. magas
Csükerészre jutunk.

Az áji sziklavölgy hossza

33 km. Helyenként széles

katlanokká tágul ki, néhol

pedig oly szk, hogy a benne

haladó patak mellett a gya-

logúinak alig marad elegend

helye. Az emiitett katlanokba
Ajivüigy. a v jz jókora magas vízesést képezve hull alá tajtékozva, majd rövid ideig

a föld alatt folytatva útját, ismét a felszinre jön. A szebbnél szebb tájképek,

melyeknek szépsége le sem irható, folyton követik egymást. A két völgyet a

Kárpát-egyesület „Keleti Kárpátok" osztálya gondozza s ott felügyelt tart.

A Tornai mészkhegység tagosulata legáltalánosabban a következk-

ben adható : A Grádics és Bódva között a jászói fensik terjeszkedik hosz-

szukás négyszög alakban nyugatról kelet felé, melyhez északon a bódokai

erd és a Szarvashegy csatlakozik.

Fensikok. A hegységnek egy másik, sokkal terjedelmesebb részét a Sziliczei fen-

sik képezi, mely az elbbihez a tornai hegyhát közvetítésével fzdik. Nyu-

gati, a Sajó fele ereszked részét Kishegynek, keleti, t. i. a tornai völgy

északi oldalán emelked s egészen a szádelöi völgyig terül részét Fels-

hegynek nevezik ; északi párkányát pedig a Jólészi hegy képezi. A Kis he-

gyet a Felshegytl az Almás és Hárskút között elvonuló szoros vá-

lasztja el.

A tornai völgy déli oldalán a Kishegynek kelet felé az Alsóhegy vagy

Hosszúhegy vagy Tordiai derék nev fensik képezi folytatását. A tornai völgy

A SZÁDELÖI VÖLGY BEJÁRATA.
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tehát a Fels- és Alsó-hegyek fensikjai között van bevágva, melyeket nyu-

gat felé a Kishegy kapcsol egybe.

A fensikok mindegyikének párkánya ers (25°— 35°-nyi) hajlással

emelkedik. A fensik közepes magassága 600 m.

A tornai fensikon ós környékén következ nevezetesebb magasság-

méréseket jegyezzük föl :

Csükerész 118(5 m.

Ergett 890 „

Görgi hegy 881 ,,

Grecsu 892 ,,

Nagy-Hollók 881 „

Somhegy 805 ,,

Szépk 750 ..

Maga a fensik nem mindenütt sivár, st ellenkezleg több helyen

szántóföldekkel, jó rétekkel és legelkkel van borítva. Az északi lejtk,

daczára meredek emelkedésüknek, mind szép erdkkel vannak bo-

rítva, melyekben csak itt-ott emelkednek messzirl fehérl függleges

^mö. sziklacsoportok. A

^_ déli lejtk azonban

legnagyobbrészt ko-^^ párak, csak helyen-

jászóx szikla. kint, hol a televény

leköttetik, akadunk
sürübb bokrozatra. Som, mogyoró, vadrózsa s torpe-megy bven van egyes
helyeken.

E bokrozatból néhol cserfa is, de különösen sok diófa emelkedik.

A déli lejtk különben szllmvelésre is alkalmasak. (Torna, Almás, Kört-

vélyes stb. vidékén.)

A Torna-szendri hegycsoport a Kanyapta, Hernád, Sajó és Bódva
völgyei között terjed el s a kelet-nyugat irányban vonuló rakaczai az

észak-dél irányában húzódó szikszói és a Szárazvölgy tagolják föl.

Közepes magasságát 225 méterre tehetjük. Legészakibb szakadéka a

Torna-Uj falutól észak-északkeletre fekv Tornakö (252 m.). Ettl délre és

délkeletre a Kecslceheyy (261 m.), a Topolykahegy (278 m ) Trihatari hóra

(305 m.) és Cserveni-Hrunecz (305 m.) vannak, melyeknek gerinczei Jánok,

Sz.-Jakab, Kereszttéte, Kány és Buzita községek között terjednek el. A
Cserveni-Hruneczhez csatlakozik dél fell a Kacsikhegy (305 m.). — Rész-

ben a megye területébe esik még a Szikszótól észak-nyugatra domborodó
Frankhegy (274 m.) is. A hegyvidéknek egy nagy része összeszögellleg

Borsod vármegyébe vonul s egyes hegyhátakra és dombsorokra oszlik fel..
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Vármegye víz-

rajzi viszonyai

Források.

Abauj-Torna vármegye földrajzi viszonyai.

Abauj-Tornamegye hidrografikus szempontból középszernek mond-
ható. Bvelkedik forrásokban, kivéve azon részét, melyet a tornai mészk-
hegység lep el, hol kevés, de annál ersebb forrás fakad. A források jó

és egészséges ivóvízzel kínálkoznak, ezek között a Sziliczétl délkeletre

— Abauj-Torna s Gömörmegye határán — lév Lófej idszaki forrás.

De nemcsak édes, hanem ásványos és gyógyvizekben is bvelkedik a

megye. Ilyenek :

Az alsó-Mkedi két forrás, melylyel egy késbbi fejezetben bvebben
foglalkozunk. Ezzel mind az alkatrészekre, mind tulajdonságra és hatásra

nézve megegyezik a JcomlósJcai forrás. Felsö-Bárczán hideg kénes, Bakoson,

Telkibányán vasas forrásra találunk.

ALSO-KÉKED.

Nevezetes a rankherlányi alsó és fels forrás. Mindkettnek vize egészen

tiszta és átlátszó, savanyu, kissé csips és összehúzó íz. A fels forrás

vize ersen kénes, az alsóé kissé kolajszágu ; hosszabb állás után a fenéken

sárgás üledéket képez. Hfoka -(- 10 R". Vegyészetileg sok szabad és kö-

tött szénsavat tart magában. Falkatrészei : szénsavas nátron, szénsavas

magnezia, szénsavas vaséleg, egy kevés gipsz és konyhasó, végre kén-

hidrogén.

B helyen megemlíthetjük egyszersmind az itt Zsigmondy Vilmos állal

sikeresen fúrt artézi kutat is.

A savanyú-vizekhez tartoznak a Kassa melletti bankói vasas-, ugyan-

csak a kassai Imjos forrás, nemkülönben a szántói égvényes forrás is.

A gönczi forrás földes konyhasót tartalmaz, a bviz rudnoki forrás

földes vastartalmúnak, a somodi meszes és földes tartalmúnak látszik.
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Jászon a Tapolcza nev kies völgyben kérgez és mésztuffot lerakó for-

rás van.

A semleges források közül megemlithetjük a Gecse, Bárcza, Mislye,

Szilvás-Apáti, Alsó-Meczenzéf, Szepsi, Litke stb. környékén elforduló for-

rásokat, valamint a józsafi és jablonczai sok forrást.

Fürdk : a ranki, kékedi, komlóskai, rudnoki, somodi, szepsi, az ujab-

ban épített s nagy népszerségnek örvend stószi (forrás a begyoldalban),

melyek részint gyógyhatásuak, részint mulatóhelyül szolgálnak a közönségnek.

Abauj-Tornamegye folyói a Tisza vizkörnyékébez tartoznak. Legna-

gyobb folyója a Hernád. A Hernád Szepes-vármegyében a Királyhegy

északkeleti oldalán a Cscrtovicza, Sztredna-Hola, Javorinka és Borova

begyekrl lefolyó patakok egyesülésébl támad. Mindaddig, mig Abauj-

Torna-vármegyébe nem érkezik, irányát többször változtatja s csak a

megye határa körül vesz határozott délnyugat-déli irányt, melyet megtart

nemcsak a megyében, hanem azon túl is, mig csak a Sajóval nem egyesül.

A megyébe, miután annak rövid ideig természetes határát képezte, Kassa

fölött lép be. Kassáig tekervényes szk völgyben haladott, Kassától kezdve

azonban széles (5—6 km.)

völgyiapályon folytatja ka-

nyargós útját. Szurdokon

alul egy hosszú ága sza-

kad ki, melyet Kis-Hernád

nak, vagy Bársonyosnak

neveznek s mely az anya-

folyó val nyugaton egyen-

közüleg délre folyik a

megye határán keresztül

;

ágai részint a Hernáddal,

részint a Sajóval közleked-

nek. Fága Bels-Böcsnél
— Borsod vármegyében —
egyesül a Hernáddal, az

igen termékeny Bársonyos

szigetet képezve.

A Hernád folyása a megyében elég sebes. Jégzajláskor és hóolvadás-

kor gyakran rögtöni áradással rémiti meg völgyének lakóit. Mélysége 1—-

2

méter, szélessége középszámmal 30 méter, vannak azonban helyek, bol 150

méter szóles. Esése a megyében 95 -

6 méter. A megyében megtett utjának

valódi hossza 108 -8 kmóter, egyenes hossza 76'2 kméter.

A Hernádba ömlenek a) jobb felöl : A Holiczahegy északi oldalán

ered opákai patak, mely miután több apróbb patakot és a Bukovicza hegy

déli oldalán ered Csermelyt fölvette, elbbi irányát megváltoztatva, szép

völgyben délkeletre folyik. A Bankó mellett elhaladva, Kassán két ágra

válik — szigetet képezve a városban — majd a Hernádba ömlik. Ugyancsak

a Holicza hegyben, de ennek déli oldalán a Miszla (Miszlóka) patak F.- és

A.-Tkéstl Csányig, itt nevét Szartosra változtatva, a Hernáddal egyenközüleg

halad s Miglécz és Tornyos Németi elhagyása után Hidas-Németinél szakad

a Hernádba. A Kis-Hernádba vagy Bársonyosba pedig a Hímtl délre ered,

Petrit és Szlledet érint Petri patak, a garadnai és novaji csermelyek, a

Szemere vidékérl jöv faji patak, a Devecserrel bvült fancsali patak,

a forrói csermely, a szárazvolgyi patak és a monaji patak ömlenek.

STÓSZ-FÜRD VIDÉKE.

Hernád.

Hernád mel-

lékfolyói és a

patakok.
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Tárcza.

Bódva és

mellékfolyói.

b) balfelöl: A Sáros vármegyébl jöv s a sok pataktól tekintélyesen

megnövekedett Osvát fölvev Tárcza. A Tárcza után még csak néhány

apróbb csermely ömlik a Hernádba. Ilyenek : a fels- és alsókékedi, a

pányoki, a telkibányai, gönczi, gönczruszkai stb.

Második nagyobb folyója a megyének a Bódva. Szomolnoktól délre, a

bodókai erdben ered. Útja a megyében egy szabálytalan félkör, a meny-
nyiben északkeleti irányát keletire, azután délire, végre nyugatira változtatja.

E nyugati irányból majd "ismét délnyugati és déli irányba csap át, mig

végre Perkupa környékén hirtelen keletre kanyarodva, Borsodba lép, hol

hosszú útját megtéve, Ecseg felett szakad a Sajóba. Komjáti mellett és

alább Szögliget és Sz.-András között szétágazva szigetet képez.

A Bódva völgye általában igen szép ós termékeny.

Mellékvizei balról : A Kloptanya és a hátsó Fecskedombról lefutó

patakok u. m. a Pivering, Goldseifen, Borzó, Zábó, melyek Jászó és Meczenzéf

ALSü-MISLYE

között folynak a Bódvába, továbbá a jászói

patak, mely Jászon egyesül vele.

A rudnoki, sztáni, semsei, viduma-
nyeczi patakok egyesülésébl keletkezett Korony patak, valamint a Koysói
hegy déli oldalán ered Ida patak, a kanyaptai lapályban enyésznek el, ille-

tleg csatornázott árokban vezettetnek a Bódvába.

A Sas patak a Trihatari hóra nyugati lejtjén ered és Sz.-Jakab mellett
elhaladva, Hidvég-Ardónál ömlik a Bódvába. Balfell fölveszi még a
Bódva a Sz.-András mellett folyó Juhász patakot is.

JobbrólaBódvába ömlenek: a falucskai határból folyó Rosztoha ós Zsolobka
;

a meczenzéfi határon a Grund, a pisztrángban bvelked Dombach. Lejebb a
folyó a jobb oldalról, a mész elhatalmaskodása következtében alig kap pata-

kot. Zsarnó és Újfalu között, a még Jászó-Debrd határában ered Somodi
patak ömlik belé. Legnagyobb mellékvize a Torna patak. A Sólyomtetn
ered s kelet felé haladva egymásután veszi föl a hegytérség keleti oldalán
csörgedez csermelyeket, majd a körtvólyesi, almási, görgi, szádeli s az egye-
sült Szár és Áji patakokat fogadja magába, mig végre Vendéginél a Bódvába
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szakad. Odább a Yecsem, vagy szilasi, majd Szin mellett a Ménes patakot

fogadja magába. A Lófej forrásból ered Józsa patak Dobódélnél egyesül a

Bódvával ; az egerszögi patak pedig Perkupa környékén ömlik bele.

A Ronyva folyó a Bagotahegy déli oldalán ered s utjának kisebb

részét a megyében teszi meg, hol a Csepeg s a Veres és Milicz hegyekben

ered Tereblye patakot veszi föl. „U^"*-
A Bósva a hollóházai, füzóri, vMlányi

,
pétermányi, sompataki és kovács-

vágási patakok felvétele után a megye határán (Hosszu-Láz) mellett szakad

a Ronyvába.

A Ronyva a Bodrog jobbfell lev mellékvizeinek legjelentsebbje.

Ugyancsak a Bodrogba ömlik a regéczi huták környékérl jöv, a komlós-

kai patakkal növeked tolcsvai patak is.

Regéczke fölött a Szárk és Gergely hegyek közötti völgyben fakadó

patak, miután több csermelylyel és kisebb patakkal bvült, Szerencsi patak-

nak neveztetik s a Tisza mellékvizeihez tartozik.

A tavak Abauj-Torna vármegyében jelentéktelenek; köztük csak egy

hegyi tó érdemel ernlitést, a Nagy és Kis-Milicz mögött, az Orita hegy alatt

a Szalánczi Huta és Pusztafalu között lev Izra tó, melyet tengerszemnek

is neveznek.

A többi, a megyében lév tavakat, milyenek a nagyidai, enyiczkei,

bodókváraljai, saczai, bárczai, tornai, jászai stb. a kerti, vagy dísztavak

közé sorolhatjuk.

Mocsarak a megyében, mióta a Kanyaptát és a somodi posványságot

lecsapolták, nincsenek. A Hernád mentében csak nagyobb árviz után marad
itt-ott posványság.

Ronyva.

Tavak.

AZ IZRA TÓ.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 35



ABAUJ -TORNA VARMEGYE KÖZSÉGEI.

Járások és

községek.

K;iss.i líéla.

Kassa-Hámor.

bauj-torna vármegye közigazgatásilag hat járásra van föl-

osztva, u. m

:

1. Kassai járás 1 nagyközséggel, 48 kisközséggel,

27,686 lakossal. Székhelye Kassa.

2. Csereháti járás, 4 nagyközséggel, 35 kisközséggel,

26,294 lakossal. Székhelye Szepsi.

3. Tornai járás (a régi Tornavármegye), 44 kisközséggel, 21,002 lakossal.

Székhelye Torna.

4. Szikszói járás, 3 nagyközséggel, 47 kisközséggel, 28,357 lakossal.

Szókhelye Szikszó.

5. Gönczi járás, 2 nagyközséggel és 26 kisközséggel, 23,179 lakossal.

Székhelye Ahauj-Szántó.

6. Füzéri járás 1 nagyközséggel, 53 kisközséggel, 24,482 lakossal.

Székhelye Zsadány.

A kassai járásban még a nagyrészt Kassa város birtokát képez
Kassa-Bélát érjük elször, ha a városból északnyugat felé indulunk, a

szepesi hegyek alján balra hagyván a kassaiak kies üdülhelyét, a Bankói.

Elragadóan szép és változatos tájrészletek, sürü erdségek, sziklacso-

portozatok, a mészkhegység érdekes alakzatai gyönyörködtetnek bennünket

lépten-nyomon, mialatt egyre magasabbra emelkedünk. Az nt két oldalán

kohók, bányák és fiirészmalmok váltják fel egymást, inig az út leg-

magasabb pontjáról, az 562 méternyi hegygerinczrl leereszkedve, Kassa-

Bélába lépünk.

Kassa-Béla községnek van körjegyzsége, 120 háza és 1076 tót ajkú

lakosa. Postája: Kassa-Hámor. Távíró-állomása : Margitfalu. Hajdan Szent-

vérképénék hívták s Kassa városa birtokolta a XV. század óta. Bélától

északnyugatra tovább menve, a 889 méter magas Pokrivi hegy lábánál Kassa-

Hámort pillantjuk meg, mely a vármegye legészakibb pontján, éppen Szepes és

Abauj-Torna vármegye határvonalán fekszik. 112 háza és 654 lakosa van.

akik, mint magyar neveik bizonyítják, nagyobbrészt eltótosodott magyarok.

Itt van Jakobs Ottokár nagyszabású vasgyára és hámora, melyet a
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jelenlegi tulajdonos nagybátyja alapított 1852-ben. A gyár 19 épületbl

áll, 260 munkással; 12 lóerre berendezett vízmvel dolgozik. Évenkint

körülbelül 22,000 mmázsa nyersvasat, vasöntvónyt, vascsövet, mérleg-

súlyokat, géprészeket, ekevasakat, takaréktüzhelyeket készit. Gyártmányait

részben Galicziába és Szerbiába szállítja. A tulajdonos a megye határáig

kavicsozott utat készíttetett, a Hernádon át hidat veretett, összekötvén

ekkópen a falut és gyártelepét a kassa-oderbergi vasúttal. Kassa-Hámor

határán három vármegye szögellik össze, t. i. Abauj-Torna, Szepes- és

Sárosvármegye. Vasúti megállóhely, posta- és távíróállomás.

Visszatérve Kassára, nem kerülheti ki figyelmünket Kavecsány, metyhez

külön községi ut vezet Kassáról. Kavecsány ugyan már Sáros vármegyéhez

tartozik, de Kassa város birtokát képezi és közvetlenül a határszélen

fekszik. Néhány évvel ezeltt itt egy barlangot fedeztek föl, melyben mam-
in uth-csontokra akadtak. Határában az állami közutak építésére nagyon

alkalmas kavicsbánya van.

Kassánál átkelvén a Hernádon és a Kassai-hegy aljában északnak

tartva, Tihany (Tehány) kisközséget találjuk, mely 215 házból áll ; lakosainak

száma 1431. Általá-

ban eltótosodott ma-
gyarok. Az ujabb

nemzedék már be-

szél magyarul. A
kassa-oderbergi vas-

ul els megállóhelye

Kassától. Postája

helyben van; táviró-

állomása Aboson.

A Kassai-hegy ke-

leti lejtjén, félórá-

nyira Kassától van

Kassa- Újfalu, 152

házzal és 1160 tót-

Kavecsány.

Tihany.

KASSA-HAMOR. JAKOBS OTTOKÁR VASGYÁRA ÉS HÁMORA.
ajkú lakossal, akik

nagyobbára sertéstenyésztéssel foglalkoznak. Ok szállítják a kassai piaezra

az országszerte ismert „kassai" sonkát. Posta- ós távíróállomás Kassa.

Tovább keletre a Tárcza völgyében fekszik egymásmel lett Fels- és

Alsó- Olcs vár. Fels-Olcsvár 65 házzal és 400 tótajku lakossal bír. Postája

helyben van, távíró-állomása Kassa. Kath. temploma a XIII. századból való.

1875-ben újjáépítették, de rontottak is rajta; sokat veszített eredetiségébl.

Alsó-Olcsvárnak 55 háza és 315 tótajku lakosa van.

Az Osva-patakon átkelve, Bd kisközségbe érünk. Van 111 háza, 641

magyar és tót lakosa, postája. Távíró-állomása Kassa.

Petö-Súnye kisközség körjegyzséggel, 123 házzal, 756 magyar ós

tót lakossal. Postája Bd, táviróállomása Kassa. Református temploma még
az Árpádok korából származik és hosszú ideig a Pálosoké volt. A hely-

ség délkeleti oldalán fekv Várhegyen valaha vár volt, melynek nyomai
még ma is megtalálhatók; de már a történelem eltti korban is kellett itt

embereknek lakniok, mert határában kkorszakbeli maradványokat leltek.

Szép park közepette áll özv. gr. Forgách Sándomé barokk modorú, csinos,

földszintes kastélya, mely régente a Peth-családé, azután a Vass grófi

családé, majd gr. Wan Bernáté ós végre gr. Szirmay Tamás örököseié

35*

Kassa-UJfalu.

Fels- és Alsó-

Olcsvár.

Bd.

Petö-Szinye.
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Kelecseny-

Borda.

.

volt. Forgách Sándor grófnak csak néhány évvel ezeltt birtokába jutott. A
község határábanfekvbányában mtárgyak építésére alkalmas követ fejtenek.

Innen 3 kilométerre van Kélecseny-Borda kisközség 23G lakossal, 51

házzal. Ez a táj egyike a legregényesebbnek ; valóságos szorost alkot a
Dargói szoros, dargói hágó, melyen át Zemplénbe visz az út. A szorost 1849-ben szintén

megszállották a magyar csapatok, hogy a Kassát megszállva tartó osztrá-

kokat oldaltámadással nyugtalanítsák, de visszaverettek. Az 1849. jan. 4-iki

kassai csata elvesztése

után nem lehetett töb-

bé szerepe a hadvise-

lésben a szorosnak.

Északra innen fek-

szik Alsó-Kemencze, 80

házzal, 506 magyar és

tótajku lakossal. Pos-

tája Bd. Itt van özv.

gróf Forgách Sán-

dorné birtoka. Renais-

sance-izlésü kastélya,

melyben remek téli

A.-Kemencze.

F.-Kemencze.

Ránk és

Herlány.

Zsir.

Csákány.

Bátyok.

kert is van, a vár-

ALSÓ-KEMENCZB. ÖZV. GRÓF FORGÁCH SÁNDORNÉ KASTÉLYA. megye legszebb park-

jainak egyikében áll.

Felsö-Kemeneze 71 házzal, 377 tótajku lakossal. Utolsó postája Herlány,

táviró-állomása Kassa. Fels-Kemenczétl északra, alig két kilométerre van

Herlány, vagyHerlein és Ránk. A határukban lev hires fürdhely ránk-herlányi

fürd nevet visel. Ránknak 58 háza van 307 tótajku lakossal. Postája a szom-

szédos Herlány. Mint fürdrl, melynek idszaki forrása különös nevezetes-

ség, a fürdhelyek közt emlékezünk meg. Határában a hegyek közt egy

várnak sánczai és mintegy 1000 G öl terjedelm halas tónak nyomai lát-

hatók. Egy 300 méter ma-
gasságú, merlegesen emel-

ked sziklacsoportról, mely

egyik oldalán megközelit-

het, remek kilátás nyilik

fél vármegye területére.Van
tengerszeme is, mely mint-

egy 350 G méter kiterje-

dés.

Herlány vagy Herlein

község csak 25 házból áll,

161 magyar, német és tót-

ajku lakossal. Innen dél-

nek fordulva, a 177 lakossal biró kis Zsir falun keresztül Csákányt érjük.

Kis község, 64 házzal, 376 tótajku lakossal. Postája Bdön van. Evangélikus

temploma 1500 körül épült. E faluban született a vértanuként elhalt Dessewffy

Arisztid 1848/49-iki honvédtábornok. A gróf Forgách családnak egy régi

kastélya is van itt, mely azeltt a Dessewffy családé volt.

E falu fölött fekszik Bátyok 64 házzal, 403 tótajku lakossal. Postája

Bd, távirója Kassa. Csinos, mintaszeren épített és berendezett ág. evan-

gélikus iskolája van.

ROZGONY. KELCZ ANDOR URILAKA.
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Csákánytól nyugatra Abauj-NádasTca és Györgyi házait látjuk fehérleni, Ab.-Nádaska.

az Osva peremét alkotó fensikon. Az elbbinek 26 háza és 168 tót lakosa
Györgyi.

van ; az utóbbinak 28 háza 213 lakossal, kik szintén tótok. Postája mind-

kettnek Bdön van.

Visszatérve az országútra s innen Kassa-felé, a Tárcza völgyébe, a sik Rozgony.

buja rétség fölött emelked lejtn Rozgony ötlik szemünkbe. Utunk az

1312 iki emlékezetes csatamezn visz keresztül. Mindjárt az ut mellett jel-

telen sirok domborulnak, melyek az 1848. dec. 11-iki kassai csatában elesett

honvédek porait takarják. Rozgony, mely körjegyzség székhelye, 154 házzal,

1070 tótajku lakossal bir. Posta helyben van, táviróállomása Kassa. Kelcz

Andor földbirtokos csinos régi nemesi kúriáját, mely szép parkban áll, Kelcz

Zsigmond építtette a múlt század közepe táján. A faluban 20 lóerre be-

rendezett szeszgyár is mködik.

GYÖRKÉ. A REFORMÁTUS TEMPLOM.

Rozgonynyal szemben, a Tárcza jobb partján van Rás kisközség 49 Kás -

házzal, 279 magyar és tót lakossal. Utolsó postája Rozgony, táviróállomása

Kassa. Az innen északra, a vármegye határáig men s Budamérnól az eperjesi

országúttal csatlakozó községi ut mentén sr egymásutánban, 2—3 kilo-

méternyi közökben négy helységet érünk. Ezek : Benyék, Vajkócz, Haraszti,

Királynépe. Benyékeii 46 ház s 250 tót lakos van. Vajkóczon (a Tárcza bal- kócz^Haras^ti.

partján) 71 ház, 404 tót és magyar lakos, Haraszún 38 ház, 228 tót, a Királynépe.

Sárosmegyóvel határos Királynépén 64 ház és 421 magyar és tót lakos. Pos-

tája mind a négynek Rozgony ; táviróállomásuk Kassa.

Kassáról dél felé, a Hernád balpartján Szilvás-Apáti községet talál-

juk, a Kassai-hegy lábánál, 38 házzal, 284 tót ajkú lakossal. Postája és

távirója Kassa. Keletre, a Kassai-hegy túloldalán, a Tárcza mellett követ-

kez kisközségek fekszenek : Zdoba, 39 házzal, 332 tótajku lakossal. Postája

Szilvás-Apáti.

Zdoba.
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Beszter. és tavirója: Kassa. Beszter, 71 házzal, 444 magyar és tót lakossal. Len-

Lengyeifaiva. gyeifalva, 75 házzal, 518 tót lakossal. Határában bronzkori emlékeket találtak,

ósva. Besztertl keletre az Ósva folyó mellett Ósva falut találjuk. Van 82 háza,

539 magyar és tót lakosa. Postája: Bd, távirója Alsó-Mislye. Alatta
a. és F.-csáj.

fekgzik Felsö-Csáj és Alsó-Csáj, az elbbinek 56 háza, 328 magyar és tót la-

kosa, az utóbbinak 31 házban 174 magyar és tót lakosa van. Pos-

tája mind a kettnek Garbócz-Bogdány, távirója Alsó-Mislye. E két köz-

ség közt bronzkori tárgyakat találtak. Az Ósvától keletre menve, az Ósva
oyörke. folyón túl Györké községet érjük. 97 háza, 663 magyar és tót lakosa

van. Postája Bd, távirója Alsó-Mislye. Református temploma az Árpádok

korában épült, de csak elrésze és körfala a fedett tornáezczal maradt meg

eredeti alakjában. Tornya, melyet 1875-ben az átépítéssel elrontottak, a leg-

érdekesebb fatornyok egyike volt, faoszlopokon nyugvó nyitott erkélylyel.

Harangját három régebbi harangból 1638-ban öntötték. A földbirtokos

Rakovszky György, kinek itt régi nemesi kúriája van. Györké körül

1672-ben a császári seregek és a magyar felkelk közt véres ütközet

volt, mely árulás következtében a felkel sereg felkonczolásával vég-

zdött. A község határában kitn kavicsbányát tárnak föl. Györkétl délre

Regete-Ruszka. fekszik Regete-Ruszka 89 házzal, 634 magyar és tót lakossal. Itt van a m.

kir. államvas-

utak trachit-

kbányája,

melyben

évenként kö-

rülbelül

25,000 köbm.

követ fejte-

nek. Postája

:

Garbócz-Bog-

dány, távirója

Nagy-Sza-

láncz.Rogete-

Ruszkától délre van Bologd kisközség 353 magyar és tót lakossal, 59 házzal,

mindjárt mellette pedig, a kassa-sátoraljaujhelyi vasút meniónGarbócz-Bogdán y,

mely Bologdnak is postaállomása és körjegyzi székhelye. Házainak száma

75, lakosa 436 magyar és tót. Határában Forgách István grófnak kbányája
van. Garbócz-Bogdánytól nyugatra, a vasútvonallal párvonalosan haladó ut

mentén van a két Hutka és a két Széplak, keletre Rákos és Nagy Szaláncz.

Szépiák-Apáti és Ahauj-Szépiák egymással összeépült községek. Az elb-

binek 45 háza, 370 magyar és tót lakosa van, székhelye a körjegyzségnek.

Az utóbbinak 146 háza, 1019 tót lakosa van. A posta helyben, távirója

Bárczán van. Itt van Widder Mórnak megyeszerte hires tisztavérü pinzgaui

tehenészete és nagy tejgazdasága és az esztergomi papnevel intézet uradalmi

ftisztsége. A falu mellett a megye legnagyob czigánytelepe van. Széplakot

Thököly Imre 1678-ban elfoglalta.

Alsó-Hutka község 58 házában 364 magyar és tót lakik, Felsö-

Huikán 52 házban 302 tót lakos. Mind a kettnek postaállomása Széplak,

táviróállomása Alsó-Mislye. Rákos kisközség 48 házzal, 255 magyar ós tót

ajkú lakossal. Postája Garbócz-Bogdány, távirója: N.-Szaláncz. Széplaktól

kezdve is érdekes a Tárcza és Ósva közén elvonuló ut, melynek tájképi szép-

ségét az Eperjes-tokaji hegyláncz erdfödte magas kúpjai emelik, de Rákos

NAGY-SZAi.ÁNCZ.

GRÓF FORGÁCH ISTVÁN

KASTÉLYA.

Bülogrl.

Garbóez-

iny.

Széplak-Apáti.

Ab. -Széplak.

A. és V. -Hutka.

Rákos.
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felé, a sötét rengetegen át magasabbra és magasabbra emelkedve, egyre

érdekesebbé, st vadregényessé válik. A 730 m. magas szalánczi Várhegy

oldalában bukkan elénk Nagy-Siáláncz községe. Úgyszólván egészen erdben Nagy szaiancz.

áll. 125 háza van, 886 magyar és tót lakossal, vasúti állomás, posta- és

táviró hivatallal. Gr. Forgách István parkjában, a Várhegy alatt és a község

határában kkori és bronzkori emlékeket találtak. Nevezetessége gr. Forgách

István kastélya, parkja és a vár, melynek képét más helyen közöljük. A
parkban álló kastélyt gr. Forgách Zsigmond építtette a múlt század második

felében. A kastély fölött emelkednek a szalánczi vár romjai
; jó karban

fenntartott donjonjában a család képtára van elhelyezve.

A várat a XIII. században az Aba-nemzetség építtette. 1281-ben

Finta nádor volt a vár ura, kitl Kun László a makacs védelem da-

czára, visszavívta. A XIV. században a Drugeth és a Losonczy családok

birtokába jutott. 1440-ben Giskra leromboltatta, de Losonczy László

ismét fölépíttette. 1601-ben került a Forgách-család birtokába. 1678-ban

Thököly bevette a várat, de az utána következ évben már visszafoglalták

a császáriak. A várat Rákóczy György gyujttatta fel és azóta romokban

hever. — Szaláncz környékén a várostromokon kivülis folytak harezok. Neve-

zetesen 1644 ben, amikor Rákóczy legyzte II. Ferdinánd seregeit és

CSANY. A MUMAI.OM.

1697-ben, mikor a császáriak Thököly seregeinek maradványait Szaláncz

alatt megsemmisítették. A Várhegy alatt terül el a gróf tulajdonát képez
3000 holdas bekeritett vadaskert.

Az urodalom összes majorjai, továbbá az alsókcmcnczei kastély és az

u. n. Kerekhegyen a jelenlegi tulajdonos által épitett kecses vadászlak

telefon-hálózattal vannak a szalánczi kastólylyal összekötve. Az uradalomról

a. gazdasági részben szólunk bvebben. A község határában lev kbányát
a magyar államvasutak bérlik. A lakosok földmivelés mellett dongakészi-

téssel is foglalkoznak.

A Várhegy északi lejtjén, a vasút mellett van Kis-Szaláncz 41 házzal, Kis-szaiánc*.

255 magyar és tót lakossal. Délre innen, a vármegye határán, a Ronyva
patak völgyében fekszik Újváros, 85 házzal, 554 magyar és tót lakossal, újváros.

Közel hozzá délre Kalsa falu 62 házzal, 331 tót és magyar ajkú lakossal. Kaisa .

E községtl nyugatra esik Ujszállás 213 tót lakossal. Az utóbbi négy köz- ujszáiiás.

sógnek posta- és táviró-állomása Nagy-Szaláncz. Ujszállástól alig 2000
lépésre, a 771 méter magas Kis-Milic hegy lábánál fekszik Szaláncz-Huta szaiáncz-Huta.

42 házzal és 213 tót lakossal. Postája és távirója szintén N.-Szalánczon
van. Vadregényesen emelkednek a háttérben a Kis-Milic fölé fokozatosan
tornyosuló Szárhegy (809 m.) Nyerges (825 m.) s végül a Nagy-Milic (869 m.)
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meredek kúpjai. A Nagy-Milictl keletre emelked 801 m. magas Orita-hegy

egyik magas völgyében van a tiz hold terjedelm Izra-tó sr erd köze-

pette. Igazi kis tengerszem, melyhez csak ugy hozzáfzik a mesebeli

szerelmes pár regéjét, mint bármely más tengerszemhez.

Szalánczon és Rákoson át visszakerülve, és ismét az Ósva völgyébe

ereszkedve, a kassa-ujhelyi vasút mentén találjuk a két Mislyét.

Aisó-Misiye. Álsó-Mislye régi hires hely ; a Hernád völgyébe tekint dombján állott

a középkorban prépostsága, melynek épülete ma a plébániát és a postahiva-

talt foglalja magában. Körjegyzség székhelye, 146 házzal, 1096 tót és kevés

magyar lakossal, vasúti állomással. Az egész község a domboldalra van épitvc
;

házait meredek utczák kötik össze. A házak fölött uralkodik a régi prépost-

sági templom, melyhez a községbl magas lépcszet vezet föl. Lakosai

Mária Terézia uralkodása alatt német telepítvényesek voltak, de majd mind

eltótosodtak. Nevezetessége az emiitett prépostsági épület. A Szt. Miklósról

nevezett premontrei própostságot az Aba nemzetségbl származó Somos

család alapította. 1289-ben már virágzott.

E prépostságnak és a széplaki apátságnak

birtokait Zápolya János Gecsey Mártonnak

iShfstyty^eA és Lónyay $^S?@ynek adományozta. Ké-
sbb Cseh János egri kanonok, majd pécsi

püspök birta 1630-tól 1643-ig, utána a

Kátay család birtokába került, melytl
Kisdy Benedek egri püspök visszavásárolta

HOLLÓHÁZA. ÉS KÁLYHAGYÁR.

Fclsö-Mislyc.

Kokaó-Baksa

és a jezsuitáknak meg az általa Kassán alapitott akadémiának ajándékozta.

Midn a jezsuitarendet eltörölték, a birtok a vallás- és tanulmányi alap

tulajdonába ment át. A községben egy Koscelka nev meleg forrás van és

az Osván átviv vasúti hiddal szemben, a helységtl keletre egy még ki

nem kutatott barlang, a 836 méter magas, hatalmas gerincével messze

ellátszó Kszálhegy oldalában. Alsó-Mislyét 1458-ban a husziták tartották

megszállva, de I. Mátyás király seregei elfoglalták és az rséget lekaszabol-

ták. 1678-ban Thököly Imre vette be ostrommal Mislyét.

Felsö-Mislyét magyarok és tótok lakják, számszerint 765. Házainak száma

128. Az ujabb idben pusztított nagy tzvész után megcsinosodva épült újjá.

Fels-Mislye határában szintén találtak k- és bronzkori maradványokat. Nem
messze Fels-Mislyétl egyesül a Tárcza a Hernáddal. Itt átkelve a folyón

s Kassa felé menve, találjuk Kolcsó-Baksát 22 házzal, 136 tótajku lakossal.

Postája Csány, távirója Bárcza.

Koksó-Baksától nyugatra, a kassa-ujhelyi országút mellett vannak az
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u. n. „aprófalvak", úgymint Buzafalva 53 házzal, 352 magyar ós tót lakos- Buzafalva.

sal ; Bernátfalva 37 házzal, 223 magyar és tót ajkú lakossal ; Kohsó-Mindszent, Bernátfalva.

40 házzal, 251 német és tót ajkú lakossal, régi kath. templommal, mely Minasz^t .

1695-ben épült; Csontosfalva, 39 házzal, 284 magyar és tót ajkú lakossal; csontosfalva.

Gecse, 62 házzal 503 magyar ós tót ajkú lakossal. Mind az öt kisközségnek a Gecse.

postája és táviró-állomása Csány. Eredetileg, a személy- és dlnevek
bizonysága szerint, magyarok lakták ezt az öt falut is, de a kuruez

háborúk lezajlása után betelepített tótok eltótositották. Lakosaik közül

sokan vándoroltak ki Amerikába, otthagyván gazdátlanul apró házaikai,

melyek egymásután düledeznek össze. Csány.

Gecsétl délre fekszik Csány község, a körjegyzség székhelye,

119 házzal, 985 magyar ós tót ajkú lakossal. Vasúti, posta- és távíró-

állomás.

Itt van a „Csányi mmalmi társulat"-nak 1865-ben alapított és kit-

nen berendezett mmalma. Kezdetben csak 100 köböl gabonanemü rlésére

volt berendezve, ma már naponkint 500 métermázsát képes feldolgozni. A
malom gzre jár, de felhasználja a Hernád vizerejét is és a legújabb szerkezet

gépekkel van fölszerelve. A telepet a csányi vasúti állomással két kilométer

hosszú iparvágány és a kassai igazgatósági irodával 17 kilométer hosszú

telefonvonal köti

össze. Gyártmá-

nyait Kassa vidé-

kén és Felsma-
gyarország egyes

nagyobb városai-

ban értékesíti, de

finomabb lisztfaj-

tait Sziléziába, Ga-

licziába, Morva- és

Csehországba is

szállítja. Néhány
kiállításon els-

rend kitüntetést

is nyert.

Csány a vasúti radvány .
-

állomása a szép fek-

vés} Kéked fürdnek, mely innen kocsin egy óra alatt könnyen elérhet.

Csány közvetlen szomszédságában fekszik Zsadány, a füzéri járás és a zsadány.

járásbíróság székhelye. Csinos falu 165 házzal, 671 magyar és tót lakossal.

Postája helyben van, távirója Csányban. Itt Pallaghy János örököseinek

a jelenlegi földbirtokosoknak csinos urilakuk van.

Folytatva utunkat a sátoraljaújhelyi utón, Szlcárosra érünk, melynek
Szkáros

68 háza, 405 magyar és tót ajkú lakosa van. Postája: Zsadány, távirója:

Alsó-Mislye.

Ugyanezen az utón tovább, az úgynevezett „Hegyköz"-ben fekszik

Hollóháza, 103 házzal, 635 magyar és tót ajkú lakossal. Postája van, táviró- Hollóháza,

állomása Alsó-Mislye. Nevezetessége Istvánfy István és társa hires majolika-,

kedény- és kályhragyára, mely Hollóháza és Komlós közt az országút és a

Török-patak mellett épült.

E gyártelep, melynek alapját a gróf Károlyi család vetette meg, több
mint 60 óv óta áll fenn. Eleinte csak kezdetleges berendezéssel birt,

1867-ben Istvánfy egy üvegmáz-malmot állíttatott fel és a termelést 20

Magyarország Vármegyéi és Városai. 36

GRÓF KÁROLYI LÁSZLÓ KASTÉLYA.
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Komlós

Nyiri.

Füzér.

korongra növelte. 1871-ben egy 12 lóerejü gzgépet és 1880-ban egy uj

szerkezet agyagmalmot és még 10 korongot szerzett be. 1879-ben már
körülbelül 640,000 darab különböz kedénytárgyat volt képes elállítani.

Késbb megkezdte a majolikagyártást is, mely a felhasznált anyag kitn
minsége és az alkalmazott szinek és minták eredetisége által csakhamar

nagy lendületet vett. Gyárát azután kályhagyártásra is berendezte és mivel

e czélra a legjobb nyersanyag áll rendelkezésére, gyártmánya els minség.
A kezdetben 1—2 épületbl álló gyár ma már nagy teleppé gyarapodott.

1894-ben 81,373 frt érték kedényt és majolikát és 8865 frt érték kályhát

készített. A gyártelep fölött lev dombtetn, szép parkban fekszik Istvánfy-

nak csinos lakóháza, melynek verandájáról nagyszer kilátás nyílik a festi-

leg szép vidékre.

A kedénygyártól mintegy 4 kilométernyire fekszik a nagy magaslat-

ról lankásan ereszked völgyületben Komlós, 58 házzal 292 magyar lakossal.

Posta: helyben, távirója: Alsó-Mislye. Határában van az u. n. „Pálhegyi"

RADVANY. RÉSZLET GRÓF KÁROLYI LÁSZLÓ PARKJÁBÓL

kbánya. A falu területén már a kkorban laktak emberek, az ásatáskor

a leletek alatt kulturréteget találtak.

Szomszédságában van Nyíri, 544 magyar lakossal. Postája Komlós. E
falu birtokos urai azeltt a Hangácsy ós Onody családok voltak, az utób-

biból származott Ónody András, hires rabló, betyárnéven „Angyal Bandi".

A jelenlegi földesúr : gr. Károlyi László. A ref. egyház birtokában egy

1641-ben, vert ezüstbl készült igen szép mív kehely van. A ref. templo-

mot a XV. század végén a csehek által a közeli Kápolna-pusztán emelt és

elüzetésük után elpusztult templom köveibl építették 1802-ben. A faluhoz

tartozó Konczpallag nevet visel dln hajdan szintén csehek lakta falu

állott, mely a múlt század elején a csehek kizetése után elpusztult.

Komlóstól nem messze van északra Füzér, körjegyzséggel, 125 házzal,

761 magyar és tót ajkú lakossal. Postája : Abauj-Komlós. Egy magas szikla-

ormon látjuk régi hires várának romjait, melynek kópét más helyen mutat-

juk be. Falainak egy része, daczolva az id viszontagságával, még elég jó kar-

ban áll. Itt van gróf Károlyi László uradalmának központi erdfelügyelsége-
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Füzértl keletre esik a megye határszélén Pusztafalu, 499 mngyar

lakossal. Postája Filkeháza. Itt is találtak kkori telep nyomára.

Komlóstól keletre a megye határszélén: Kajata fekszik 62 házzal, 340

magyar lakossal. Postája Filkeháza, távirója : Legénye-Mihályi.

Filkeháza a Bózsva patak mellett, 30 házzal, 164 magyar és tót ajka

lakossal, azután Pálháza, körjegyzséggel, 85 házzal, 514 magyar lakossal.

Postája helyben van, távirója, valamint Filkeházának is, Legénye-Mihályi. Pál-

háza fölött, közvetlen a megye határszélére esik Radvány, 106 házzal, 629 magyar

lakossal. Postája Pálháza, távirója Legénye-Mihályi. Radvány gróf Károlyi

László birtoka, óriási kiterjedés bekerített vadászterülettel, melynek sr-
jében egy hegytetn csinos vadászlak áll. A községben van a birtokosnak

terjedelmes, diszes .

parkja, melyben

nagyszabású kastély

áll. A község hatá-

rában van a Nyíri *

nevezet kbánya. ^ _ J 1^ f
Pálházától

I 'usztafalu.

Kajata.

Filkeháza.

Pálháza.

Radvány.

TELKIBÁNYA. A KEDÉNYGYÁR.

Unta.

Kovácsvágás.

esik Sompataki-Kislmta község 29 házzal, 161 magyar és tót ajkú lakossal, Som-
K
^'"^

a

^,!

pataki-Nagyhuta község 35 házzal 175 tótajku lakossal, oldalt, a megye határszé- huta.

lén, Kovácsvágás-Huta 43 házzal, 207 magyar és tótajku lakossal és Kovácsvágás Kovácsvágás

község 200 házzal 821 magyar ajkú lakossal. Mind a négy községnek a postája

Pálháza és távirója S.-A.-Uj hely. Határukról kkori emlékek kerültek a kassai

múzeumba.

A Pálházától nyugat felé Gönczig vonuló s innen a budapesti útba

torkoló országút mentén fekszik Nagy-Bózsva 41' házzal 288 magyar ajkú Nasv < - Ki

lakossal. Határában, hol kkori emlékeket találtak, a „Bélak" és „Emberk"
nev regényes fekvés sziklákhoz különféle mondák fzdnek. Mellette van

az igazán kicsi Kis-Bózsva csupán 20 házzal, 120 magyar ajkú lakossal.

Postája mindkettnek Pálháza. A Bombelles grófi családnak itt szép kastélya

van, melyet állítólag Miklós czár egyik udvarhölgye számára építtetett.

36*

Bózsva.
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Telkibánya.

Zsu j la.

ALSÓ-KÉKED. MELCZBR BÁRÓNK KASTÉLYA.

Nagy-Bozsvától nyugatra fordulva s a magas hegynyergeken átvágó

országúton menve, Telkibányához jutunk.

Telkibánya nagyközség 269 házzal, 1419 magyar lakossal. Postája hely-

ben, táviró-állomása Hidas-Németi. A községben van Wallis Ilona grófn
kedénygyára, melynek bérlje Fiedler Gyula.

A gyártelep alapját körülbelül hetven évvel ezeltt néhai Bretzenheim
Ferdinánd berezeg vetette meg,
ki alig jövedelmez nagy erd-
ségek birtokában lévén, a fának
részben való értékesitése czél-

jából a hajdan ezüstbányásza-
táról hires községben porczellán-

gyárat állított fel. E gyárból
akkoriban kitn mizléssel kó-
szitett pompás porczellán edé-
nyek kerültek ki, melyekbl
néhány még ma is látható a
sárospataki várban. A gyár els
bérlje a herezegnek Mayer
nev igazgatója volt, utána kö-
vetkezett Moll József kassai,

azután Friedmann bodók-vár-
aljai, késbb Martini és Gerhard

kassai lakosok, mig a gyár végre hosszabb kísérletezés után Fiedler Gyula
szakavatott kezeibe ment át, ki jelenleg csakis kedény gyártásával fog-

lalkozik. A gyártáshoz szükséges agyagot a Boglyos nev pagonyban
fekv és bányaüzemben tartott tárnából nyeri ós ez anyagot a Bózsva-
völgyben lev két agyagmalomban rölteti. E malmokat vízi er hajtja,

azonban kisegítül megfelel gzgépet is alkalmaznak. A gyár a mai igé-

nyeknek megfelelen van berendezve és 1895-ben körülbelül 35,000 frt érték
kedényt készített.

A Telkibánya fö-

lötti hegységben fél-

körben szétszórva

nyílnak a Veresviz-

bánya, a Máriabánya,

az András-huta és a

kaolinbánya, mely a

telkibányai kedény-
gyárát látja el anyag-

gal. Alatta fekszik az

u. n. „Aranytör"még
abból az idbl, mikor

itt arany- és ezüst-

bányászatot ztek.

Most a telkibányai

kedénygyár kaolin-

tör malma van itt

folépitve.

Telkibányától Gönczön át (melyrl a városok közt szólunk) Zsujtára

vezet az országút. Zsujta kisközség 84 házzal és 498 magyar ajkú lakossal.

Postája Göncz, távirója Hidas-Németi. Itt régente a Kársa család volt a

földesúr, azután a Puky, majd a Szécsy és a Vendéghy családok. Határában

nagy, gazdag ós érdekes bronzlcletre bukkantak.

Úszakra, mintegy 5 kilométernyire van a Hernád balpartján Aba-Ujvár3

NÁDASD. KOVÁCS GÉZA KASTÉLYA.
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az Aba-nemzetség fészke, 134 házzal és 761 magyar lakossal. Postája Alsó- Aba-üjvár.

Kéked, távírója: Hidas-Németi. A Hernád partján állt Aba Sámuel vára,

melynek azonban ma már csak nyomai láthatók. Tle vette nevét Abauj vár-

megye. A várat 1556-ban I. Ferdinánd király serege bevette és lerombolta. A
faluban van a néhai gróf Csáky János által épített régi kastély, mely jelen-

leg Kovács László tulajdona. Nemcsak az Árpádok alatt települt meg ez a

hely, hanem a történelem eltti idkben is, a mirl bronzkori leletek tanús-

kodnak.

Folytatva utunkat észak felé, Zsadányig még négy községet találunk.

Pányoh 72 házzal és 416 magyar lakossal. Postája Alsó-Kéked, táv- Pányok.

írója Hidas-Németi. A falu határában a „Hosdát" hegyben régebben

arany- ós ezüst-bánya volt, de beszakadt, s ujabb kiaknázását senki sem

kísérelte meg. A faluhoz tartozó „Mózes" nev dln Aba Sámuel idejében

a hagyomány szerint a király méhese volt. A községnek egyik földesura

annak idején Kazinczy Ferencz volt. Alsó-Kéked.

Alsó Kéked, körjegyzi székhely, 47 házzal 339 többnyire magyar lakos-

sal. Postája van ; távíró állomása Alsó-Mislye. Itt van a kellemesi Melczer

Georgina és Malvina bárónk . —

,

tulajdonát képez szép fekvés

kénes gyógyfürd. A község

állítólag a forrás kékes szín
vizétl vette elnevezését. A für- '-t igjj

dvel különben más helyen be-
. . *___í^^*§í

hatóbban foglalkozunk. A köz- ^^mSK^a
sógben van a bárónk érdekes \Mfc3

_____ •
* ,

*_B6CJk
régi kastélya, mely körül szép ^jg&^gffggj
park terül el. A kastélyt, mely- _ £ "*áSB9!
nek épségben maradt fhomlok- m

A «ÉÉ ,*_,_ j _£.
zatán a jellemz, gömböly sa- L^.
roktornyok megvannak, a Zom-
bory-család 1613-ban restaurál- H
tattá, mely alkalommal a park ___________—"-——^^^^R
felli oldalon a saroktornyokat hejcze. — bubics püspök nyárilaka.

lebontották. E község fölött

északra fekszik Fels-Kéked 29 házzal és 189 magyar és tót ajkú lakossal. Febü-Kéked.

Nádasd kisközség 159 házzal 992 magyar és tót lakossal. Postája Nádasd.

Zsadány, távirója : Alsó-Mislye. A katholikus templom szentélye csúcsíves

modorban van építve és egyik faragott kövében az 1458. évszám olvasható.

E templomot 1763-ban Kapy Judit restauráltatta. Itt van a Soós család

sírboltja is. A községben magas dombtetn csinos kertben áll Kovács Gézá-

nak gyönyör kilátást nyújtó, egyszer de érdekes elrendezés kastélya,

melyet e század elején a Soós család építtetett, az akkoriban divatba

jött klasszikuskodó ízlésben.

Göncztl délnek a Hernádvölgyben van Göncz-Ruszka község 234 GSncz-Ruszka.

házzal és 1170 magyar lakossal. Posta helyben, távirója Hidas-Németi.

Református temploma még a csehek idejébl való és kfallal van kerítve.

A templomban van a gróf Korniss család régi sírboltja. A ruszkai

hegyen, a régi országút mentén elterül erdben egy Pálos-kolostor romjai

láthatók, melyek közül egy Somoskut nev forrás csergedez el. A köz-

ségben vannak Krajnyik Ödön és Patay Etelka régi úri lakai. Az utóbbit

a Jászay-család építette 1777-ben.
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Vilmány-Kis

falu.

Vilmány.

ji,j, /( .. Innen délkeleti irányban fekszik Hejcze község 199 házzal és 854

magyar ajkú lakossal. Postája helyben, távirója Hidas-Németi. Hejcze

a Rákóczy-korban erdített hely volt és a regéczi várhoz tartozott.

A falu fels részét „Csehországnak" nevezik, mert itt Giskra idejében

csupa csehek laktak, akik közül számos család ott is maradt és meg-
magyarosodott. A lakosok közt máig is sok embernek „Cseh" a neve, st
vannak Venczel nev lakosai is. Katholikus temploma nagyon régi és l-
réses kfallal van körülkerítve. Bubics Zsigmond kassai püspök itteni nyári

laka nagyszabású kastélyszerü épület igen szép parkkal. A kastély

Eszterházy Károly gróf egri püspöké volt, ki azt a kastélyban lev díszes

kápolnával együtt 1783-ban restauráltatta. Bubics püspök 1888-ban ismét

restauráltatta és 1889. szept. 16-án ünnepélyesen megáldotta. A faluban

egy kath. és egy ref. népiskolán kivül még kisdedóvó is van, mely Bubics

püspöknek köszöni fennállását. Határában skori telepek nyomaira találtak.

Hejczétl nyugatra esik Kisfalu (Vilmány-Kisfalu) 43 házzal, 107 ma-
gyar lakossal. Postája Vilmány, távirója : Hidas-Németi.

Közvetlen mellette fekszik Vilmány község, 152 házzal és 831 magyar
ajkú lakossal, körjegy-

zséggel és postával. Itt

van gróf Taaffe Ede örö-

köseinek uradalma, me-

lyet jelenleg a Widder
örökösök bérben bírnak.

E birtok eredetileg Sem-
sey uradalom volt, az-

után herczeg Bretzen-

heimé, mig 1872-ben gr.

Taaffe Ede birtokába

került. Az uradalomhoz

tartozik egy szeszgyár,

egy 7 kre járó malom
és egy téglaéget.

Vilmánytól délre

Vizsolyt érjük. Vizsolynak 190 háza és 1285 magyar lakosa van. Kör-

jegyzség, postaállomás. Távirója : Forró-Encs. A kath. templomot 1779-tl

1801 ig Semsey Endre építtette. A református templom egyike a vár-

megye legrégibb építészeti emlékcinek, csúcsíves motívumokkal. A templomot

a cseh husziták építették; késbb a hitújítás alatt a reformátusok birtokába

korült. Báthory István országbíró családi birtokaihoz tartozván akkor Vizsoly,

annak oltalma alatt, mint bátorságosabb helyen állította föl a lengyel szár-

mazású MantsJcovit Bálint azt a nyomdát, melyben a Károli Gáspár gönczi

lelkész fordította els magyar bibliát nyomták. Innen nevezték vizsolyi bib-

liának. A nyomda a templom szentélyéhez épített kis csarnokban volt el-

helyezve, ez szolgált egyszersmind a veszedelmesebb idben a biblia pél-

dányainak rejtekhelyéül. A kis tartaléképitmóny ma is megvan. E község

határában, az u. n. barátréten hajdanában kolostor állott, melynek nyo-

mait ma már csak elvétve veti fel az ásó vagy az eke.

Korlát. Vizsolytól keletre fekszik Korlát község, 141 házzal és 707 magyar ajkú

lakossal. Postája Vizsoly, távirója Abauj Szántó. Ev. ref. templomának ha-

jója csúcsíves építmény, a husziták korából, tornya, mikor késbb a homlokzatot

ujra építették, fából készült. E községben Nikliázy Györgynek, II. Rákóczy Fe-

Vizsoly.

KORLAT. — MECZNER BfiftBííeZ URILAKA.
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KORLÁT. — TÉGLÁSSÁ JÓZSEF UKILAKA.

Árka.

Funy.

rencz egyik generálisának csinos kastélya volt, melynek azonban ma már
csak csekély és átalakított maradványai láthatók. Itt vannak a Fúló és a

Vizkelety családok sírboltjai is. Van itt egy vas- és kéntartalmú meleg

forrás, melyet a szerencsi cznkorgyár bérel, minthogy b vizet ád és soha

sem fagy be. A községben van detki és tongcrfalvi Meczner József nagy-

birtokos csinos úrilaka, melyet a múlt század elején a Domonkos-család

épitett és melyet Meczner Ferencz, a jelenlegi tulajdonos atyja, 1848

után restauráltatott. A Meczner-család nemessége ugyan 1490-ig vezethet

vissza, de a kir. donáczió, melyet egyik se hadi érdemeiért nyert, késbbi ke-

let. Ugyancsak itt van borzovai Téglássy József nagybirtokos csinos

nemesi kúriája is, melyet szintén a Domonkos-család építtetett a múlt szá-

zad elején ós vétel utján került a Téglássy-család birtokába. 1883-ban res-

taurálták.

Korlát alatt fekszik Árka község, 69 házzal és 332 magyar ajkú

lakossal. Postája Bodók-Váralja, távirója : Forró-Encs. Korlát határában

két nagyon érdekes kkori telep maradványai vannak. K- és bronzkori

leleteket Árkán is találtak.

Korláttól nyugatra a hegységben fekszik Fonij 192 házzal, 907 ma-
gyar lakossal, kör-

jegyzséggel. Postája

\ izsoly, távirója

Forró-Encs. A község-

nek nagy része kkori
telepen áll.

Még tovább ke-

letre haladva a he-

gyes-völgyes, nehéz

járású, de turistának

rendkívül érdekes

úton, a regéczi vár és

JRegéczke község tnik
elénk. A községnek

64 házában 337 magyar ember lakik. Postája Erdhorváti, távirója Forró-

Encs. A várromtól nyugat felé és a község határában k- és bronz-

kori emlékeket találtak. Itt van a báró Waldbott-Bassenheim által

alapított üveggyár, mely már több mint száz év óta áll fenn. Jelenleg a

Ooldstein testvérek bérlik, akik körülbelül 25,000 forint érték közönséges

csiszolatlan öblös üveget gyártanak évenkint. Innen délre fekszenek a

regéczi vár romjai, melyekbl azonban már csak kevés omladék látható.

1537-ben I. Ferdinánd seregei ostromolták a várat, 1644-ben pedig Rákóczy
György.

A Várhegy alatt nyugatra van Mogyorósba, 50 házzal és 269 ma-
gyar lakossal. Postája Vizsoly, katholikus temploma 1711-ben épült. Kegy-
ura gróf Csáky Imre volt.

A regéczi vártól a hatalmas terjedelm, 737 méternyi Magoska-tct
keleti lejtjén tovább haladva, a megye délkeleti csúcsán találjuk Baskó
községet 113 házzal és 620 magyar lakossal. Postája Bodók-Váralja,
távirója Abauj-Szántó. A községhez közel kkori maradványokat találtak.

Innen délre, szintén a vármegye határszélén fekszik Sima község, 28 ház-
zal és 188 magyar lakossal. Postája és távirója: Abauj-Szántó. A község
közelében kkori telep nyomai találhatók. Közel ide van az Aranyos-fürd, Aranyos-fürda

Regcczkc.

Mogyoróska.

P.askú

Sima.
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Alpár.

Bodók-
Váialja.

moly azonban Alpár községhez tartozik. Csúzos bajokban jó hatású, azért

újabban meglehetsen látogatják.

A fürdtl nyugatnak véve utunkat, Atyárra érkezünk. Kisközség

44 házzal és 221 magyar ajkú lakossal. Postája és távirója Abauj-Szántó.

A községben lev ref. templom nagyon régi építmény, de 1734-ben újjá

alakították. A község régi földesura a Szemere és a Darvas-család volt,

mely utóbbitól még egy ódon kastély áll a községben. Alpár szomszédsá-

Bodók«-üjfaiu. gában van BodoJc-Ujfalu 137 házzal és 693 magyar lakossal. Postája

Bodók-Váralja, távirója Forró-Encs. A községben szlltelepit egyesület

áll fenn.

Északra innen fekszik Bodókö-Váralja (eredetileg Boldogk-Váralja)

202 házzal, 1325 magyar lakossal. Körjegyzség székhelye, postaállomás.

Távirója Abauj-Szántó.

Még néhány évvel ezeltt nagy kiterjedés szllhegyeiben birta a

lakosság jómódjának fforrását. A terjedelmes boldogki uradalomnak

tulajdonosa gróf Zichy Rezsné szül. Péchy Jaqueline grófn. építtette

és tartja fenn a csinos uj épületben (1892.) elhelyezett kisdedóvót és leány-

iskolát, melyek vezetését

a Sz. Megváltóról neve-

zett irgalmas nvérekre

bizta, kiknek itteni rend-

házát is tartja fenn.

A Péchyek nagylelk-

ségét hirdetik a többi

középületek is, a szép

kath. templom s a fiú-

iskola. Az elst Péchy

Gábor építtette 1768-ban

a szép családi kastélylyal,

az utóbbit ós a remek

sírboltot Péchy Emánuel
gróf (1861). Legérdeke-

sebb nevezetessége a bol-

dogki várrom. Hogy mi-

kor épült a vár, biztosan megállapítani nem lehet, de az bizonyos, hogy

a 15-ik század elején már fennállt.

A szepesi káptalan levéltárában rzött oklevél szerint u. i. Mátyás

király 1459-ben Parlagi Pál ós László testvéreknek adta „Boldogkew"

várát. Martinuzzi Fráter György is birtokosa volt, ki Tomori Egyedtl vette

meg azt. Birta többek közt Zápolya János is, kitl 1537-ben Fels Lénárd

foglalta vissza, miután már 1530-ban Ferdinánd seregei 6 hétig eredmény

nélkül ostromolták. Késbbi birtokosai : Bebek György, ki eladta Sárközy Mi-

hálynak (1561), Sárközy Boldizsár (1571), Makkházy Orsolya (1573), Seré-

nyi Mihály és Gábor (1579), Vizkeleti Benedek (1576), Brodarics Klára,

Serényi Gábor felesége (1580), Bajonyi Zsófia (1585), Serényi Ferencz (1592).

1592-tl 1599-ig per alatt volt a birtok ; versengtek érte : Pernessy András

és Serényi Mihály, Serényi Ferencz (1600), Serényi Pál (1601). Ezután

a Serényiek bírták Bajonyi Zsófia gyermekeivel ; majd Palocsay Anna, Kendy

István felesége (1619), Szikszay Mátyás (1627), Várkonyi János (1630).

1675-ben a felkelk sikertelenül ostromolták, 1678-ban azonban Thököly

mégis bevette. Ezek után a Palocsay-család birta, mig egyik tagja elzálo-

BODÓKO-VARALJA. ÖZV. GRÓF ZICHY REZSNB KASTÉLYA.



R3ÖC

m

&3

i.

[

S3

©?1

SZENT
BIBLIA

ISTENNEC ESWY
TESTÁMENTVMANAC
PROPHE'TA'C ES APOSTOL OC

által meg íratott llenc könyuei.

MAGYAR NYELWRE FORDfTTA-
íytc rgclilen és wijonnnn,Az lrtcnncc Magyar

orfiágban való Anya fier.c Egyházi,

te'fS

56

§í$.U.kCA

<frUu

nac e;pü léiére.

-
r fSctgyvn Möfejcc ésPrcpbétaioc.lalgaJpc'.d^ohat^í

VISOLBAN

?$Mil

NYOMTA TTAT OTT MANTSkOVIT BÁLINT ÁLTAL.

M dxü Bódog affony b.juonac 10. napián. // G<9> >5

Sftv

rxscilSW
•

A vizsolyi biblia czimlapja.

(A budapesti tud. egyetemi könyvtár példányáról.)

Magyarország Vármegyéi és Városai 37





Abauj-Torna varmegye községei. 291

gositotta Szelepcsényi herczegprimásnak, ez pedig a jezsuitáknak ado-

mányozta. Ezektl vette meg az egész birtokot Péchy Gábor hétszemély-

nök és királyi tanácsos, a múlt század második felében. Van a községnek

viruló szllópít-egyesületc is, melytl a lakosság kipusztult szlleinek

regenerálását várja.

Vizsolyról délfelé folytatva utunkat a Hernád mellett, a két Czéczét

érjük. Fels-Czécze 208 lakosa kis magyar falu 10 házzal, van refor-

mátus temploma; Alsö-Cécze 53 házában 334 magyar lakik. Mind a kett-

nek Vizsoly a postaállomása, távi rója Forró-Encs.

A TWsa-pusztán át Gibártra folytatjuk utunkat, mely közvetlenül a Hernád

partján fekszik. Gibárt 63 házzal és 418 magyar ajkú lakossal biró község ; van

postahivatala. Távirója ennek is a forró-encsi állomás. A Szentimrey csa-

ládnak régi úri laka van itt. A Hernád partjait igen szép ós nagyszabású

vashid köti össze, melyet a vármegye épittetett. A Hernád vize itt egy jól

berendezett és na-

gyobb igényeket is

kielégít mmalmot
hajt, mely kivitelre

is dolgozik.

Délre tle fek-

szik és postakerüle-

téhez tartozik Her-

nád-Bd, melynek

van 76 háza, 44 1 ma-
gyar lakosa, reformá-

tus temploma, mely

románkori emlék.

Fensikján akkorban
földvár volt, mig alatta

a völgyben bronzkori

telep nyomai talál-

hatók.

Gibárttól nyu-

gatra, alig 3 kilomé-

ternyire van Kér,

194 házzal, 1074 ma-

gyar lakossal. Van katholikus és református temploma. Körjegyzség szék-

helye. Postája és távirója Abauj-Szántó.

Innen az ut az Aranyos-pusztán át Abauj-Szántóra vezet, melyet a

városok közt ismertetünk. Szántó mellett az Aranyos völgy nyilasa eltt fek-

szik Czehéháza 31 házzal és 204 magyar lakossal. E község arról nevezetes,

hogy a vármegyében itt építették az els evangélikus templomot. Itt van a

Patay nemesi család fészke és szép kastélya.

Abauj-Szántón át nyugat felé a Hernád partján érjük Felsö-Dobsza köz-

séget, körjegyzséggel, 211 házzal és 1211 magyar ajkú lakossal, posta-

hivatallal. Távirója Abauj-Szántó. Van református temploma. Az skorban
már népes telep volt itt. A mai Várdombon kkori földvárat fedeztek föl

a völgyben pedig gazdag bronzkori telep nyomai kerültek felszínre. A község

határában van a „Süvegesi" kbánya.
Délre tle fekszik Hernádhércs-Préposd község 119 házzal, 536 magyar la-

kossal. Postája Fels Dobsza, távirója Halmaj. Katholikus egyháza 1630-ból

37*

Alsó- és

Fpls-Czéeze.

Gibart.

Hernád-Bd.

BARCZA. BÁRCZAY JÓZSEF KASTÉLYA. Kcr.

Czekehaza.

Fclsö-Dubsza.

Hernádkércs-

Préposd.
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Szt.-István

Baksa.

való. Az skori leletekben gazdag Hernádvölgyének bronzemlékeit Hernád-

Kércs is gyarapította.

S2ent-István-Baksa község a vármegyének a Hernád balpartján

utolsó helysége. Van 133 háza és 583 magyar lakosa. Postája és távirója

Halmaj. A község fölött emelked dombháton két skori halom van, melyek-
ben czölöpsirok voltak. Bronzkori leleteket is találtak a község határában.

A Hernád itt lép ki a megyébl s rövid darabon még határvonalat képez
Nagy-Kinizs. Abauj és Zemplén között. E helység fölött fekszik Nagy-Kinizs 88 házzal

és 424 magyar ajkú lakossal. E község állítólag Kinizsitl veszi elnevezését,

aki molnárlegóny korában itt dolgozott volna. A malom nyomait még most
is mutogatják.

Pere Dobszától északra fekszik Pere, 1 1 1 házzal 524 magyar lakossal.

Postája ós távirója Abauj-Szántón van.

Visszatérve Kassára, az egész Hernádvölgyén végigvonuló nagy állami

ut, a „Pesti-ut" mentén fekv ^községeken folytatjuk a .vármegye részletes

ismertetését. Az els helység, melyet Kassa alatt érintünk, Bárcza, melynek 127

háza és 1098 magyar

és tót lakosa van.

Vasúti-, posta- és táv-

íróállomás. Itt ágaz-

nak ki a fvonalból

a Torna és Legénye-

Mihályi felé men
kassa-tornai és kassa-

sátoraljaujhelyi vona-

lak. Bárcza hajdan

erdített hely volt és

Kassának mintegy

elerdjét képezte. A
Bárczay nemesi család

si fészke. Várának

Bárcza.

Zscbes.

Enyiczke.

ENYIOZKE. OZV. GRÓF ZICHY REZSNK KASTÉLYA-

a nyomai meg ma is

láthatók. Róm. kath.

temploma Róbert Ká-

roly idejében épült, ev. ref. temploma pedig 1795-ben. A kath. templomnak

érdekes fa keresztel medenczéje a XVII. századból ered. Három kastély

van a községben. Az egyik Bárczay József nagybirtokosé, mely egyike a

vármegye legszebb kastélyainak. Csinos park közepén, dombtetn áll, a

legtisztább renaissance ízlésben épült és emeletes. Eltte szép nagy tó terül el.

Alapépítményeinek emelése messze századokra vihet vissza, mert egy falá-

ban talált kbe vésett felirat szerint 1454-ben már renoválták. Jelenlegi alak-

ját a tulajdonos atyjának idejében, 1840-ben nyerte. A második kastély

Bárczay Ödöné, mely az elbbivel majdnem egykorú emeletes épület, de már
omladozni kezd s azért tulajdonosa egy ujabb csinos épületben lakik.

Itt van Berzeviczy Egyednek érdekes mór izlésü nyaralója. Widder Ignácz

örököseinek itt is nagy bérletük és jól berendezett gazdasági szeszgyáruk van.

Bárczától délre fekszik Zsebes község 39 házzal és 309 magyar ós tót

ajkú lakossal. Tovább délre haladva az alább felsorolt községek követ-

keznek sorrendben :

EnyiczJce, 159 házzal, 970 magyar és tót lakossal, körjegyzséggel. Vasúti-,

posta- és távíróállomás. Enyiezke srégi község. Ezt egy 1494-ben kelt adás-
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vevési szerzdós is bizonyítja, moly szerint a községet Buzlay Katalin és fia

Balázs 325 arany frtért megvették. A XVI. század elején már Ryma-Széchy

László és Ferencz birtokában volt s Széchy Mária révén jutott Wesselényi

Ferencz nádor kezébe és építtette 1658-ban a most is fennálló díszes

kastélyt. A XVIII. század elején elbb Waldstein Károly gróf, utóbb Lob-

kovitz herczeg volt Enyiczke ura. 1742-ben özv. báró Meskó Jakabné szül.

Hegymegi Borbála vette meg Enyiczkét, de a következ XIX. században

a báró Meskó család férfiága kihalt s a kastély és a birtok az utolsó Meskó

Jakab báró leányára, Zenaidéra, gróf Péchy Manó nejére szállott át.

1842-ben a kastély régi tornyát lebontották és annak helyére erkélyes tor-

nyot emeltek, meghagyván a négy alacsonyabb szeglet-tornyot. A kastély-

ban igen értékes mvekbl álló 4500 kötetre terjed könyvtár van;

képei közt Munkácsy Mihálynak egy régebbi festményét is láttuk. A csa-

ládi kegyelet megható jele az a szoba, melyben Zichy Rezs gróf meghalt;

ez egyedül az emlékének van szentelve, s azt a helyet, hol halálos ágyán

feküdt, arczképe díszíti, melyet Komlóssy Ede festett. A kastély és birtok

jelenlegi tulajdonosa özv. gróf Zichy Rezsné, Péchy Jacqueline, mint gróf

Péchy Manó ós báró Meskó Zenaide egyetlen leánya, ki nagy áldozattal helyre-

állíttatta és kiépíttette a róm. kath. templomot, 1878-ban zárdát és leány-

nevel intézetet alapított, Sz. Vincze leányaira bizván annak vezetését, s ezzel

kapcsolatban leányiskolát és kisdedóvót, mely már is áldásos hatással van

nemcsak a köznép mvelésére, de a tótajkuak magyarosítására is. A köz-

ség határában 1672-ben Spankau kassai kapitány seregei és a kuruczok közt

véres ütközet volt, mely a császáriak leveretésóvel végzdött. Hat évvel késbb
ismét harcz színhelye volt a község, amikor Thököly Imre seregei vették be.

SzaMly, 68 házzal és 483 tót lakossal. Postája és távirója: Enyiczke. *™ k3| y-

E község hajdan számos régi nemes családnak volt lakóhelye. Említésre

méltó róm. kath. templomának fenmaradt csúcsíves szentélye. Bocsárd.

Bocsárd 27 házzal és 159 tót ajkú lakossal. Postája ós távirója Enyiczke.

Bocsárd jelenleg egyike a legigénytelenebb kisközségnek, pedig régi okmá-
nyok szerint már az Arpádházi királyok korában fennállott, mint Pel-Bo-

csárd és Sza-Bocsárd, melyeket az „Egras" pataka (a mostani Szakály-

patak) választott el. Ma már csak a patak egyik oldalán áll község.

Bocsárdtól nyugatra, a vasút mellett van Oönyü, melynek 43 háza és

286 tót ajkú lakosa van. Postája és távirója Csány. Innen nyugatra fekszik

Bölzse, (Három-Bölzse) 46 házzal ós 279 magyar és tót ajkú lakossal.

Postája Abauj-Szina, távirója : Csány. Három apró községbl egyesült

:

Sziget-, Kápolna- és Sándor-Bölzsébl.

Szina 200 házzal biró 1333 magyar és tót lakosú község, körjegy- Szina -

zséggel és postaállomással. Távirója Hidas-Németi. E községnek a várme-

gye történetében nem egyszer volt szerepe. Közgylést is tartottak itt.

Katbolikus templomának alapja nagyon régi. Plébániájának visszaállítása

után 1782-ben els patrónusa Benyovszky szül. Ocskay Erzsébet volt. A
községben jól berendezett szeszgyár mködik. Teleky László nagybirto-

kosnak csinos kastélya van itt.

Kenyhecz község 78 házzal és 477 magyar és tót lakossal. Vasúti K<>nYheC7"

megállóhely. Postája Abauj-Szina, távirója Csány. Róm. kath. temploma
1748-ban épült. A községben vannak a Korniss, Szalay, Olasz és Antony
régi nemesi családok úri lakai, melyek azonban már birtokost cseréltek.

Kitn kavicsbányáját, mely számos ottani szegény családnak ád kere-

setet, a magy. kir. államvasutak birják.

Gönyü.

Rnlz



294 Abauj-Torna vármegye községei.

Miglécz.

Tornyos-

Németi.

Hidas-Németi,

Szurdok.

Kenyhecztl délre van Miglécz község 68 házzal és 406 magyar és tót

ajkú lakossal. Postája Abauj-Szina, távirója Hidas-Németi.

A vasút és az országút keresztezésénél, a Szartos patak mellett van
Tornyos-Németi község 128 házzal és 842 magyar lakossal. Postája és táv-

irója Hidas-Németi. Református temploma régi huszita épitmény és vár-

szer kfallal van körülvéve. A róm. kath. templom 1890-ben épült csúcs-

íves stílben ; egyike a vármegye legszebb vidéki templomainak.

Lejebb, a Szartos-pataknak a Hernádba torkolásánál találjuk Hidas-

Németit, 95 házzal és 568 magyarajku lakossal. Vasúti-, posta- és távíró-

állomás. E községet a XVI. században Alsó-Németinek nevezték ; a XVII.

században Vámos-Németi lett, mert a Hernádon itt vezetett át egy vámos
hid, a melyet akkoriban a lipóczi Keczer család adományképen kapott.

1849-ben, midn Klapka Schlicket akarta szorongatni (mint ezt a hadvi-

selés történetérl szóló fejezetben megirjuk), e hid körül harcz is folyt,

mely a hidnak a magyar sereg kezébe kerülésével végzdött. A község

mellett hajdan Pálos-kolostor is volt, melynek azonban már nyomai is alig

találhatók. Itt van még Dobozy Pál földbirtokosnak csinos urilaka.

Hidas-Németitl nyugatra fekszik Szurdok, 71 házzal, 348 magyar

lakossal, református

templommal. Postája

és távirója Hidas-Né-

meti.

Szurdokhoz kö-

zel, átmenve nyugati

irányban egy keskeny

dombháton, a Petri-

völgyben találjukHer-

nád-Petrit, 74 házzal

és 398 magyar lakos-

sal. Postája Hernád-

Vécse, távírója Hidas-

Németi. Katholikus

templomának alapja

nagyon régi ; de a múlt század vége felé újjáépítették.

Kitérve egy kissé nyugat felé, hepe-hupás hegyi utón, fél óra múlva a

Radványi bérez alatt érjük Puszta-Radvány kis községet 28 házzal és 168

magyar lakossal. Postája Abauj -Szemere, távirója Hidas Németi. Délnek

folytatva innen utunkat a vízmosásos hegyoldalban, lekanyarodunk ismét

a petri völgybe, a hol két egymással összeépített községet találunk, Vécsét

és Szlledet.

Hernád- Vécse 112 házában 675 magyar lakik. Postaállomás; távirója

Hidas-Németi. Kath. templomát Vécsey Jánosné, szül. báró Splényi Zsuzsanna

építette 1811-ben.

Hernád-szoi led. Hernád-Sztted 77 házzal és 387 magyar és tót ajkú lakossal, a kör-

jegyzség szókhelye.

Itt ismét kijutunk a pesti útra, a Hernád völgyébe. Elttünk fekszik

Garadna, az anyafolyóból Szurdoknál kiszakadó Kis-Hernád mellett. Vasúti

megállóhely, 99 házzal, 625 magyar lakossal, körjegyzséggel. Posta- és

távíróállomás. Van református temploma. A XVI. században többször tar-

totta itt a vármegye üléseit. Innen alig két kilométerre délnek három
Aisó-Novaj. egymáshoz épített községet találunk, ezek : Felsö-Novaj, Idrány és Alsó-

Hernád-Petri.

FAJ. ÖZV. GRÓF ZICHY REZSNÉ KASTÉLYA

Puszta-

liadvány.

Ilernád-Vecse.

(iaradna.

Felsö-Novaj.
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Novaj. Fels-Novajon van 48 ház, 300 magyar lakos. Idrányban 56 ház,

345 magyar lakos. Alsó-Novajon 39 ház 326 magyar lakos. Mind a három

községnek a postája Garadna. Fels-Novajon van kath. és református

templom. A rém. kath. templomot a jászóvári prépostság 1791-ben építette.

A ref. templom huszita építmény. Mindkét templom körfallal van körülvéve.

Lejebb fekszik a Kis-Hernád mellett Fels-Méra, 135 házzal és 715

magyar ajkú lakossal, református templommal. Postája helyben van, távirója:

Forró-Encs. Határában skori földvár nyomai láthatók. Közeli szomszédsá-

gában van Alsó-Méra, 68 házzal és 336 magyar lakossal, a kiknek Fels- Aisó-Méra.

Mérán van postájuk. A Fels-Mérától északnyugati irányba vezet mellékút

mentén a következ helységek vannak : Ahó-Szend, 51 házzal és 197 magyar A ' súSze"J-

Fclso-Szcnd

ajkú lakossal. Felsö-Szend, 35 házzal és 163 magyar ajkú lakossal. Szála, Szala ,

78 házzal és 352 magyar ajkú lakossal. Mind a háromnak postaállomása

Fels-Méra, távirója a forró-encsi állomás. Fuló-Kércs, 70 házzal és 38S

magyar lakossal. Postája Abanj-Szemere, távírója: Forró-Encs. Fáj

Innen nyugatra, egy völgytorokban, erdségtl körülvéve fekszik Fáj köz-

ség 58 házzal és 392 magyar ajkú lakossal. Postája Abauj-Szemere,

távirója Forró-Encs. si fészke a Fáy-nemzetségnck és e század elején

székhelye volt a család grófi rangra emelt ágának. A nagyszabású barokk

ízlés kastély homlokzatát a máltai lovagrend és a Fáy-család czimere dí-

szíti, kupoláján félhold ragyog. Tulajdonosainak mvészi érzéke a kastély

belsejét a mkincsek egész múzeumává alakította át. Itt volt a család nagy

érték gazdag képtára, melynek darabjai ma már csak szétszórtan talál-

hatók meg. A kastély hangverseny-termének falain ma is láthatók még a

remek mivü és fehér márványból készült, méternyi hosszúságú dombormívü

táblák. A gazdag birtok jelenlegi tulajdonosa özv- gróf Zichy Rezsnó,
kinek nagyanyja, gróf Fáy Mária az utolsó báró Mesko Jakabnak neje

volt. Csinos kath. templomát, melynek mvészi freskó-festményeit az idk
folyamán agyonrestaurálták, szintén a Fáy-család építtette.

Visszatérve a pesti útra, mint fvonalra, a budapest-kassai vasutvo

nal mellett találjuk Encs községet, 140 házzal, 806 magyar lakossal. Vas-

útállomása, mely közvetlenül mellette van, Forró-Encs nevet visel, daczára

annak, hogy Forró az országúton 4 kilométernyi távolságra van tle. En-
csen van r. kath. templom, s mindjárt a vasút mellett csinos uri lak. Forró Forr°

községnek 100 háza, 1280 magyar és tót ajkú lakosa van. Körjegyzség
székhelye. Postája és távirója Forró-Encs pályaudvar. Plébániája már 1338-

ban volt. Kath. templomát Kassa városa, mint kegyúr, 1729-ben építtette.

Kassa városának itt körülbelül 2000 kat. holdnyi birtoka van. Ezt a város

a kassai születés Szatbmáry György pécsi püspöktl azzal a kötelezett-

séggel örökölte, hogy Kassa városa viselje ugy a Szt. Erzsébet székes-

egyház, mint a forrói kath. egyház patronátusi terheit. E birtok késbb
idegen kézre került, míg végre végleg Kassa birtokába jutott. A XVII.
század végével dühöngött pestis a községnek tisztán magyar ajkú lakos-

ságát csaknem felényire kipusztította úgy, hogy Kassa városa, mint bir-

tokos, kénytelen volt felvidéki uradalmaiból, u. m. Tkés, Kavecsány és

Hámor községekbl tót jobbágyokat odatelepiteni, a kiknek még él utó-

dait ma is Tkószkinek, Kavecsánszkinak ós Hámorszkinak nevezik.

Ennek tulajdonitható, hogy Forró itt, a magyarság közepette máig is

tót szigetet képez, mely azonban már ersen kezel beolvadni a magyarságba.
Mig a vasút ki nem épült, addig Forró község a Miskolcz és Kassa közötti

átmeneti forgalomnak élénk keresztezési pontja volt. Emeletes nagy vendóg-

Encs.
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fogadója arról nevezetes, hogy mikor Miklós czár 1815-ben a bécsi kongresz-

szusra utazott, egy éjszakát töltött itt. Itt van Kassa városának szeszgyára

is. A község szlli mellett lev u. n. „Kövecses" dl bronzkori telep volt.

Devecser. 1889-ben itt nagyon érdekes bronzkori fegyvereket és ékszereket találtak

Forrótól ós Encstl egyaránt alig negyedórányira, szelid dombhajlat

alatt fekszik Devecszr 90 házzal és 534 magyar lakossal. Postája és távirója

Forró-Encs. Itt van Csorna József nagybirtokos és külföldön is ösmert nevii

jeles genealogus és heraldikus csinos kastélya, mely a legérdekesebb magán-

muzeumok egyikét foglalja magában. A képeink közt ábrázolt csoport régiség-

gyjteményének csak kis részét mutatja be. Az ábrázolt képek balról jobb

felé menve következk

:

1. Czápás pohár a XVII. századból, Ákossy István czímerével. — 2. Csésze vert és vé-

seti, alakokkal a XVIII. századból. — 3. 6. Ezüst pohárkák, virág ornamentikával a XV1IT.

i ;&-&.&
npappM

fim íá t »u i.1 1 1m

DEVECSER. CSOPORTKÉP CSOMA JÓZSEF MÁGÁNMUZEUMÁBÓL.

századból. — 4. Arany óra rococo jelenettel a 18. század els felébl. — 5. Czápás pohár 1675-bl

Pókay Márton czimeróvel. — 7. Tr, fekete bársonynyal és ezüsttel borított tokban, markolata

elefántcsont melyen dombormben kivésve egy troubadour alakja van, pengéjén a „Medici"

czimer van aczélból kirakva „C. M." monogrammal. — 8. Gyömbértartó 1660-ból. — 9. Kehely

b. Orczy László abaujvármegyei fispán arczképével, a múlt század utolsó éveibl. — 10. Csésze

állatalakokkal, keleti m. — 11. Vadászserleg, oldalán lovakat ábrázoló dombormvekkel,

fels karimáján szárnyas angyalfejeket ábrázoló díszítésekkel a XVII. századból. — 12. Csésze,

fenekére II. Rákóczy György nagybányai veret, 1650. évbl származó tallérja van beil-

lesztve, oldalán szemben egymással II. Rákóczy Ferencz arczképe van tojásdad medaillonba

kiverve 1703-ik évi emlékérme után. A XVIII. század elejérl. — 13. Pohár, fels kari-

máján s alján szárnyas angyalfejekbl s virágokból összeállított ornamontikával, oldalán

késbbi durva vésettél gr. Brddy István czimere. A XVI-ik századból. — 14. Kehely a ref.

egyház szertartásához. (Felirata a kassai ötvösmvészetrl szóló fejezetben.) Talpán a kassai

ötvös czéh liliomos bélyegével. — 15. Ananász kupa a XVI-ik századból, fedelének bels lapján két

külföldi házassági czimerrel. — 16. Csésze, gyümölcs diszszel a XVIII. századból. — 17. Kókusz-

dió serleg, aranyozott ezüstbl, áttört diszes pántokkal a XVI. századból, talpán egy késbbi

felirat: „Andreas Irinyi 1610." — 18. Ékszertartó a XVII. századból. — 19. Fedeles kupa
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virágdíszekkel, ell tojásdad medaillonban Vénus és Mars alakjával a XVII. századból. --

20. Áldozati kehely, noclusa a XV. századból, talpa és cuppája késbbi. — 21. Tál. Ersen

kidomborodó gyümölcs-ornamentikával a XVIII. század elejérl. — A csoport körül régi

magyar hímzések.

Gyjteménye a középkori ereklyéken és ritkaságokon kívül különösen gazdag még

praehistorikus, bronzkori és rómaiak korából ered lárgyakban. Czimertani gyjteménye

pedig egyike a légritkábbaknak és legértékesebbeknek.

Devecser völgye már a történelem eltti idkben is lakott volt, a mit

a mindenfelé található kulturmaradványok igazolnak és e tekintetben egyike

a vármegye legérdekesebb lelhelyeinek. Az itt talált kkori maradványok

száma csupán Csorna József gyjteményében több mint 300 drbra rug. A
bronzkorból és a népvándorlás korából szintén találhatók itt nyomok.

Encsre visszatérve, a vasút mentén délre az els község Felsö-Füged

41 házzal és 272 magyar lakossal, a Bársonyos patak mellett. Postája és

távirója : Forró-Encs. Van református temploma. A község hajdan meger-

sített hely volt, a várnak azonban ma már nyomai sem találhatók. Határá-

ban egy „Várdomb" nevii emelkedés van, melyen számos kkorszakbeli marad-

ványt találnak.

Fels-Füge<?

.

DARVAS IMRE ÉS BEI,A URILAKAI ONGAN ES ÚJFALUN.

Alsó-Fflged.
Közvetlen mellette fekszik Alsó-Fiiged, 18 házzal és 188 magyar ajkn

lakossal. Innen délre Hernád-Szt -András község a Kis-Hernád balpartján, Hernád-Szt.-

96 házzal és 533 magyar lakossal, kik többnyire reformátusok és templomuk

is van. A két Fügédnek és Szt-Andrásnak postája Forró-Encs. Valamivel

lejebb, a Kis-Hernád jobb partján van Ináncs, 154 házzal, 883 magyar

ajkú lakossal, kath. templommal. Postája Csobád, távirója Forró-Encs.

A község határában több bronzkori és a rómaiak korából származó leletre

bukkantak. A törökök els abauji portyázásai alkalmával, 1 567-ben Hasszán

pasa csapatai ostrommal vették be a községet.

Innen nyugatra a pesti útban, egészen a vasútig terjed Csobád község,

körjegyzséggel, 109 házzal és 610 magyar lakossal, görög kath. és refor-

mátus templommal. Vasúti megállóhely, posta helyben, távirója Halmaj.

A Bdnél kiszakadó Kis-Hernád és a Bársonyos közt van Kis-Kinizs,

106 házzal, 552 magyar lakossal. Postája: Csobád, távirója Halmaj. A köz-

ség határában, a Hernád uj árkának ásása közben kkorszakbeli tárgya-

kat leltek. A Hernád budi ága Kis-Kinizs határában egyesül a ffolyóval.

Innen pár kilométerre, a Bársonyos mellett fekszik Halmaj, 87 házzal,

467 magyar lakossal. Vasúti-, posta- és táviró állomás.

Anrlr

Inátvs.

Csobád

Kis-Kinizs.

Halmaj.
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Aszaló. Tovább délre Aszalót érjük. Nagyközség 332 házzal, 1571 magyar
lakossal. Postája és távirója : Szikszó. Két részbl áll. Ó-Aszaló a vas-

útvonaltól keletre íékszik, a község törzse : ugyanitt vannak templomai

is. Uj-Aszaló az elbbitl egy kilométerre a vasúttól nyugatra, a Szll-
hegyig terül el s keresztülvágja a pesti utat. E község földesura a nagy-

váradi latin szertartású káptalan volt, mely azt Mária Terézia királyntl
kapta adományképen. Kath. és ref. templomai, melyek egymás mellett álla-

nak, nagyon régiek s ma is kfallal vannak körülvéve.

Az aszalói Szllhegy átnyúlik a Magyarhegybe, mely alatt Szikszó

városát találjuk. Errl a városok közt levén szó, folytatjuk utunkat délre, a

onga-ujfaiu. Szikszói hegyig, Abauj-Tornavármegyc határvonaláig.

Kevéssel azeltt, hogy a pesti ut átlépi

a borsodi határt, bekanyarodunk a vasul és

a Bársonyos mellé s Ongára jutunk, mely

Abauj-Torna vármegye egy kis kiöblösödésé-

ben, a megye legdélibb pontján fekszik. Bor-

sod és Zemplén közt csak egy keskeny

földnyelv köti össze Abaujjal. Onga nagy-

község 181 házzal és 1162 magyar lakossal.

Vasúti megállóhely. Postája van, távi rój a

Zsolcza. Most a szomszédos Újfalu pusztával

együtt, mely a Darvas család tulajdona, Onga-

Ujfalunak nevezik. Régente Újfalu nagy falu

volt, de a török világ alatt elpusztult ós vele

együtt a református templom is, melynek

maradványai még ma is láthatók. Itt már
többször rendeztek eredményes ásatásokat.

A jelenlegi ref. templomot Darvas Ferencz

épittette a XVIII. század vége felé. A Dar-

vas-családnak u. m. Darvas Imrének, a vár-

megye volt fispánjának, továbbá Darvas

Ferencznek és Darvas Béla cs. és kir. ka-

marásnak itt nagy kiterjedés birtokai van-

nak. Itt áll a családnak két- kastélya. Az
egyik, melyben Darvas Béla lakik, Újfalu-

ban ; ez csinos, oszlopcsarnokos épület ; a másik

Ongán, melyben Darvas Imre nyaralni szo-

kott, kecses formájú épitmény, csinos park-

kal övezve.

Visszatérve Szikszónak, a városon átvonuló Mánta-patak völgyében

fölfelé, az egymással összeépült Alsó-Vadászhoz és Jánosdhoz jutunk.

Aisó-vadász. Alsó-Vadász, 260 házzal és 1206 magyar lakossal bir, körjegyzség

székhelye s posta-állomás. Távirója : Szikszó. Református temploma a

husziták idejébl való és kfallal van körülvéve. Azeltt a Rákóczyak,

Perényiek és Csákyak birták, most gróf Hunyady László. - Jánosdon 50

ház van 300 magyar lakossal.

Homrogd község, körjegyzséggel, 90 házzal ós 630 magyar lakossal.

Postája helyben ; távirója Halmaj. — Innen északnyugatra, egy völgy-

szurdokban, egészen a borsodi határon van Tomor, 81 házzal ós 515 magyar
lakossal. Postája Homrogd, távirója Halmaj. Határában terjedelmes kkori

A FELSÖ-VAPÁSZI CASULA.

.lánnsd.

Homrogd,

foi '.
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kulturtelepre találtak ; leltek bronzkori emlékeket is. A községben említésre

méltó Puky Andor csinos külsej nrilaka.

Homrogdról északra menve, a keskeny gadnai völgyben, Kupa közsé-

get találjuk két domb lejtjén, 66 házzal és 404 magyar lakossal. Postája :

Fels-Vadász, távirója Halmaj. - - Fels Vadász községben van a körjegyz-

ség ; a falunak 148 háza és 841 lakosa van, kik 3
/ 4 részben magyarok. Posta

helyben, távirója Szikszó. A Rákóczyak si fészke ; a „felsvadászi" el-

nevet innen vették. A jelenleg gróf Vay Tihamér tulajdonát képez Rákóezy-

kastélyban született és halt meg Rákóczy Zsigmond fejedelem. A kastély

1713-ban királyi adomány utján báró Meskó Jakab tulajdonába ment át ; a

XIX. század elején gróf Vay Ábrahám megvásárolta báró Meskó Vincze

özvegyétl, szül. gróf Draskovich Annától. A kastélyt elször a Meskó-

család restauráltatta, 1872-ben gróf Vay Tihamér helyreállíttatta, anélkül

azonban, hogy eredeti régi küls alakját megváltoztatta volna, st a szobák

is a legrégibb beosztás szerint maradtak meg, a mit a felsvadászi uradalom-

nak 1633-ban kelt, az orsz. levéltárban rzött inventáriuma bizonyít. Az egész

változás csak annyiból áll, hogy az eredetileg apró ablakokat megnagyobbí-

tották és a küls falakat

újra vakolták. A kastély

képét a vármegye történe-

ténél közöljük. A róm.

kath. templomot is a Rá-

kóczyak építtették, a XVI.
század közepe táján. A
templomban igen érdekes

casulát (misemondó ruhát)

riznek, mely egy II. Rá-

kóczy Ferencz által saját-

kezüleg ltt znek brébl
készült. A casula még most

is jó állapotban van ; szép

színes ós aranyozott min- selyeb.

tázatu domború nyomással,

belsején a következ felírással, mely azonban késbbi eredet, mint azt a

fejedelem halálára vonatkozó utolsó sor mutatja, ,,A Principe Francisco

Rákóczy de Fels-Vadász. Principe Sacri Imporii Romani 1707. Conjuge

Carolinae Amaliae natae Principissae Hassiae Valfriedis — induto ab illó

— mortuus in Rodostó." A feledhetetlen fejedelem emléke itt is

igen élénken él ; a községben és környékén számos Rákóczy-monda
forog ma is közszájon. Közvetlen a falu mellett van egy skori földvár

;

a szomszédos „Balmazdombon" pedig néha a római korból származó emlé-

keket találnak, melyek kereskedés utján juthattak az akkor itt lakó

barbár népekhez. 1567-ben Fels-Vadászt is bevette Hasszán török pasa.

Keletre, egy hegyháton túl van Nyésta község 51 házzal és 231 magyar
lakossal. Postája Selyeb, távirója Szikszó. Kath. templomát a múlt század

végén építették.

A gadnai völgyben tovább északra haladunk, Orosz-Gadna községig,

melyben 70 ház 369 magyar és tót lakos van. Postája: Fels-Vadász. A völgy
itt szkebb, a hegyfalak meredekebbek lesznek; egyetlen csonka utczán
néhány házból álló falut találunk, ez Újlak, melyhez a következ domb-
hajlaton Szanticska puszta csatlakozik. A kett egy községet alkot, 51 ház-

as*

PECHY ISTVÁN URII.AKA.

Kupa

Fels Vada

Xyésta.

Orosz-Oadna.

Ujlak-

Szanticska.
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Szolnok.

Snlyob.

Monaj.

Al.iV ps Folsi

Kázsmárk

Léh.

Berencs.

Rásony.

S,ip.

zal, 281 magyar és tót lakossal. Mind a két kis helységnek van külön

kápolnája. Postája : Fels-Vadász. Határában szintén találtak kkorszakbeli

tárgyakat. Szanticska pusztáról felhágva a Magas-hegy tetején átvonuló

megyei útra s ezen délnek menve, a Nyésta fölött emelked hegyhát keleti

oldalán találjuk Szolnok kisközséget 77 házzal, 354 magvai- és rutén lakos-

sal. Postája Selyeb.

Selyeb község körjegyzséggel, 152 házzal és 792 magyar lakossal.

Postaállomás helyben, távirója Halmaj. Itt van Péchy István nagybir-

tokosnak csinos nemesi laka, melynek külseje vadászkastélyhoz hasonlít

;

továbbá a Tiszta (a husziták idejében Cista) család kastélya, mely 1713-ban

épült, A kastélyban körülbelül 300 kötet angol, franczia és latin könyv-

bl álló régi könyvtár van. A község határában egy skori tárgyakat rejt

halmot fedeztek föl.

Innen délre van Monaj, 51 házzal és 361 magyar lakossal. Postája

Homrogd, távirója Halmaj. Határában skori halmot fedeztek föl, mely

alkalommal nagyon gazdag, érdekes és becses leletre bukkantak.

Innen Homrogdon
át keletre vesszük utun-

kat s kiérünk arra az

országútra, mely a pesti

útból Aszalón felül ki-

ágazva, északi irányban

az egész vármegyét át-

szeli Szepsi és Meczenzéf

felé s Stószon át Szo-

molnokkal, illetleg a

szepesi úthálózattal kap-

csolja össze a pesti utat.

Elsnek érjük itt a két

Kázsmárkot. Alsó-Kázs-

márJcon 47 házban, 342

magyar lakost, Fels-

Kázsmárhon 52 házban,

357 magyar lakost találunk. A reformátusoknak templomuk vau itt. Postája

a két községnek Léh, távirója Halmaj. Péchy Tamás orsz. képvisel, volt

képviselházi elnöknek csinos urilakában több értékes és érdekes régi

osaládi kép van, melyek különösen az ábrázolt személyiségek diszes magyar
öltözetéért érdekesek ; ugyancsak Péchy Tamás birtokában, két múlt század-

beli teljesen jó karban lev ni ruha van igen szép selyemszövetbl, remek

arany és ezüst hímzésekkel. A ruhák, melyek bármely iparmvészeti mú-
zeumnak diszórc válnának, családi ereklyék.

Léh község körjegyzség székhelye, 45 házzal, 240 magyar lakossal. Posta

helyben, távírója: Halmaj. Róm. kath. egyháza 1769-ben alapult. A templo-

mot 1873-ban, 1880-ban és 1890 ben restaurálták. Földesurai a Holovics, Oske,
Vizy, Tolnay, Putnoky, Darvas és Máriássy családok voltak.

Berencs község, 37 házzal és 193 magyar ajkú lakossal.

Rásony 52 házzal és 282 magyar lakossal, református tomplommal.
Egyike a vármegye legrégibb községeinek. Már a kkorszakban volt itl

lakott telep. A középkorból egy román épületmaradvány tanúskodik létezé-

sérl. Mellette fekszik Sáp község, 32 házzal és 223 magyar lakossal. A
három utóbbi községnek postája Léh, táviró-állomása Halmaj.

KÁZSMÁRK. PÉCHY TAMÁS URILAKA.
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Herét.

Bukta.

Detek-Tenger, -102 házzal és 558 magyar ajkú lakossal. Postája Abauj- Detek-Tcn^er.

Bakta, távirója Forró-Encs. Kath. egyháza 1780-ból való. Templomát

1880-ban restaurálták. A község határában lev szllaljtól a faluig a ref.

templom fölött mindenütt kkorszaki kultur-réteg nyomai találhatók. Közeli

szomszéd vele Bérei, 74 házzal és 395 magyar lakossal.

Abauj-Bahta a körjegyzség székhelye. Van 121 háza, 634 magyar

lakosa, postája. Református temploma 1795-ban épült. A község földesurai

a Szentimrey, Bánó és Szemere családok voltak. Határában a Lesevölgy-

ben kkorszakbeli és az „Ártányhát" nev dlben népvándorláskuri bronz

régiségeket találtak.

Kéty községnek 58 háza és 292 magyar ajkú lakosa van. Postája Abauj-

Bakta, távirója Forró-Encs. Itt szintén találtak k- és bronz-korszakbeli

tárgyakat. Keletre innen az átellenes hegyoldalon fekszik Fancsal 84 házzal

470 magyar lakossal, evangélikus templommal. Postája Forró. Itt szintén

találtak kkorszakbeli tárgyakat.

Kéty.

Pancsol.

KÁZSMÁRK. NI RUHÁK A XVIII. SZÁZADBÓL.

Kétytl északra Alsó-Gagy községet érjük. Van 52 háza, 375 magyar

lakosa. Postája : Fels-Gagy. Innen nyugatra fekszik Apáti község, 26 ház-

zal és 119 magyar lakossal. Postája szintén Fels-Gagy. Határában a Kéty-

tl Vendógi felé húzódó ut közelében skori halmot ástak.

Fels-Gagy község a körjegyzség székhelye, 84 házzal 496 magyar

lakossal. Postaállomás. srégi község, az Aba nemzetségbl származó hires

Gagyi család fészke és birtoka, melyhez még Alsó Gagy, Gagy-Vendéyi

ós Gagy-Bátor tartoztak. F.-Gagy község felett messze kimagasló dombon
áll a múlt században épült rom. kath. templom, melyet gr. Fáy Ferencz

nagyváradi kanonok épittetett. Ugyanitt állott hajdan a Boldogasszony-

ról nevezett benczés apátság. Ennek ma csak neve áll fenn ; a gagyi apát

czimét ma is adományozzák. Templomában van Gagyi László érdekes sír-

köve, melyet Csorna József a következleg ir le e munka részérc :

A régi idkbl csak egy régi, jó állapotban lev sirk maradt fenn, mely a templom
szentélyének evangéliumi oldalába van falazva. A czimer rajta sértetlen, legendája

olvasható. Anyaga szürke trahit, magassága 2 -

10, szélessége 1 méter, két fels sarka

levágott, legendája: mélyen bevésett unciális és lapidáris betkkel vegyest, részint a ke-

Also-Gagy.

Apáti.

Felsö-Gagy.

fi agyi László

sírköve.
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ffcni
tJcUm.m t»

Csenyéte.

Litka.

réten, részint a sirkmez alján, a czimer alatt s felett üresen maradt helyeken, vízszin-

tes s rövid függleges sorokban, következ: ,,Hic est sepultus, magister Ladislaus, filius

magistri Petri de Gadgi, intcrfectus per Turcos die dominico post festum sancti Jacobi

Apostoli in gerra (egy szó nem olvasható) anno domini MCCCXXXII." A hibás

évszám minusculákkal van — hihetleg késbb — a sírkre vésve. A sirk képes mezejét

egy hármas — egyszer körívbl alkotott baldachin alatt — csekély domborodással fara-

gott czimer tölti be. E czimer: dlt paizs, tizenegy^ pálya felett egy bal-haránt pólya-

Sisakdisz : növekv sas, csrében borostyán koszorú, balszárnyára illesztett koroná-

val. E sirk kiválóan fontos és érdekes úgy is, mint hazánk egyik régibb czimeres sír-

köve, melyen a czimer, tekintve annak helyes arányait, a szép háromszög paizsot, a csö-

börsisakot, a kecsesen fellebben, csokorral összekötött egyszer takarókat, egy kiváló

koracsucsives alkotás, de fképen azért, mert a czimer az ezeréves multu Aba-nemzetség
czimerének egyik érdekes változatát tünteti fel.

E községben van Darvas Ferencz

nagybirtokos csinos urilaka, mely e

század elején azon a helyen épült, me-
lyen a Gagyi-család kastélya állott. A
Darvas-család házasság révén jutott

Gagy birtokába. A ház a hegyoldalban

épült. Eltte 100 hold kiterjedés, vad-

regényes völgykatlant elfoglaló park

terül el, mely szebbnél-szebb részletek-

ben bvelkedik.

Keletre esik Csenyéte község, 77

házzal és 417 magyar lakossal. Postája

Fels-Gagyon van. Csenyéte fölött

északra fekszik Litka község 39 házzal

és 228 magyar lakossal. Postája Abauj-

Szemere, távirója Hidas-Németi.

Innen keletre menve majdnem
szakadatlan erdségben, Abauj-Szemere

magyar községbe érünk, melynek 89

háza 457 lakosa van. Körjegyzség ós

postaállomás. Itt van Pallavicini Adolf

rgróf csinos kastélya, mely emelkedett

helyen, szép park elején áll. A kastélyt

a Szemere család építtette." Késbb a

Darvas család birta, mig 1 850-ben Pal-

lavicini Adolf rgróf megvásárolta. A
szép park körülbelül 4 hold terjedelm

Érdekes benne még a Szemerék ide-

jébl származó mesterséges barlang, mely eltt kis tó terül el. A kas-

télytól északra, az u. n. papharaszti hegyoldalon áll a tulajdonos által

emelt családi sírbolt. A helység körül emelked hegyeken és dombokon

a történelem eltti kornak és a bronzkorszaknak számos emléke található.

Litkán át nyugatra visszatérve, egy ideig zökögs hegyi utón, majd a

üagy-vendégi. jobb karban lev országúton Gagy-Vendógibe megyünk. Oagy-Vendéyi

vagy Puszta-Vendégi magyar község, 51 házzal és 333 lakossal. Postája

helyben van; távirója Forró-Encs. E község már kétszer pusztult el telje-

sen ; elször a Thököly-féle hadjáratban. 1600-tól 1800-ig jelenlegi hatá-

rának fels végén állott a falu ós Eresztevény néven volt ismeretes.

E század elején porrá égett (alkalmasint ekkor adták rá a Puszta

nevet) és akkor építették a falut mostani helyére, elnevezvén azt a gagyi

Szemere.

FELSO-GAGY. GAGYI LÁSZLÓ SÍRKÖVE.
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Vendégby család után, a mennyiben a községet, továbbá Gagy-Bátort és

Újlakot Gagyi Gereven 1327-ben királyi adománykópen kapta. Itt lakik az

Aba fejedelemtl származó Gagyi család utolsó sarja : Vendégby Gábor
nagybirtokos, a vármegye volt alispánja. Csinos kastélyának homlokzata

antiquizáló századelei épitósformára vall, amint itt a vármegyében is nem
egyet találunk, s Vendéghy Pál valóban e század elején építtette; hátsó

részén kápolnaszerü kiugrás van. A családnak itt egy másik hasonló háza

is volt, mely jelenleg Csorna József tulajdona.

Gagy-Bátor körjegyzséggel, 115 házzal és 621 magyar lakossal, az

elbbitl alig két kilométernyire van nyugatra. Postája : Gagy-Vendégi.

E község szintén a Gagyi család birtoka volt. Egyike a vármegye legrégibb

községeinek. Hajdan vára volt, melyet Hasszán pasa 1576-ban ostrommal

bevett és lerom-

boltatott.

Most egyenesen

északra tartva, a

Rakacza- patak

völgyébe ereszke-

dünk le. Itt talál-

Gagy-Bátor.

<*fmr

FELSÖ-GAGY. DARVAS FERENCZ URILAKA ÉS PARKJÁNAK TÓRÉSZLETE.

juk Szászfa községet 91 házzal, 524 magyar lakossal, református templom-

mal. Postaállomása Krasznyik-Vajda, valamint a következ két magyar
falunak, Pamlénynak és Kereszttétének. Pamlény házainak száma 61,

lakosa 429 ; Kereszttéte házainak száma csak 26, lakosa 151 lélek. Innen

északkeletre megyünk, mig az országutat nem érjük, ezen délre fordulva

Perecse községbe jutunk, melynek 50 házában 281 magyar lakik. Postája

Jánok, távirója Szepsi. Tovább délre haladva a keresztutig, itt nyugatra

fordulunk, megint a Rakacza-patak völgyébe, hol Krasznyik-Vajda községet

találjuk. Kisközség 58 házzal, 431 magyar lakossal. Postaállomás. Kath.

templomát a Szentimrey család a múlt század közepe felé épittette

;

itt van a család sirboltja is. A községben megemlítésre méltó Scholtz

Gyula nagybirtokos régi, érdekes alakú udvarháza is, melyet a Szent-

imrey család a múlt század elején építtetett. 1884-ben vétel utján került a

Szászfa.

Pamlény.

KereszttcMe.

Perecse.

Krasznyik-

Vaj.la.
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Büttös

Kány. SZEMERE. — PALLAVICINI ADOLF RGRÓF KASTÉLYA ÉS A

CSALÁDI SÍRBOLT.

Heste.

Buzita.

jelenlegi tulajdonos

birtokába, a ki azt

eredetiül akjában

híven helyreállittatta.

Krasznyik- Vaj-

dától keletre fekszik

Büttös község 47 ház-

zal és 317 magyar

lakossal. Postája

Krasznyik-Vajda, táv-

irój a Szepsi. Innen

egy bronzkori lelet

került a nemzeti mú-

zeumba. Északra a

kányi pusztán keresz-

tül érjük Kány közsé-

get 51 házzal és

254, harmadrészben

magyar, két harmadrészben tót lakossal. Postahivatala Jánok, táviró-állo-

mása Szepsi.

Mindeddig a Cserehátnak nevezett dombos fennföldön jártunk, mely

részben vízválasztója a Hernádnak és Sajónak ; most lebocsátkozunk a

Kanyapta-völgybe. A völgy peremén van Beste 75 házzal és 477 magyar
lakossal. Postája Buzita, távirója Csecs. Itt van Zábrátzky József csinos

úrilaka.

Félórányira kelet felé fekszik Buzita község körjegyzséggel, 204 ház-

zal, 1203 magyar lakossal. Postája magának van, távirója Nagy-Ida, vagy

Szepsi. Itt van Szentimrey Gellért nagybirtokos régi kastélya, mely már
kétszáz évvel ezeltt is a család birtokában volt. Ódon, nagy, érdekes épü-

let, tágas lakosztályokkal. Sok régi festményt és nyomtatványt találunk

itt megrizve, többek közt egri, lcsei, bártfai, kassai, nagyszombati,

pozsonyi stb. nyomtatványokat a XVL, XVII. és XVIII. századból és Gva-

dányi Sándornak, Szendr vára kapitányának ere-

deti kéziratkönyvét 1696-ból, naplószerü jegyze-

tekkel, latin és német fogalmazványokkal. Mint

ritkaságot, fölemiitjük e gyjteményben egybizanczi

motívumokkal selyemmel hímzett Mária-képet,

melyen következ felirat olvasható : „Wahre Ab-
bildung des Marianischen

aft- (Inadenbild, so Ao. 1696

den 4. Novemb. zu Beér in

ober Ungarn zum ersten

(lann auch zu mehrmalen

auf beuden augenweunte."

A községnek két temploma
van, róni. katholikus és

református. Az elst Szent-

irarey Pál építtette 1740-

ben. Benne van a család

ezen ágának sírboltja és

oratóriuma. Buzita határá-QAOY-VENDEai. VENI>i':i;iiy QÁBOR URILAKA.
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KRASZNIK-VAJDA. SCHOLTZ GYULA URILAKA.

ban találtak bronzkori em-
lékeket is. Tovább kelet-

nek a következ négy

községet találjuk a Ka-
nyaptavölgyben : Alsó-

Láncz, 34 házzal, 272 ma-
gyar lakossal. Postája,

Buzita, távirója Nagy-Ida.

Itt van Hedry József nagy-

birtokos csinos kastélya,

melyet Lánczy Ferencz e

század elején építtetett,

Hedry József pedig 17

évvel ezelttrestauráltatott.

Felsö-Láncz, 56 házzal és 326 magyar ajkú lakossal. Hím, 44 házzal és

282 magyar lakossal. Postája mindkettnek Perény, távirója Nagy-Ida. Perény

község körjegyzség székhelye. Van 149 háza 1179 magyar lakosa, postája,.

Távirója : Hidas-Németi. Róm. kath. temploma Mátyás király korában épült,

de 1746-ban újjáalakították. Földesura a báró Meskó család volt.

Innen egyenesen északra Nagy-Idára jutunk, melyet más helyen ismer-

tetünk. Ettl délnyugatra, alig 3 kilométerre van Komarcz, 76 házzal és

434 magyar ajkú lakossal. Postája és távirója Nagy-Ida.

Közel hozzája, a kassa-tornai vasút mellett Szeszta, 112 házzal és 602

magyar lakossal. Postája és távirója a közvetlenül mellette fekv Csecs.

Van 133 háza és 837 magyar lakosa, körjegyzsége. Vasúti, posta- ós táv-

iró-állomás. Református temploma nagyon régi.

Nyugatra innen fekszik Makranez, 135 házzal 771 magyar és tót

ajkú lakossal. Postája és távirója Szepsi. A község hajdan jelenlegi he-

lyétl mintegy másfél kilométernyire északra feküdt. Miután egy tzvész

teljesen elpusztította, épült föl mostani területén. Temploma, melyet 1885-

ben lebontottak, még a husziták idejébl ered ós kfallal volt körülvéve. A
templom falából még most is riznek két feliratos ktáblát, melyeknek szö-

vegét még nem tudták megfejteni.

Szepsit, melyet a városok közt ismertetünk, oldalt hagyva, a Csekály

pusztánál délre kanyarodunk a Bódva mellett a Kanyapta völgyébe, egészen

a hegység aljáig, hol a szögbe hajló ut Tornára visz tovább. Tornáig a

következ helységeket találjuk

:

Bodolló, 80 házzal és 483 magyar ajkú lakossal a Bódva mellett. Pos-

tája és távirója Szepsi. Jártok község, 96 házzal, 665 magyar lakossal, kör-

jegyzséggel, postaállomással. Itt van Sziklay Ede birtokos csinos udvarháza

és nagy gyümölcskertészete. Régi, katholikus temploma van, melyet Péchy

Farkas 1767-ben újjá

építtetett. Peder, 72 ház-

zal és 443 magyar lakos-

sal. Postája Jánok, táv-

írója Szepsi. Zsarnó, 86

házzal és 512 magyar la-

kossal. Postája és táv-

irója Torna. A község

róm. kath. templomát

1822-beu Koós Károly

39

Alsó-Láncz.

Felsö-Láncz.

Ilim.

Perény.

Koman'írz.

Szeszta.

Csecs.

Makrancz,

Bodolló.

Jánok.

Peder.

Zsarnó.

BUZITA. SZENTIMREY GELLÉRT URILAKA.

Magyarország Vármegyéi és Városai.
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építtette. A ref. templom 1810-ben készült. Itt van Koós József nagybirtokos,

a régi Torna-vármegye volt alispánjának kastélya, mely a Bódva-völgy fölött

mintegy 60 méter magas dombtetn áll és gyönyör kilátást nyújt a Bódva-

völgyén át Szepsi, Torna, a szádeli és áji völgy felé. A kastélyt Koós Károly

építtette 1822-ben. Kies fek-

vés parkjában, melyet a

Bódva szel át, egy 30 méter

mély elzárt barlang van, to-

vábbá egy sziklába vájt re-

metelak az eremitázsokban

szokásos kpaddal és tüzhely-

lyel. Ez üregben emberi csont-

maradványokat találtak. A
kerti kápolnában a tulajdo-

nos egy 1520-ból való zász-

lót és oltárdiszt riz, melyek

a késmárki Thököly-vár ká-

polnájából származnak. A sá-

rosi Rákóczy-várból egy ara-

nyozásokkal díszitett karos-

széket és egy sisakot találunk

itt, továbbá számos régi fegy-

vert, czimert és egyéb érde-

kes régiségeket, képeket, tér-

I képeket. Koós József birto-

I kához tartozik még az itteni

fekete márványbánya és a
RÉGI MÁRIA-KÉP. (SZENTIMREY GELLÉRT TULAJDONA.) , , , , i i iv ; homokbanya, melynek ho-

mokját a derni és meezenzéfi vasöntk használják.

Torna-ujfaiu. Innen nyugat felé esik Torna-Ujfalu, 79 házzal, 527 magyar lakossal.

Horváti. Postája és távirója Torna. Alatta Horváti, 54 házzal, 281 magyar lakossal. Pos-

tája Hidvóg-Ardó, távirója Torna. Katholikus temploma volt már 1648-ban,

de csak fatemplom volt. Ennek a helyére épült 1761-ben a ma is fennálló

szentegyház. A községnek igen szép szürke márványbányája van. Földes-

urai az 50-es években, gróf Keglevich Zsigmond ós gróf Zichy Ferraris

Bódog voltak, jelenleg Dreher Antal.

Közel ide, a

Bódva mellett van

Bódva- Vendégi köz-
Bódva-Vcndégi. ,

seg, körjegyzség

gel, 50 házzal, 352

magyar lakossal.

Postája Hidvég-

Ardó, távirój a Torna.

Koós József zsarnói

nagybirtokosnak

márványbányája

van itt, melyen szép vörös-szürke márványt fejtenek.

Húiveg-Ardó. Alatta délre van Hidvég-Ardó, 109 házzal, 808 magyar lakossal.

Postaállomás, távirója Torna. Kath. temploma már régi épület. Ardó a

múlt század elejéig fiókegyház volt, 1736-ban plébánia lett. A templomot

ALSÓ-LÁNCZ. HEDRY JÓZSEF URILAKA.
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késbb az Eszterházy herczegi család, e század elején a község földes-

ura, restauráltatta. A templom mellett van a Gedeon-családnak 1870-ben

zsarnói szürke márványból épitett díszes sírboltja. A községben három

régi urilak áll. A legrégibb Gedeon Aladár

fszolgabíróé, melyet Gedeon Kelemen 1700

körül építtetett. E kastélyban magára vonja

figyelmünket, egy Jászon készült rokokó |

ízlés és aranyozott díszítés cserépkályha,

egy szobának falazata, mely diófa-mozaiklapokkal van kirakva. A köz-

ség határában a Sasvölgy felett emelked Jánosk oldalában „Komi-lyuk"

néven egy barlang rejtzik, mely még nincsen kikutatva. Nevét onnan

vette, mert itt volt Kominak, az e vidéken egykor rettegett rablóvezérnek

és csapatjának búvóhelye. Itt is fogták el,

mikor egyszer a barlang nyilasánál elaludt.

A lakosok kosárfonással is foglalkoznak,

mint házi iparral; készítményeiket a tornai

piaczon értékesítik.

Ardótól délkeletre, miután áthatoltunk

egy meglehets meredek hegyfalak közé

zárt mély úton, a Szt. Jakab pataknak fél-

hold alakú völgyében Borsodmegye határ-

szélén találjuk Szt.-Jakab falut. Van 93

háza, 607 magyar lakosa, kath. temploma.

Nyugatra tle fekszik BecsJceháza, 47

házzal és 253 magyar lakossal. A Becs-

keháza fölött emelked hegykúp túlsó (nyu-

gati) oldalán a Bódva völgyében van Bódva-

LenJce, 50 házzal és 352 magyar lakossal,

református templommal. Postája, az utóbbi

három községnek Hidvég-Ardó, távirója

Torna.

Bodva-Lenkétöl és Becskeházától

egyenl távolságban, a Bódvavölgy egyik

hajlásában van Szt.-András község, kör-

jegyzséggel, 89 házzal, 395 magyar lakossal, kath. templommal. Postája

Szilas, távirója Torna. Szent-Andrástól keletre fekszik Barakony, 41 házzal, Barakony.

261 lakossal, kiknek tizedrésze tót, a többi magyar.

39*

Szt. Jakab.

Becskeháza.

Bódva-Lenke.

ZSARNÓ. — A KOÓS-FÉLE PARK
BARLANGJÁNAK BEJÁRATA.

Szt.-András.
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Rakó.

Dobódél.

Perkupa.

Varbócz.

Kápolna.

Szölls-Ardó.

Teresztenye.

Egerszög.

Jósvafö.

Szin-Petri.

Szín.

Szögliget.

Derenk.

Jahlonrza.

Körtvclyes.

Szt.-Andrástól nyugatnak tartva s megkerülve a Bódva völgyére hir-

telen aláereszked, festi Rákói-hegyet, a Bódva malomága mellett talál-

juk az egy sor utcza Bakó falut 73 házzal és 331 magyar lakossal. Utolsó

postája Szilas. A rákói erdségben egy régi csúcsives templomocskának
érdekes romjai daczolnak az enyészettel. Dobódél kisközség 30 házzal és

145 magyar lakossal. Postája Szin, távirója Torna.

A Bódva jobb partján van Perkupa, 154 házzal, 781 magyar lakossal,

katholikus és református templommal. Postája szintén Szin, távirója Torna.

Varbócz Perkupától nyugatra, 59 házzal és 293 magyarajku lakossal.

Mindjárt mellette van Kápolna, 33 házzal és 160 magyar lakossal.

Délnek menve, Szllös-Ardó községet érjük. 77 háza, 412 magyar lakosa

van. Postája, mint Kápolnáé Szin, távirója Torna. A vármegye egyik leg-

régibb községe. Érdekes református temploma, mely kfallal van kerítve,

a husziták idejébl származik. A filloxera pusztitása eltt kitn borterm
vidék volt. Melléknevét is szlltermelósérl kapta.

Teresztenye, 45 házzal 217 magyar lakossal, alig negyedórányira van

innen; postája Jósvaf, távirója Torna. Már a gömöri határon fekszik Eger-

szög, 83 házzal és 412 magyar lakossal, református templommal. Postája Jós-

vaf, távirója Torna. Északnyugatra innen, Abauj-Torna vármegye nyugati

végpontján érjük Jósvaf községet, 140 házzal 666 magyar lakossal, református

templommal, postaállomással. Jósvafnél készittette a Magyarországi Kárpát-

egyesület az aggteleki barlangnak, a Baradlának uj bejáratát, a mi lehetvé

teszi, hogy a Baradlát félannyi id alatt bejárhatjuk.

Innen északkeletnek Torna felé menve az országúton, Szin-Petri és

Szin községeket találjuk. Szin-Petri 88 házában 394 magyar lakik; a refor-

mátusoknak van templomuk. Szin postaállomás, 137 házzal, 677 magyar

lakossal. A reformátusoknak szintén van itt templomuk. Itt ismét a Bódva-

völgybe lépünk. Mintegy 76 kilométernyire haladva az országúton, egy

keresztuthoz . érünk, mely északnak az Alsóhegy nevezet nagy fensikhoz

visz. Ennek déli kikanyarodása alatt fekszik Szögliget 164 házzal és 825

magyar lakossal, r. kath. templommal. Postája Szin, távirója Torna. E kör-

nyéken a Bebek-család volt hajdan a földesúr és Szádvárnak, a Bebek-család

fészkének, melyrl a történeti részben emlékezünk meg bvebben, magas

sziklatetn fekv romjai nem messze innen ma is láthatók.

Az Alsóhegy a Tornai mészkhegység egyik ága, érdekes, apró mészk-
kúpokkal hullámozott tethegy, sajátkópen a gömörmegyei nevezetes Szili-

czei fensiknak keleti nyúlványa, mely a Bódva és a Tornapatak közt meredek

lejtéssel emelkedik ki a sik völgy folett 3—400 méternyi közepes magas-

sággal. Legnagyobb abszolút magassága 601 méter. Egyik különálló szikla-

kúpján épült volt a Szádvár.

A Szádvár alatt kanyargó úttól nyugatra, egészen a hegyek közé be-

ékelve húzódik meg Derenk, 72 házzal és 344 magyar lakossal. Postája

Szilas, távirója Torna.

Szádvár és a Dluhi vrch hegy alatt az almási völgybe leereszkedve, a

Sziliczei fensik északi karója alatt három községet látunk egy sorban

:

.Jablonczát, Körtvólyest, Almást. Jabloncza, mely szintén Almást jelent s

nevérl Ítélve, tót eredet falu lehetett, ma tiszta magyar, 109 házzal ós 538

lakossal. Van katholikus és református temploma. Postája Almás, távirója

Torna. Innen egy mellókúton leghamarább oljuthatunk a gömörmegyei
sziliczei jégbarlanghoz.

Körtvélyes lakosainak száma 435, háza 102 van. Postája Almás, távirója
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Torna. A róm. kath. templom a XVIII. században épült, a református 1pedig

1784-ben. Mindkett kfallal van körülvéve. Az „Evetes"-róten a Bebek-

családnak egy halastava volt. Földesura azeltt a herczeg Esterházy, most

pedig a gr. Andrássy család.

Almás (Torna-Almás), körjegyzség székhelye ; van 155 háza és 832

magyar lakosa, postája. Itt van Harsányi József nagybirtokos csinos úrilaka.

Almásról egyenesen keletre tartva, a fensik lábánál, a Felshegy alatt,

Görg községet érintjük. Görgnek van 220 háza, 1061 magyar lakosa.

Postája Almás, távirója Torna. Kath. temploma nagyon régi, de 1823-ban

újra építették. Homlokzatán a következ felirat van: „Me Labor et zeLVs
rVInls rapVere CaDVCIs." A református templom e század elején épült.

A néphit azt tartja, hogy IV. Béla király a muhi ütközetbl menekülve,

hosszabb ideig tartózkodott itt és még máig is mutogatják azt a kfalat,

mely lakását körülvette, továbbá az „Oltárlyuk" nev sziklahasadókot,

a hol IV. Béla imáját végezte és a lakosok nemesi leveleit kiállította

(a görgiek mind nemesek voltak), végre egy sziklatett, melyet Béla ki-

rály palotájának ne-

veznek és melyen V~

Béla király kísérete

menekülésekor az ott

fészkel galambok

tojásával csillapí-

totta éhségét. A nép-

hagyománynak va-

lószínleg van annyi

alapja, hogy az ak-

kori lakosok IV. Bé-

lának és kíséretének

szolgálatokat tettek menekülése közben,

miért megnemesitette ket, valószínleg

akkor, midn a tatárjárás után hosz-

szabb ideig tartózkodott itt. Van a

helység határában egy „Ördöglyuk"

nevezet, ki nem kutatott barlang, egy

darázsktelep, melyet bányásznak, és

egy meleg forrás. A Görgtl délre elterül rétség nagy része hajdan tó

volt, mely ma is megrizte a „Nagy tó" nevet ; összegyüleml vizét azonban

csatornákon levezetik a Tornapatakba.

A Tornapatak mellett, az Alsóhegynek Szlltet nev kúpja alatt

fekszik Méhész kisközség, 24 házzal, 144 magyar ajkú lakossal. Postája és

távirója : Torna. Elnevezését onnan nyerte, hogy itt volt IV. Béla király

udvari szolgáinak a méhesük.

Megkerülve a hegy fokát, ismét a Bódva völgyébe kanyarodunk s a

hegység déli oldalán még három községet találunk, melyek következk:

Nádasba (Torna-Nádaska). Van 48 háza, 263 lakossal. Postája és táv-

irója Torna. Itt van gróf Hadik Jánosnak szép és nagyszabású kastélya, a

hegyoldalban diszes park közepén. A kastély kiváló Ízléssel és elkel fény-

zéssel van berendezve. E kastély a 30-as években báró Gyulayó volt, a 40-es

években a Nádasdy grófok birtokába jutott, késbb gr. Keglevich István

vette meg, a ki 1879-ben gr. Hadik Béla ellentengernagynak adta el. En-
nek fiaitól vette át a jelenlegi tulajdonos. A kastélyból kényelmesen egy

TORNA-NADASKA.

GRÓF HADIK JÁNOS KASTÉLYA.

Almás.

Görg.

Méhész.

Torna-Nádaska.
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Komjáti.

Szilas.

Udvarnok.

SzáJelü.

SOMODI. A ROZSNYÓI PÜSPÖK NYÁRILAKA

35 méter magas sík-

térre juthatunk,mely

voltakópena szárny-

épület teteje. In-

nen remek kilátás

nyílik az egész

völgyre. Hadik Já-

nos gróf itt nagysza-

bású spárga-, dísznö-

vény- és gyümölcs-

fatenyésztést z.
Komjáti, 97 ház-

zal és 490 magyar
ajkú lakossal. Föld-

birtokosai sorából

ki az 1845/9-években a fennállott

s kinek kúriája és vagyona részben

Abauj-Torna vármegye

felemiitjük néhai Komjáthy Sámuelt,

Torna vármegyének volt els alispánja

öröklés, részben szerzemény czimén az egyesített

ez id szerinti alispánjára, Fábián Jánosra szállott át.

Szilas, a hol a körjegyzség is van ; a községnek 89 házában 847 ma-

gyar lakos él. Megtekintésre méltó a kastély, melyet az Esterházy her-

czegi család múlt században építtetett. Jelenleg Koós József tulajdona.

Ugyanitt márványbányája is van, melybl szép vörös-szürke márványt

fejtenek.

Visszatérünk Tornára, melyrl más helyen emlékezünk meg. A tornai

várhegy folytatását képez Kiserdhegy két oldalán lev szakadék ritka

szép sziklavölgyek fenséges látványával kápráztat bennünket. A szádeli és

áji völgy ez, melyeket a földrajzi és geológiai leírásban ismertetünk meg. Szád-

clre Udvarnokon át kell mennünk. Udvarnok 84 házzal, 487 magyar lakossal.

Postája és táviró állomása Torna. A község neve állítólag Béla idejébl

származik, s udvari szolgái laktak volna ott. Ugyanez idbl ered a hagyo-

mány szerint egy határában lev hegynek is a neve, melyet rhegynek, egyik

dlje, melyet Tatárdülnek neveznek.

Negyedórányira van innen Szádelö, a vadregényes szádeli völgy bejá-

ratánál. A völgyet a Kárpátegyesület rének kalauzolása mellett ajánlatos be-

járni, noha szép idben semmi különös nehézséget som okoz. A község 38 ház-

zal, 265 magyar lakossal, református templommal bír. A község határában még
máig is láthatók a tatárjárás idejébl származó sánczmaradványok. A tatár-

járás idején az ottani bar-

langba és a szádeli

völgybe menekülteket két

dombról rizték. Az egyik-

nek a neve „Irálló" vagyis

rálló, a másiké „Nagy-

várad", melyen egy rögtön-

zött váracs volt. Szádelö

alig kétszázados telepit-

vény; akkor keletkezett,

mikor Torna a Keglevichek

birtokába jutván, a protes-

tánsokat onnan kitiltották. somodi. — a köszénbánya.
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Áj községnek van 85 háza és 456 magyar ajkú lakosa. Postája és

távírója szintén Torna. Az áji völgyön át szk és veszedelmes, kkörgetc-

geken és szédít mélységen át vezet ösvény visz Falucskára. Legveszedel-

mesebb pontja ez útnak az „Ordöghidja".

Falucskának 9í háza és 562 görög kath. tót s néhány rutén lakosa

van. Postája Torna. A vármegye legelszigeteltebb községe. Az áji völgynek

néhol oly szk szakadékai vannak, hogy az apró zuhatagokban lecsörtet

kis hegyi patak alig bir utat törni magának. Nyugatra a 692 m. magas
Csükerész, északra a Szlubovi horh (892 m.) és a Szarvashegy, (949 m.),

dél felé az 5—700 méter magas, szakadékos, erds tetk zárják el az

utat. Nagy havazásokkor gyakran el van zárva a közlekedéstl; ujabb

idben azonban lényegesen megkönnyítette helyzetüket a környékbeli erd-
ség kihasználása végett a Neuschloss-czég által épitett sodronykötél-pálya,

melyhez hamar odaérnek s melynek segélyével lejuthatnak a meczen-

zéfi útra.

BOUOKA. NEUSCHLOSS KAROLY ÉS FIA FÜRÉSZ-
TELEPE.

Visszatérve Tornára, innen keletre, a kassai országúton elször Somodi

községhez érünk. 204 háza, ll8l magyar lakosa, körjegyzsége, vasúti-, posta-

és táviró-állomása van. Itt van a rozsnyói püspök csinos nyaralója, szép

park közepén. A nyaraló berendezése egészen egyszer. Határában már ré-

gebben kutattak kszenet, a rendszeres kutatást azonban csak a „Kassa-
somodi kszénbánya rész vénytársulat" kezdte meg. Van itt egy kisebb

cseppkbarlang és egy meleg forrás, mely a püspöki kert egyik sziklájából

fakad. „Földvár" nev dlje onnan nyerte elnevezését, mert ott a török

világban földsánezokat emeltek. Római kath. temploma 1780-ban épült. A
püspöki nyaralótól északra, a Miglincz-patak völgyében van a regényes
fekvés somodi fürd, melyet a vármegyébl sokan látogatnak. Mieltt Szep-
sire jutnánk, kitérünk északra, a hegyek közé. A Hosszutet alatt, szk
völgyben fekszik Debrd, 99 házzal és 717 magyar lakossal. Postája és

távirója Jászó. Innen északra, a 334 méter magas Koszairól megláthatjuk a kies

völgyben fekv Jászát és Jászóváralját. A Bódva kanyarodását követve, egy-
másután következnek Alsó- ós Fels-Meczenzóf, azután Bodoka-ipuszta. a

Neuschloss Károly és fia budapesti czég nagyszabású fürésztelepével, mely

Aj.

Falucska.

Somodi.

Debröd.
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Jászó-

Mindszent.

Jíudnok.

Jászó-Ujfalu,

Hatkócz.

Semse.

Pány.

Buzinka.

Sazca.

villamos világítással van ellátva és Falucska községgel sodronypálya-össze-

köttetést tart fenn. A fürésztelep 60 lóerejü gzmótorral van felszerelve

és évenként kb. 50,000 köbláb faanyagot állit el, a mi közel 800 kocsi-

rakománynak felel meg. Az út végén Stószt találjuk. Errl úgy, mint Meczen-

zéfrl külön-külön szólunk.

Jászó-Mindszent, 187 házzal, 1302 tót lakossal. Postája és távirója:

Jászó. Róm. katb. temploma, melyben szép, régi csúcsives oltár van,

1518-ban épült. A községnek vas-, antimon- és czinóber-bányái vannak.

Délkeletre innen, Jászó közelében van RudnoJc, 123 házzal és 813 tót la-

kossal, körjegyzséggel. Rudnokhoz tartozik a helységtl mintegy 5 kilo-

méternyire, 536 m. magasságban lev csinos rudnoki fürd és klimatikus

hely. Szép róm. kath. templomát a jaszói prépostság 1840-ben építtette,

nemkülönben mintaszeren berendezett népiskoláját. A községnek fehéragyag-

bányai vannak, melynek anyagából jó minség tzálló téglát gyártanak.

Tovább keletre a következ községekbe jutunk

:

Jászó-Ujfalu, 71 házzal, 447 magyar és tót lakossal. Postája Semse, táv-

irója Jászó. Régi kath. templomát kfal övezi ma is. A község nagy-

birtokosai a jászói prépostság és a Semsey család.

Haikócz 33 házzal

és 253 tót ajkú lakossal.

Postája Semse, 55 házzal

ós 451 tót lakossal. Itt

van Semsey László cs. és

kir. kamarásnak nagysza-

bású régi szép kastélya,

mely körül a vármegye

legszebb parkjainak

egyike terül el.

Délnyugatra fordulva,

a Rudnoki-patak völgyé-

ben érjük Pány községet

83 házzal és 544 magyar

és tót lakossal. Postája

Szepsi, távirója Csecs. Katholikus temploma a reformácziót megelz id-

bl való.

Délre a Kanyapta-völgybe leszállva s innen Csecsen át az országúton

Kassának tartva, az Ida patak mellett Buzinica községbe jutunk, melynek

62 házában 446 magyar és tót lakik. Postaállomás. Távirója Nagy-Ida. Itt

van gróf Zichy Ern nagybirtokos kényelmes és tetszets kastélya, melyet

Grach földbirtokos e század elején építtetett és a mostani tulajdonos

átépíttetett. Bels berendezése szintén Ízléses. Étkezjének falait egy 40

személyre való remek szép „Alt-Wien" asztali készlet ékesíti. Parkja terje-

delmes, szép ültetvényekben gazdag, több mesterséges barlang és nagy tó

díszíti. A tulajdonosnak itt nagy és jól jövödelmez tejgazdasága van.

A falu közvetlen szomszédságában van Sacza község, 75 házzal 532

magyar és tót lakossal. Postája Buzinka. A község fölött hajdan vár emel-

kedett, melyet Kassa városa a XV. században leromboltatott, hogy a cseh huszi-

ták, kiknek fészke volt, hasznát no vehessék. Kath. temploma a reformáció

eltti idbl való; egy ideig a protestánsok birtokában volt, s 1738-ban

kapták vissza a katholikusok. Semsey András kir. kamarás 1779-ben res-

tauráltatta. A Semsey családnak itt régi nagy kastélya van.

SEMSE. SEMSEY LÁSZLÓ KASTÉL i'A.
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a kis Baska, 27

A kassai utón északra, nem messze az országúttól, a hegyoldalban

fekszik Pólyi, 72 házzal és 525 tót ajkú lakossal. Postája ós távirója Kassa.

Kath. egyháza nagyon régi. Templomát 1858-ban újra építették. Közel ide

nyugatra" találjuk Kis-Ida községet, körjegyzséggel, 48 házzal, 356 tot

lakossal. Postája Buzinka, távi rój a N.-Ida.

Innen északkeletre fekszik Lrinczke, 22 házzal, 121 tót lakossal. Északra

tle a magaslaton, honnan már megláthatjuk Kassát, van

házzal ós 219 tót ajkú lakossal. ——i^
Postája és távirója Kassa. Mel-

lette visz az erdkön és az Ida-

patak bájos völgyén keresztül

az ut Aranyidkára. Egyike a

legkellemesebb nyári utaknak.

A magas begyoldalak erdsége,

a buja rét végtelennek látszó

friss zöld szalagja, a zúgó Fo-

lyócska, a zakatoló hámorok

folyton foglalkoztatják szemün-

ket, lelkünket. Baskán tul szál-

lunk le nagy ereszkedéssel az

Ida völgyébe ; egészen alattunk

látva Bukócz falut, melynek 57 háza és 388 tót lakosa, kath. temploma

van. Postája Aranyidka. Bukócz határában hajdan nagyterjedelmü mester-

séges halastó volt. Innentl fogva az Ida mellett visz az út a vármegye

legmagasabb fekvés községébe, Aranyidkára, melyet Sziklay Alfonz bánya-

fnök a következkben ismertet

:

áSifti I

ULZINKA. GRÓF ZICHY ERN KASTÉLYA.

Aranyidka a vele majdnem összeépült

lelket számláló község, mely a tle északra

BUZINKA. A ZICHY-KASTÉLY ÉTKEZJE.

Pólyi.

Kis-Ida.

Lrinczke.

Baska.

Buk.Vz.

Béka telepes helységgel 1200

fekv Opáka teleppel 1767-ig

Kassa város birtokához tar-

tozott és ez évben Kassa vá-

rosa a két helységet a 2361

hold erdterülettel együtt,

cserében a kassai katonai

malomért a bánya-kincstár-

nak adta át, ez pedig a ka-

tona-kincstárnak 20000 fo-

rintot fizetett kárpótlásul. A
bánya-kincstár ekként erd
birtokába jutván, ez idtájt

alapitotta meg az opákai és

rékai rézkohókat, melyek kö-
zül az opákai 1827-ig, az

aranyidkai 1807-ig állott fenn.

Az aranyidkai bányák kelet-

kezésérl csak egyes nyomok-
ból lehet következtetést vonni.

Ilyenek az Ida patak mentén
látható aranymosások nyomai, melyek a bányák keletkezését a legrégibb

korba vezetik vissza s valószínleg a termett aranytól és a patak Ida
nevétl nyerte a helység is az Aranyidka nevet. Egy Kassa város levél-

tárában lev okmány szerint Mátyás király ide való aranyból veretett a kassai

pénzverhivatalban pénzt, a mi azt bizonyítja, hogy a bányáknak már a XV- ik

században jelentékeny fémtermelésök volt. 1892. évben légcsere elidézése
végett kinyittatván a község mellett lév úgynevezett Czigánytáró, ott még
„vésett" munkára bukkantak, annakjeiéül, hogy a bánya legkésbben a XVII.
század második felében már mvelés alatt állott. A XVIII. század második

Aranyidka.

Réka.

Bányászat.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 40
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felében az aranyos Ferencz-telér állott feltárás alatt és a jelen század elején
keletkezett a Mátyás József-társulat bányája. A Bertalan-éren a jelen szá-
zad elején az úgynevezett Bertalan-társulat bányászkodott és e társulat

dús jövedelmei adhatták meg 1807 körül az impulzust a bécsi cs. kir.

udvari kamarának arra, hogy Svaiczer Gábor késbbi kamaragrófot e vidék
bányászati átkutatására Aranyidkára küldje s ezzel a máig is fennálló,

kiterjedt fémbányászatnak alapját megvesse. Svaiczer Gábor feltárta az Ist-

ván-, Bódog-, Háromság-, József-, Ubocsi János-teléreket, melyekben a mvelés
még mai napig is folyik. 1856-ban a Ferencz József- ós Délnek lejt, 1876.

évben az Uj- ós Erzsébet-telér, 1891. évben a Thekla- és Peck-telér tára-

tott fel. A rékai foncsorm felépítése az 1823—24-ik évekbe esik.

A bányászat a községtl számított északnyugoti kiterjedéssel a „Weisserstein",

aranyidkai „Hola-Okruhla" és „Kosinczka holicza" nevezetesebb hegycsúcsok által képezett

fgerincztl majdnem egészen délnek, az aranyidkai fvölgy felé lefutó mellékgermczekben
(a telérek sorrendjét is délkelet fell, északnyugatnak követve) a következ 15 éren, a

Thekla-, Ubocsi János-, Peck-, Mindszent-, Uj-telér-, Erzsébet-, Délnek lejt-, Ferencz Jó-

zsef-, Háromság-, Bódog- és Bertalan-, Ferencz-, István- és Mátyás József-teléren folyik.

ARÁNYIDRA. A RÉKAI TELEP.

E hegység kzete sagyagpala, mely azonban csak a külszín felé mutat agyagpalás szer-

kezetet, a mélyebb szintekben a kzet mind épebb gneiss-szerü földpát, dús sötét szürke

kvarczpalába megy át. A pala vonulása délrl észak felé irányul s 55—60'' alatt nyugat

felé esik. Az egyes kzetrétegek közt kisebb-nagyobb távolságokban, a pala vonulásával

egyenközüen, néhány centiméter vastagságtól kezddleg, 1—2 m.-nyi vastagságig kiter-

jed, agyaggal, kvarczczal és a mellékkzet törmelékével töltött hasadókok vonulnak el,

melyek alkalmat szolgáltattak a hegység-rétegeknek nyugati irányban való többszörös

lecsúszására és ezzel a hegységrótegzéssel keresztben álló, tehát kelet-nyugati irányú telé-

reknek többszöri elvetésére. E kereszterek sokszor egymáshoz oly közel vannak kifejldve,

hogy helyenkint egész érrendszert képeznek, s ekkor a vetett telórrészek folytatásának

fölkeresését nagyon is megnehezítik. Nevezetes jelensége továbbá e keresztereknek az,

hogy a legritkább esetben ós mindig csak érczos erek közelében mutatnak maguk is órcze-

sedést, bár ez elméletnek teljesen ellenmond a Peck-keresztéren a legújabban feltárt,

70—80 m. hosszú, hatalmas érczcsedés, továbbá a Mindszent-teléren a régibb térképeken

látható egyes müvelés és végre a Ferencz-telórnek is inkább keresztérhez hasonló vonu-
lása. Egy pillantást vetve e térképre, még azt a következtetést is le lehetne- vonni, hogy a f'-

gerincztl lefutó mellékvölgyek is csak hatalmasabb kereszteroknek, illetleg a már emli-

tett beresztér-rendszereknek vonulási irányát jelzik. A telérek vonulása a kzet-rétegzésro,

mint már említettük, keresztben áll, tehát kelet-nyugati; dlésük 45—75' alatt részbou
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dél felé, részben észak felé irányul, tehát „valóságos" telérek. Kivételt képez a Ferencz-
és Mindszent-telér, melyek vonulása északkeleti, dlése délkeleti, illetleg északnyugati
továbbá a Peck-telér, melynek vonulása egészen északi, dlése keleti. A felsorolt

12 többi ér között az István-, Bertalan-, Háromság-, Délnek lejt- és Thekla-telér dlése
déli, a Mátyás József-, Bódog-, József-, Ferencz József-, Erzsébet-, Uj- és übocsi János-
telér dlése északi. A telérek kitöltése alig különböztethet meg a kereszterek kitöltésétl, a
mennyiben ezek is agyagot, kvarczot és kzet-törmeléket foglalnak magukban, mely utóbbi
az erek fed vagy fekv szegélyén sokszor egészen fekete, néba több centiméter vastag
sávot képez és igy megkülönböztetésökre a kereszterektl csakis kelet-nyugati irányú vo-
nulásuk és dél-északi dlésük irányadó. A hegységnek nyugati irányban törtónt többszörös
elcsúszása folytán a telérek is (az északra dlk dél felé, a délnek dlk észak felé) többszö-
rösen el vannak „vetve".

A telér-hasadékok szélessége néhány cm.-tl 1—2 m. szélességig váltakozik, rendesen
azonban az 1 métert ritkán haladja meg, és nemesebb részeikben ezüst tartalmú kénes
antimon-órczekkel — legtöbbnyire ezüsttartalmu tömött állapotban elforduló „jamesonit"-tal
— vannak kitöltve. Az ezüstércz sokszor az egész telérhasadékot kitölti, néba csak foltok-

ban, fészkekben, zsinórokban, néha pedig csak egész finom szemekben behintve fordul el
és átalában mondhatni, hogy egy és ugyanazon telérhasadék egy hétig sem marad állandó
kitöltés, hanem fent leirt módok szerint, úgyszólván naponkint váltakozik. A jamesoniton
kiviil gyakori kisebb-nagyobb szemekben a vas, réz, arzénkovacs, horganytünle és fként
vaspát (siderit). A felsbb szintekben állítólag berthierit is fordult volna el. Kristályos
ásványok e telérekben nem fordulnak el, valamint általában kristályosodások a legritkább

jelenségek közé tartoznak-

Az érezek ezüsttartalma 0010%
— 0'500°/ között váltakozik, vagyis

gr.-kinti sxily szerint 10—500 gramm
s ezen ezüsttartalmuk szerint, mint

látni fogjuk, vagy minden elkészítés

nélkül legfeljebb porrá zúzva, vagy

bizonyos fokig terjed koncentrálás

után lesznek a foncsormnek további

feldolgozás végett átadva.

Az aranyidkai bányák mvelése
az erek kibnvásán kezddött s késbb
a mellékvölgyckbl fokozatosan 80 — 40

m.-el lejebb telepitett tárókkal történik

mai nap is. A fent említett 15 ér leg- ARÁNYIDRA. A BRENNER-TÁRNA bejárata.

többje ma már a fvölgy szinén lév
f szállító tárókon, a Mihály-, Brenner- ós Ludovika-tárón ismeretes ós mvelés alatt áll,

csupán az István-éren hatolt a mvelés már 100 m.-el a völgy szine alá. Ujabb idben
a fszállitó tárók beomlás elleni biztosítására szárazon rakott kboltozatok alkalmaztat-

nak. A termények szállítására a f szállító szinteken, valamint az István-éri mély mve-
letekben, több mint 12 kilométer kiterjedés aczélsinekbl lerakott vasutak szolgálnak,

melyeken lóervel vont vasúti kocsik járnak. A mélység feltárására a bányam nyugati

balárán az István-ér közelében, az úgynevezett „Radig-akna" keleti határán az Erzsébet-éren

a Belházy-akna mélyittetett merlegesen lefelé ; e két akna vizmentesitésére, továbbá a

termények kiszállítására a Radig-aknában vizer;e, a Belházy-aknában villamos er-átvi-

telre berendezett vizemel- és szállitó-gépek állanak rendelkezésre.

A kzetek megmunkálása kézi ervel, aczél üt, fúró és feszít szerszámokkal és I.

oszt. meganit- és dinamittal történik Ahányakban termelt érezek fómtartalma -500—0010°/

között váltakozik, a kohóhivatalnál azonban csakis oly érezek fogadtatnak el feldolgozásra,

melyek fémtartalma legalább is 0070yo , vagy ezen felüli fémtartalommal birnak, ü'070'

fémtartalmon aluli érczeket tehát ezen fémtartalomra kell töményiteni. Ebbl kifolyólag az

érezek már a bányában körülbelül négy osztályba soroztainak : gazdag érczekre, melyek

elre látható fémtartalma 0'070'/
t
.-on vagy azon felül áll, közép érczekre, melyek fémtartalma

0-070 ,o-nál kisebb, de 0'030%-nál nagyobb, szegény érczekre 0-020— 0030°/,, fémtartalomig

és zúzó érczekre 0'020°/ fémtartalomig és már igy osztályozva szállíttatnak ki. Az érezek

50—60 mm darabokba töretnek össze és a bennök elforduló medd kségek ki lesznek válo-

gatva. Ez után tzi utón megkémleltetnek,az egyenl fémtartalmuak összehalmoztatnak és külön-

külön lesznek feldolgozva. Mivel az érezek poralakban szolgáltatandók be, az összes óreznemek
zárt, szitás szekrényekben víz hozzáadásával porrá zúzatnak és aztán következleg kezeltetnek :

40*
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( (páka.

Hilyó.

A 0'030%-ig fémet tartalmazó szegény és zuzóérczek felzuzatván, a küpübo folyton folyó viz által

iillepit vályúkba sodortatnak, hol fajsúly szerint osztályozva leüllepsdnek, azokból kiemel-

tetnek és alsó, iigyn. lökszéreken történt 3-szoros átbocsátás után OU70—0'120'/o fémet tar-

talmazó színporokká töményittetnek. A 0030—O69°/ fémtartalommal biró érezek felzuzatván,

ós az ülepít vályúkba osztályoztatván, már ez által is némileg töményitve lesznek, ugy
hogy az elsó' vályú fels i/3-ad részében lerakódott érezek már beváltkató terményt adnak,

a többi 2/3-ad készlet pedig 3-szoros töményítés után adnak beváltható terményt. Ugyanez
('nzeknek a 2-ik és 3-ik készlete finomabb szerkezetüknél fogva csupán szárítást igényel-

nek, mely után szintén beváltható terményt adnak. A 0070—O099yo
fémtartalommal biró

érezek felzuzatván, az els vályúban ülepedett fels *, 3-ad része azonnal beváltható készletet

ád, az alsó 2/3-ad rész ismét csak 3-szoros szerelés után, a 2-ik és 3-ik vályúban üllepedett

érezszemek szárítás után közvetlenül beválthatók. A - 100%-os és azon felüli fémtartalom-

mal biró érczekbl az 1-s vályúkban gyjtött érezek szárítás nélkül, a 2-ik és 3-ik vályú-

ban ülepedettek pedig csak szárítva adják át a feldolgozásnak. Hogy a zúzásnál támadt

legfinomabb ércziszap se veszszen kárba, a zuzóérczektl elfolyó viz kivételével a többi

érezektl elfolyó vizet még három nagy iszaptócsába vezetik, a hol legfinomabb érezsze-

mek is leülepedhetnek. Az érezek fonesoritásra ekként elkészíttetvén, fémtartalmukra

újólag megkémleltelnek ós a rékai foncsormnek adatnak át, hol úgynevezett európai

amalgamáczióval dolgoztatnak fel fémekké. Ily állapotban az érezek azután lassan forgó

és belül sfirün vasszegekkel kivert, langyos vízzel és kell mennyiség tiszta higanynyal

megtöltött hordókba kerülnek, hol a kénessavas nátrium a vízben feloldódik, a klórezüst

klórja a vassal vaskloridot ké-

pez, a felszabadult fémezüst

pedig in statu nascenti a higany-

nyal érintkezvén, ez által fon-

csorrá oldatik fel. Az ezüstfon-

csor ezután elbb nemez zsá-

kokon át szrve, sajtolva ós az-

tán lepárolva, a fölösleges hi-

ganytól elválasztatik. Mivel a

foncsorításnál nemcsak az ezüst-

fém, hanem az érczekben lév
réz legnagyobb részt, st a

vas egy csekély része is foncso-

rozódik, a lepárlás által nyert

nyers ezüst némi finomítás és

rudakba való öntés végett még
egyszer átömlesztetik, e mellett

a réz és vasnak egyrésze oxi-

dáltatván, mint salak az ömlesztett ezüst felületére száll s innen mint vakarék lehúz-

ható. Másik része azonban, különösen pedig a réz, az ezüstben marad s igy a nyers ezüst

nem mint teljesen vegytiszta ezüst, hanem csak mint 2/3-ad részben vegytiszta ezüst marad

vissza, vagyis nyers ezüstünk 66— G7°/o-a tiszta fémezüst, 1/s-a,á része pedig réz, s ily álla-

potban kerül a körmöczi pénzverhivatalhoz, a hol természetesen pénzzé való fölveretése

eltt még jobban megtisztítják.

Aranyidka fölött Szepes vármegye határán fekszik OpáJca község, 40

házzal és 212 tót ajkú lakossal. Postája Kassa-Hámor. A község lakosai

bányászok. Kocsin csak Hámoron át, Szepesmegyén keresztül közelít-

het meg.
Aranyidkáról visszatérve Kassa felé, egy kis kitérvei a Mexikó-

bányán alul, utunkba ejtjük Hilyó községet, melynek 94 háza, 528 tót la-

kosa van. Postája Aranyidka. Katholikus templomának alapja nagyon

régi, 1783-ban széplaki és enyiczkei báró Meskó Jakab újjáépítette. E
község nevezetessége egy nagy ódonszerü kastély, melynek oldalhomlok-

zatán a következ felirat olvasható : .,Hoc Opus Fieri Curavit Generosus

Dnus Stephanus Daróci De Finta Anno Dei 1657. Do." Amibl kitnik,

hogy e kastélyt 1657-ben fintai Daróczi István építette. 1786-ban már

báró Meskó Jakab tulajdona volt, ki azt vadászkastélynak használta, nagy-

terjedelmü és sziklába vájt kitn pinczéit pedig borpinezéknek. Jelenlegi

HILYÓ ÖZV. GRÓF ZICHY REZSNÉ VADÁSZKASTÉLYA.
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tulajdonosa özv. gróf Zichy Rezsné szül. Péchy Jakobina, ki leányágon a

báró Meskó családból származik.

Hilyótól északra fekszik Fels-Tkés, 56 házzal ós 488 tót ajkú lakos-

sal. Postája és távirója Kassa. Mellette van Alsó-Tkés, 49 házzal, 501

tót lakossal. Mindkét községnek régi kath. temploma volt, a fels-tkésit

Kassavárosa mint kegyúr, 1868-ban újjá épittette. Azeltt a plébánia Alsó-

Tkésen volt, 1749-ben áttették Fels-Tkésre.

A Miszlóka-patak kies völgyébe érünk most, krútunk utolsó helységé-

hez. Ez Misdóka község, 130 házzal és 1185 tót lakossal. Postája és táv-

irója Kassa, a honnan félórányira van. Lakosságát II. Gejza király idejé-

ben telepitettók ide Flandriából. Azután lassankint eltótosodtak. A betele-

pitettek közt volt egy Scholcz nev báró is, a kinek utódai máig is élnek.

A lakosok ág. ev. vallásúak voltak, az ellenreformácziókor azonban Kassa

városa, mely már a XV. században földesura volt, kormányrendeletre

felszólította ket az áttérésre. Egy részük engedett, de a másik rész inkább

ott hagyta Miszlókát és Nyíregyházára vándorolt, a hol a ma is virágzó evan-

gélikus tót telepet alapította. A lakosok foglalkozása a földmivelésen kívül

bányászat, favágás és fuvarozás ; az asszonyok és leányok Kassára járnak,

részint mint napszámosok, részint mint dohánygyári munkások. Kath. tem-

plomát Kassa városa 1728-ban építtette.

Alsó- és Fels-

Tkés.

Miszlóka.

RÉSZLET A SEMSEI PARKBÓL.



ABAUJ-SZANTO.

Fekvése és

lakossága.

skor és

középkor.

Jbauj-szántó mezváros az eperjes- tokaji hegyláncznak Hegyalja

nevezet, bortermelésérl hires részének nyugati végpontján, a 404

m. magas szántói Sátorhegy alatt, a Szerencspatak mellett fek-

szik. Nagyközség. Házainak száma 614. Van 4156 lakosa, kik csekély töre-

dék kivételével mind magyarok. Székhelye a gönczi járásnak.

Hajdan hires bortermel hely volt. Szllejét már 1275-ben emiitik;

valószinü azonban, hogy nagyobb szlltelepitést a Róbert Károly alatt

bevándorolt olaszok végeztek. Abauj-Szántó helyén már a történelem eltti

korban is laktak, mint azt a „Fels-Gyr", „Középs-Gyr" és „Középs-Gyer-

Bortermelós.

ABAUJ-SZÁNTÓ.

tyámos" szllhegyeken talált skori bronzeszközök tanúsítják. A filloxera

pusztításai az utóbbi évtizedben a lakosokat nagyrészt a földmvelésre

szorították, mai bortermelésük a múlthoz képest számba sem vehet.

A szllk ujjáalkotása mindamellett itt is megkezddött, bár nem oly kiter-

jedt mértékben, mint azt e fontos gazdasági ág követelné. A csinos község

f-utczája sok uj épületével és nagy üzleteivel egy modern, fejld város-

nak benyomását kelti.

Abauj-Szántó a mainál jelentsebb helyet foglalt el városaink közt a

középkorban s különösen nevezetes szerepet vitt Giskra huszitáinak bitorlott
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uralma alatt. A fejld várost a XVI. századig külön- álló Marcinfalva hoz- város növc-

, . i < • í, kedése.
zacsatolasa is megnövelte.

A különböz nemzetiség telepitvényesek szintén hozzájárultak a város

terjeszkedéséhez. így a „Huszház" és a „Tizenháromház" nev utczákat

német, a „Belgrád" nev utczát pedig szerb telepitvényesek alapitották.

Az elbbit a jelen század elején, az utóbbit 1854-ben csatolták a városhoz.

Az utczák elnevezésére különben még két szántói nemesi családnak

is befolyása volt. így a Szobonya-sort a Szobonya nemesi család, a Kazin-

czy-sort pedig a Kazinczy-családról nevezték el. Róm. kath. temploma egyike TL.mp i ullluj .

a vármegye legrégibb épitészeti emlékeinek. Építésének ideje ugyan nem
határozható meg, de építési modora és alakja a XIII. századra vallanak .

Az egyház anyakönyve csak 1736-tól kezdve van meg. A hitújítás ide-

jében a reformátusok kezébe került, de 1751-ben ismét visszakapták a

katholikusok. A reformáczió alatt sok zaklatásnak volt kitéve a város, mert

többször változtak földesurai. A XVII. században Rákóczy-birtok volt, mint
1

ilyen került Bretzenheim Károly tulajdonába, a ki sárospataki uradalmához

csatolta. Majd eladta Trauczon herczegnek, a ki Trauczonfalut is építette

Zemplénben : telepítette a húsz házba a ma is ott lakó szászokat. Van

ABAUJ-SZÁNTÓ. A HEGYALJAI BORP1NCZÉK.

azonkívül még csinos gör. kath., ev., ref., ág. evang. temploma és zsina-

gógája. Itt van a járás fszolgabírói hivatala, járásbíróság, telekkönyv, adó-

hivatal, kir. közjegyzi hivatal, pénzügyri hivatal, pénzügyri szakasz,

pénzügyri biztosság. Egyesülete kett van, a „Kaszinó" és a „Társalgókör".

F kereskedelmi czikkeibor és gabona. Pénzintézete az „Abauj-szántói takarék-

pénztár". Nagyobb ipartelepe csak egy van, az „Abauj-szántói gzmalom",
mely teljesen a mai kor igényeinek megfelelen van berendezve. 1894-ben

válságba került s enyészet fenyegette, de özv. gróf Zichy Rezsné megvá-

sárolván ismét üzembe helyeztette.

A városban van kisdedóvó, 5 felekezeti iskola, jól fölszerelt szegé-

nyek háza. Van kénes fürdje is. Határában építésre nagyon alkalmas

anyagot adó kbánya, ezenkívül a községnek saját tóglaégetje van.

Mint különlegesség említést érdemel a Teitelbaum S. és Beiler M.
bornagykeresked czégnek híres pinczéje, mely egyike a legnagyobbaknak

az országban. A legdrágább hegyaljai borok gazdag tárháza e rengeteg

pincze, melynek hossza körülbelül másfél kilométer, s 2500 hordót képes

befogadni. A pinczetorok eltt áll a tágas borház. Az egész pinczén végig

kis vasút vezet a hordók szállítására.

A pincze részben boltozott, részben oldala van falazva, s boltozata

Mai VIMn

Nagy bor-

pincze.
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Kassa város

szó'llei.

szilárd, kavicsos agyagrétegbl áll. Tizenhét egymást keresztez ága van

valóságos útveszt, melybl az idegen nem találna ki vezet nélkül. A pinczé-

nok egyik hátsó elrekesztett részében 1783-tól kezdve egész a mai napig

minden évnek a termésébl található tokaji bor. A czégnek, melyet 1783-

ban Teitelbaum Ábrahám alapított, nagy kivitele van Orosz-, Német- és

Lengyelországba.
*

Abauj-Szántó határá-

ban vannak Kassa város

szllei, melyeket a fillo-

xera szintén elpusztított,

de Kassa város közgy-
lése 1889-ben elhatározta

amerikai szllvel való

újra telepitésüket. A
szllk területe32% holdi

1889. márcziusban kezd-

ték meg a munkálatot

a rigolozással, a mit

április 10-ig 14,580

méteren befejeztek, sz-
szel pedig 10,425 mé-

ter területen folytatták. A kiültetett vesszk 2—3%-on kivül szépen megered-

tek. 1890-ben egyenesen Montpellierbl hozatott direktterm vesszvel foly-

tatták az ültetést ; az eredmény kedvezbb volt a megelz esztendénél.

A szll nemesítése igen sok bajjal járt, részint a munkások gyakorlat-

lansága, részint az idjárás viszontagságai miatt. Az összes szllk betelepítése

tíz évre van tervezve; a közgylés 25,000 frtot szavazott meg rá.

ABAUJ-SZÁNTÓ. A GZMALOM.

.



ALSO-MECZENZEF.

Szabadalmazott bányaváros, fekszik a gömör-szepesi érczhegység

keleti és Abauj-Torna vármegye északnyugati részén, csereháti

járásában, 31H méter magasságban a tenger szine felett, a Bódva

folyócska mindkét partján, a szepsi-meczehzéfi szárnyvonal végpontján.

Egálja egészséges. A tél többnyire késn köszönt be, az sz hosszantartó és

a legszebb évszak, viszont azonban késn is tavaszodik. A legnagyobb

hideg 20°, a legnagyobb meleg 35°. A nyugati szelek uralkodók. A legtöbb

es tavaszszal esik, mig nyáron a patakok gyakran szenvednek a szárazság

miatt vízhiányban, minek következtében a hámorokban a munka szünetelni

kénytelen.

Észak felé kellemes látványt nyújt az Érczhegység Kassa felé húzódó

s ott a Hernád völgyébe hanyatló lánczolata, a mely üde erdkkel, rétekkel

van borítva. E hcgyláncz hátáról 200-300 m. magasságra kiemelked csú-

csok : a P'ecske 1063 m., Eenyhegy 944 m., Rablók 1147 m., Kloptanya

1155 m., Nyirtet 1012 m., Jászói domb 1129 m., Koysói hola 1248 méter.

Elrngadó kilátás nyílik innen a Magas-Tátrára, Nyugat és délfelé a várost

a hegységnek egy másik befásitott láncza övezi, melynek csúcsai : a Kauli-

gerhübel 574 m., Kólát 717 m., Poláni 897 m., Szarvas 949 m. stb. s a

melynek egyik ága a 476 m. magasságú Doboldórrel (Hort) kelet felé mint-

egy bezárja a város határát.

Ezen hegylánczokról haránt völgyek nyúlnak a kis Bódva folyó felé.

Ilyenek balfell a Pivring, az Aranyvölgy, a Humel, a Borzó völgye
;
jobb-

ról a Grundi és Súgó völgye (Dombaeh). Mindegyiknek az aljában cser-

melyek futnak végig, számos helyen kis tóba összegyjtve, a mely tavacs-

kák mellett a hires hámorok állanak.

Alsó-Meczenzéf eltt észak-nyugat és dél-kelet felé kitágul a völgy s

az úgynevezett alsó és fels ligetet képezi. Az alsó ligeten, mely egyes

helyeken vagy l 1
/-, kilométer szélesség, vezet a folyton népes megyei

ut Jászó felé, valamint a vasút is, a melynek pályaháza is e ligetben fek-

szik körülbelül 1 kilométernyire a várostól. A fels liget jóval kisebb, körül-

belül V 2 km. szóles. Ezen vezet tovább a megyei ut Bodokán át Stósz felé.

Alsó-Meczenzéf területe 5540 hold 20 D°, ebbl: szántó 1079 h. 1032

G°, kert 60 h. 1078 D°, rét 658 h. 578 D°, legel 264 h. 1425 D°, erd
3249 h. 1573 D°, terméketlen terület 226 h. 734 D°.

A meczenzéfi hegységnek, nevezetesen a Kassa felé húzódó hegy-

láncznak javarésze talkos és csillámpalából áll, melynek csapása kelet-

nyugati irányú, dlése közel merleges. E palák rétegei között a hasadékokat

Helyrajzi

viszonyai

Magyarország Vármegyéi és Városai <ít
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pátvask telepek töltik ki, melyek helyenkint gazdag réz- ós fakóérezet tar-

talmaznak. A pátvask-telepek átlagosan párvonalasan fordulnak el, kü-

lönféle vastagságban. Minthogy e pátvask-telepek közül a vékonyabbak

Alsó-Meczenzéf határában vannak, a bányamivelésre alig méltók, azért Alsó-

Meczenzéfen a bányászat, mint a múltban, úgy jelenleg is, alárendelt sze-

rep, mig ellenben Fels-Meczenzéfen mindig nagy jelentséggel birt.

Bár délnyugat felé mindenütt mészk határolja, Meczenzéfen mészk
nincs, s ebbeli szükségletét fleg a közeli szomszédságból födözi. Kova a

hegység egyes helyein kisebb tömegekben és vékony erekben mindenütt

elfordul. A felszin televényföldje ersen kavicsos agyagból áll. Az alsó és

fels liget termföldje alig 30 cmetert tesz, mely alatt vastag kavics van.

A régi idben a Bódva-völgy ligetei el voltak mocsarasodva, s az utak is

e korban mindenütt a hegyek lejtin és tetin húzódtak.

A meczenzéfi nép nagyrészben hámorkovácsokból áll, de gazdálkodik

is. A lakosok száma az 1890-iki népszámlálás szerint volt 2683, ebbl 2614
Lakosság, katholikus. 1893-ban születés volt 105, halálozás 70. A város házainak

száma 456.

i
A társulati élet eléggé kifejlett. Els helyen áll egyesületei közt az Alsó-

meczenzéfi Jcovács-ipartársulat, mely a hires régi kovácsczéhbl alakultát 1874-ben

és ez id szerint 285 tagja van. Czélja a hámor-kovácsipar elmozdítása. Az
elnök megválasztása évenkint augusztus 19-én ünnejíélyesen megy végbe.

Ez alkalomból a tagok a volt elnöknél gylnek egybe s onnan kettesével

mennek az uj elnök lakására. Ell egy fiatal kovácsmester viszi a nem-

zeti zászlót, utána egy fiatal mester az egyesületi ládát, melyben a tár-

sulat és a volt czéh iratai riztetnek ; ezeket követi 6 mester, a kik a czéh-

tl fönmaradt ónkancsókat viszik és közvetlen utánok a társulat újonan

megválasztott elnöke, mellette jobb oldalán a volt elnök és balfelül a tár-

sulat jegyzje. Ezek után következnek kettesével s kor szerint a mesterek.

Az uj elnöknél teritett asztal várja ket. A rákövetkez napon, Szent István

napján reggel az uj elnök házánál gylnek egybe, hol a háziasszony me-

legített borral várja ket, melylyel éltetve az uj elnököt ós annak családját,

a már ismert rendben a templomba mennek, ott körüljárva az oltárt, a

Mindenhatóhoz könyörögnek áldásért.

A társulat által megrzött régi iratokból nem deríthet ki, mely idben alakult meg
a meczenzéfi hámorkovácsok czéhe, mindazáltal érdekes szint vetnek a hámorková-

csok múltjára, a czéh hatalmára.

A legrégibb Ill-ik Ferdinánd (1638— 56.) idejébl való, mely az akkori vallásos idk-
rl tanúskodik. Az 1. §. a czéh zászlajáról szól; meghatározza, hogy az egyik oldalán

Magyarország védasszonya, Szz Mária, a másikon a czéh védszentje, a ...szent három

király" legyenek festve. A 26. §. szerint csak róm. katholikus lehet a czéh tagja. Az utolsó

27. §. kötelességévé teszi a czóhnek, hogy az összes büntetésekbl a negyedik fillér a

templomot illeti, azonkívül viasz is.

Utána következik 1693-ból egy megújított rendszabály a hámorko 'ács-segédek szá-

mára. Sok olyat tartalmaz, a mi a mai ifjúságunk is csak javára válnék. Szerénységre és

tisztességtudásra való nevelést. Mindjárt az elején el van mondva, hogy a fiatal ember mi-

ként tartozik a gylések alatt asztal mellett ülni, ha az asztalt könyökével csak megérinti,

1 font viaszra van elitélve. De a mint voltak a társadalommal szemben kötelességei, úgy
voltak jogai is. Viselhetett sarkantyút, csakhogy annak mindig fényesnek kellett lennie, va-

lamint fényesített botot. Vasárnap a veesernye után a pinczékné] ít óráig kitánczolhatta

magát.

A czéh hatalmáról tanúságot tesz a czéh 1820. febr. 27-én kelt rendelete, mely
a czéhszabály ellen vét mesterre is 12 botütést rendel. A mesternek nem szabad naponta

többet készíteni, mint 12 darab ásót vagy kapát és 3 darab szántóvasát. A kereskednek
sem volt szabad mással, mint meczenzéfi áruval kereskedni.

A czéhtöl fenmaradt ón- ós ólom-kancsk az 1790-ei követ idkbl valók. Velük
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mérték az igazságot. Ha ugyanis csekély volt a vétség, a legkisebb kancsóval mely kb. Va lite-

res, kellett a bnösnek végig mennie az utczán s abban a ezóh elöljárósága számára a

kijelölt korcsmából saját pénzén búrt hozni. A legnagyobb kancsó, mely mintegy 3 literes,

patkó alakú.

A kovácsezéhbe tartoztak a szögkovácsok is. Az 50—60-as években vagy H()0-an

voltak, tehát többen a hámorkovácsoknál. Miután azonban a szögek gyárilag gépek segít-

ségével nagyban állíttatnak el, a szöggyártás itt jóformán megsznt és a szögkovácsok leg-

nagyobb része Amerikába vándorolt ki ; vándorolnak a hámorkovácsok is, a mirl a város

lakosságának az utolsó tiz esztendben való nagy csökkenése tanúskodik.

A megélhetés szükségén és a jobblét utáni vágyon kivül e ki vándor- Kivándorlás

lást nagyban elsegité a hámorkovácsok munkabírásának tudata és az a

szíves fogadtatás, a melyben az újvilágban Kundtz Teodor által részesül-

tek. Ez 1872-ben mint szegény asztaloslegény vándorolt ki Meczenzéfrl az

észak-amerikai Egyesült-Államokba, hol szorgalmával sikerült az Erie-tó

partján Clevelandban alapított kis asztalos-mhelyét nagy gyárrá íolvirá-

goztatni. Nagyszámú munkásainak legnagyobb része meczenzéfi. Az Ame-
rikába kivándorolt meczenzéfiek számát 1500-ra becsülik, a mi rendkívül

nagy szám.
A meczenzéfiek az 1848—49-iki szabadságharezban is jelents szere-

1M8-*°-

pet vittek. A szabadságharcz kitörésekor a magyar kormány a meczenzéfi
hámorokban elbb a honvédlovasság részére nagyobb mennyiség patkót
rendelt s midn a szállítmány teljes megelégedésre sikerült, a kormány
megbízásából szuronyokat, majd fegyvercsöveket készítettek s igy mondható,
•hogy a meczenzéfi hámorkovácsok fiai olyan fegyverzettel harczoltak a haza
szabadságáért a r-satamezkön, a melyet atyáik kovácsoltak hámoraikban.

A szent ügy vesztével munkájok jutalma is odaveszett, fizetés helyett

vallatás, üldözés, bujdosás, bebörtönözés volt az osztályrészük is. A hámor-
kovácsok halállal fenyegetve, a begyekbe menekültek s igy a Nyirtet tár-

náiban többen hetekig bujkáltak. Böhm János, a legelsk egyike, makacs,
daezos természete miatt legtöbbet szenvedett, s mert a haza ügyében akkor
is bizott még, mikor már mindennek vége volt, s a mellett mint vál-

lalkozó szellem, nagy vállalatokba bocsátkozott, anyagilag is tönkre ment.
Gedeon Parti Jánost többek között a Hurbanisták éjfélkor a városházára
hurczolták s t egész éjen át a hámoraiban gyártott szuronyok, fegyverek
miatt vallatták. Bátor lelk okos neje ez idt felhasználva, a háznál lév
szuronyokat a kútba hányta s a mi oda rnár nem fért, a trágyadomb alá

rejté. Ezzel megmentette férjét (és lehet, hogy az oda hurczolt Böhm Jánost
is), mert a nappal megtartott szigorú kutatás kiderilé látszólagos ártatlan-

ságát, még pedig az 50-es évek elején bujdosó számos kiválóságunk javára,

kik vendégszeret házánál nem csak biztos búvóhelyet találtak, de össze-

köttetéseinél fogva útbaigazítást és anyagi támogatást is az országból való

kimenekülésre.
Gedeon János nemcsak nemes eszmékért lelkesülni tudó, áldozatra kész

hazafi volt, hanem törekv reformer, a kinek a hámoripar és városa felvirágoz-

tatása szivén feküdt. Az általa még 1842-ben alapitott „Tischler, Gedeon
Parti ós Társai" czég, a városon túl országszerte, st a külföldön is jó

hírnévnek örvendett. Midn pedig alkotmányunk helyreállításával 1867-ben
a magyar ipar az országban lendületet nyert, Meczenzóf valóságos arany-
korát élte és a „Tischler, Gedeon Parti és Társai" üzlet hatalmasan fel-

virágzott; ámde az 1873-iki tzsdekatasztrófa magával rántotta e kiváló

üzletet s megingatta a meczenzéfi hámoripart, mert azok az üzletek, melyek
kiváltak, vagy belle keletkeztek, távolról sem voltak képesek annak nyom-
dokaiban haladni.

Meczenzéfen van ez idszerint 109 hámor 198 tüzhelylyel. Egy-egy Hámorok,

tzhelynél reggeli 3 órától délután 4-ig 35—40 kapa készül. A múlt évi

össztermelés mintegy másfél millió ásókapát tett ki, fél millió forint

értékben. Fpiacza Magyarország, számottev kivitel van : Romániába,

Szerbiába, Bulgáriába és észak felé Galicziába, Sziléziába, Morvaországba.

A meczenzéfi hámorok 108 hámortulajdonos birtokában vannak. Ezek közül

a legvagyonosabb mindössze 17 tznek birtokában van s igy állandóan
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raktárra nem dolgoztathat, nagy vállalatot a többi segítsége nélkül saját erejébl

nem létesíthet. A hámorokból kikerült gyártmányok darusításával foglalkozók

saját hámorukban és idegenekében dolgoztatnak, de mind a 15 bejegyzett czég

csak megrendelésre. Ha nines megrendelés, a hámorkovácsok hónapo-

kon át tartó munkaszünetelésre vannak kárhoztatva. A hámorosok ennek

elhárítása végett több ízben társultak, de a létrejött részvénytársasá-

gok tkehiány, egyenetlenség, rossz kezelés stb. miatt nem birtak fennállani.

Erre szövetkezetbe állottak s a Gedeon György és társai ezégnek lettek a

megalapítói, mely, miután 64 tzzel dolgozik, ez idszerint már is Meczen-

zéf legnagyobb üzlete. Termelési képessége 700,000 drb. Legnagyobb hámora

a „Mexikó" hámor, hat tzzel. A czég üzletvezetje : Göbl János, czégjegy-

zk : Gedeon György, Bodenlosz Márton és Göbl János. Külön említést érde-

mel még a nem rég megalakult „Alsó-meczenzéfi vas- és aczélárugyárosoJc szö-

vetkezete".

A meczenzéfi hámorok a völgyekben szerteszét állanak. A hol nagy

az esés, közel állanak egymáshoz, de a hol nem eléggé lejts a völgy, ott

az anyapatakból mííárkot vezetnek el néha 600 méter távolságra és még

annál tovább is, mig legalább 2 méternyi vizesóst találnak. Itt azután tavat

készítenek, faanyagból álló

víztartóval, a melybl a viz

a legalább két méter átmérj
,.^ nagy lecsapó kerékre zuhan.

^^^ÉÉÉM Maga a hámor épülete küls
w^gMtoÉ leg nem sokat, mutat, négy

.^ÉLÉ^tÉá *"W^9»^5^|B kfalból áll, magas tetvel.

! jfliÉjj ^rT ,1 jt^*—-
, .,

-,^—!'i^^| Bels berendezése következ :

jj^ ]/%Kr~-r— jJyS A nagy vizkerékkel gerendely

HIBSijiimi.

'

jgg által összekötött, legalább egy

métermázsa súlyú kalapács,
—-'— •

-
: --— : ------- --- ívnilesni kél tzhely brfu-

alsó-meczenzéf. — a „mexikó" hámor. vókkal, üllkkel, melyeken a

kapa fülét forrasztják; ugyan-

csak a viz által hajtott két méter átmérj két köszörk.
A mesternek munkaközben segítségére áll a hámorkovács-segód, a ki

a fúvót kezével hajtva, izzítja a vasat és egy a nagy kalapács mellett

lelógó rúdnak rángatásával ereszti a nagy kerékre zuhanó vizet. A meczen-

zéfi hámorosok az ujabb találmányoknak megfelelen egyre javítgatják há-

moraik berendezését.

A köszörülés nehéz, egészségtelen, sok tekintetben veszélyes munkáját

a segédek végzik egy keskeny deszkán ülve. A meczenzéfiek a fárasztó

munka miatt korán vénülnek s hamar halnak el. Belátják ezt a hámorosok

és az alakulófélben lév szövetkezet feladatává tette, hogy egy külön köszö-

rül- és csiszolómhelyt fog felállítani. Az ásókapa jóminsógü bessemer-

aczélból készül. Ez aczélt a diós-gyri állami s a rima-murány-salgótarjáni

vasmrészvénytársaság gyáraiból és Koburg kohójából hozatják. Az ásókapa-

gyártáshoz szükségelt faszenet a jászói prépostsági, a fels-meczenzéfi, a

stószi ós a gr. Zichy-féle uradalmi erdségek szolgáltatják.

Van a lakosoknak takarékpénztáruk, a „Csereháti takarékpénztár", tz-

oltó-egyletük, kaszinójuk stb. Végre van Alsó-Meczenzófen még olyan

egyesület is, a mely létezik a nélkül, hogy meg volna. Ez a serfz
czéh. Régi idben több meczenzéfi ház azon joggal volt felruházva, hogy
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malátát gyárthatott, sört fzhetett. E jogot késbb a város átvette és

c jogért a mai napig 50 frtot fizet a csak névleg létez czéhnek.

E czéh elnöke a város mindenkori albirája, tagjai a volt és a mkö-
désben lév városi képviselk. Kötelességük évenkint gyertyaszentelés nap-

ján testületileg a templomba menni és e nap elestéjén a városházán

rendezett közvacsorán részt venni. 1848 eltt e czéh 60 tagjából állott a

város elöljárósága és választásoknál csak k, „a hatvanasok" birtak szava-

zati joggal.

A városi képviseltestület jelenleg 18 virilis és 18 választott tagból

áll. Országos vásárja négy van egy évben.

A piacz közepén áll szép temploma, mögötte sétatérrel. Van kórháza,

melyet Pauspertl Zelmos városi orvos alapított.

Tanintézetei a városnak: a r. kath. elemi népiskola, az iparos inasok

iskolája, melynek tannyelve, két tárgy kivételével magyar, s a kisdedóvó Tanintézetek.

intézet. Az állami fels fin- és leányiskola, mely vasipar-tanmhelylyel volt

egybekötve, fokozatosan megsznik, egyes városi polgárok miatt, a kik az

iskolaépület felállítása elé akadályt vetettek.



FELSO-MECZENZEF.

Meczenzéf

alapítása.

zabadalmazott bányaváros, nagyközség. Fekszik Alsó Meczen-

zóftl ószakfelé az rhegy (Wachhübl) déli lejtjén, medenczé-

ben, 388 m. magasságban a tenger szine felett. Összes területe

5633 h. 100 d°. Ebbl szántó 868 h. 1389 D", kert 45 h. 1240

D°, rét 433 h. 342 Q», legel 506 h. 177 G° erd 3662 h. 1534 D°, termé-

ketlen terület 116 h. 218 D°. Lakosságának nyelve, viselete, szokása azonos

az alsó-meczenzéfivel.

A meczenzéfi nép múltját homály födi. A monda szerint a régmúltban

egy Metzen nevezet n embereivel a Dörflben telepedett le. (Meczenzéf

németül Metzenseifen. Seifen= patak, völgy, a melyben bányamivelés folyik.)

E szájról-szájra adott hagyomány mellett bizonyíthatnának az oda közel-

fekv Fcketc-Bódva torkolatában feltalálható nagy kiterjedés rézsalak-

halmok és az is, hogy a Dörflnek elnevezett kis fensik területe csakugyan

elpusztult telepitvény nyomára vall, valamint hogy Dörfi magyarul falucs-

kát jelent. Nátafalussy szerint a XlII-ik század vége felé a jászóvári

premontreiek alapították volna Hegyalját (következetesen így neveztetik a

XIV- ik század okirataiban a mai Stósz) és a két Meczenzéfet, „melyek

lakossága kitartó szorgalma által már a következ században lényeges

szolgálatot tett hazánknak a bányaipar terén".

Hogy a meczenzéfiek a XIII. században csakugyan már itt voltak, a

mellett bizonyít V-ik István kiváltságlevele 1272-bl, mely a •mcezenzéfick-

nek adatott és melynek eredetije a szepességi káptalan, másolata pedig

Fels-Meczenzéf irattárában riztetik. Tekintettel pedig arra, hogy az összes

itt létez bányák közül már a múltban is a Luczia-telep volt az, a mely

kiváló mívelésben részesült, — mert a telep kibúvása mellett gazdag fakó-

és rézérczek voltak, — képzelhet, a mint a hagyomány mondja, hogy a

Dörflbl a meczenzéfiek az rhegy déli lejtjére költöztek, miután a Luczia-

telep e hegy keleti oldalában nem messze Fels-Meczenzéftl fekszik. így

tehát a Luczia-telep adta meg Fels-Meczenzéfnek bányász jellegét. A bányavá-

ros czimet kapta II. Mátyás király kiváltságlevelével, mely 1 618. július 12-érl

van keltezve. (Ennek az eredetije is a szepesi káptalan levéltárában van.)

., x , „ ,

,

Alsó-Meczenzéfnck Fels-Meczenzéftl való elválása s a területnek
Alsó- es Felsö-

Meczenzéf szétosztása hatósági közbevetés és itólet alapján 1631-ben következett be,

bár a két község belügyeit már jóval elbb folytonos területi villongások

között egymástól függetlenül intézte el. 1794. június 4-én Alsó-Meczenzéf

az Aranyosvölgyben lév rétjeit átengedte Fels-Meczenzéfnek, mig Fels-
Meczenzéf ennek fejében a határába bemért Mittlere Riegl és Kirchengezim-

mer nev hegydült Alsó-Meczenzéfnek engedte át.

elválása.



<
M
-<

<

M
-z.

Lü
M
ü
Lü

O
co
_l
Lü





Abauj-Torna vármegye községei. 329

Kivándorlás

Nem szenved kétséget, hogy Fels-Meczenzéf a múltban jólétnek

örvendett, miután számos családja bányamívelés folytán itt meggazdagodott.

De a mint idvel fogytán volt a nemes érez, abban az arányban fogyott a

jólét is, mig végre a bányászat lassankinti hanyatlása után végképen meg-
sznt, szegénységbe döntve a város lakosságát. Igaz ugyan, hogy a bánya- Elszegényedés.

szat hanyatlásakor az élelmes ós szorgalmas meczenzéfiek más munka után

néztek, nevezetesen zsindelyfaragással és földmunkával keresték kenyerüket.

A földmunkások mint „Ungagehá"-k (Magyar földre járók) bejárták az egész

országot, messze be Erdélybe. Szanaszét az országban hol csatornákat,

árkokat, vermeket ástak, hol folyókat szabályoztak, parkokban tavakat

létesitettek, mocsarakat csapoltak, a Hegyalja magaslatait terrasszozták.

Hogy Meczenzéfen a hámoripart is már sidkben zték, bizonyítja

az a bérleti szerzdés „mely szerint

1366—70 közt a prépost és konventje

Tagnagol Illésnek három vashámor

felállítására évi díj mellett ugyan-

annyi helyet engedett át a me-
czenzéfi határban".

Nagyobb lendületnek azonban

a hámoripar csak 1848. után ör-

vendett és leginkább alsó-meczen-

zéfisk által emelkedett. De jelen-

tékeny volt Fels-Meczenzéfen a

szögkovácsolás, s néhány mhely-
ben még most is foglalkoznak vele.

Ennek hanyatlásától fogva az Ame-
rikába való kivándorlás tömegesen

folyt annyira, hogy a város lakos-

sága szemlátomás kezdett fogyni.

Legújabban Szepcsségböl Helma-

nóezról sokan beköltöztek, miáltal

Fels-Meczenzéf mostani lakossá-

gának közel egy negyede tót ajkúvá

lett. A fels-meczenzéfi népnek

ffoglalkozása, ez idszerint aföld-

mívelés ; mint Alsó-Meczenzéfen, itt is a takarmány-termelésre fektetik a

fsúlyt.

A város házainak száma 184. A város közepén áll egy kis sétatér

eltt az 1777-ben épült templom, melynek díszes foltára a premontreiek

régi jászói templomából került oda. Anyakönyvei 1688-tól vannak. A lakos-

ság száma az 1890-iki népszámlálás szerint 1116; túlnyomó része róm.

katholikus.

A község nevezetesebb épülete az emeletes városháza ; tanácsterme

régi freskó festményekkel van díszítve. Földszintjén vannak az elemi iskola

helyiségei.

Megemlítend még, hogy a Luczia-telep — melynek fkincse pátvas-

kövóben rejlik, mely ott egész 20 m. vastagságig óriási mennyiségben fordul

el, legújabban a hatalmas Rimamurány -Salgótarjáni vasm részvénytársaság

birtokában — megteremtjévé vált egy harmadik községnek, a mely a

bányák közvetlen közelében a Borzóvölgyben épül. A Luczia-telepnek

köszönheti e vidék vasutját is.

Magyarország Vármegyéi és Városai. *£

FELS-MECZENZÉF. — A KATII. TEMPLOM

FOLTÁRA.

Szepesi tótok

bevándorlása.



GÖNCZ.

Fekvése

es lakosai.

Templomai.

Cseh liazak.

adóösszeirás

30 kilométernyire fekszik, az

a Dobogó-hegy alatt. Lako-

ha.ii)an híres mezváros, 1647-ig Abaujvármegye székhelye,

a hol még azután is, hogy Kassán székházat épített a vár-

megye, többször tartotta közgyléseit. Az okiratok szerént a

XV. század elején a pelsczi Bebekeké volt, s az 1427-iki

szerónt már tekintélyes nagyságú lehetett, mert, L91 portát

irtak össze benne. Kassától délre mintegy

eperjes-tokaji hegyláncz nyugati lejtjén,

sainak száma 3130, a kik ma mindnyájan magyarok. Házainak száma

733. Postája helyben, távírója Hidas-Németi. A lakosok száma vallás-

felekezetek szerint a következleg oszlik meg: róm. kath. 1200, görög

kath. 50, ág. ev. 25, ev. reform. 1580, izraelita 275. A templomok közül

a róm. katholikus 1448-ban épült. A hitújítás alatt a reformátusok birtokába

ment át, kiktl az ellenreformáczió alatt vették vissza. 1714-ben teljesen

átalakították. Az ev. ref. templom 1786-ban épült. A templom udvarában

áll Károli .Gáspárnak szép bronzszobra. Az izr. zsinagógát az 50-es évek-

ben építették. Göncznek egyik törté-

neti becs és érdekes különlegessége

az úgynevezett cseh (huszita) házak,

melyek még Giskra alatt épültek. Min-

den ily ház valóságos kis várat képezett

magas tzfalával és lrésszer, apró

ablakaival. A bejárat e házakba majd

nem egy ölnyi magasságban fekszik,

honnan könnyen ledönthet lépcs vezel

az udvarra. A magas fekvés pinezének

két bejárata volt. Az egyik a szabadba,

a másik a lakásba, hogy az egyik vagy

másik oldalon megtámadott Lakók

könnyebben mének ülhessenek. Mikor

Giskra embereit Gönczrl elzték, min

den ily házat külön kellett megostro-

molni. Kulturális intézményei közül fel-

említend a kath., ref. ós izr. 6—6 osz-

tálya népiskola ós az 1000 D-öl terü-

leten fekv mintaszer községi kisded-

óvó. Társadalmi és jótékonyczélu intéz-

ményei a „Jótékonyczélu negylet", a

GÖNCZ. —
- A PÁIiOS-

KOLOSTOB ROMJAI.
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szegények háza és a polgári társaskör. Van még a község-

nek jól jövedelmez téglagyára. A gönczi takarékpénztár

teljesen kielégíti az ottani hiteligényeket. Alakosok álta-

lában földmívelést és mindenféle ipart znek, mig a keres-

ve
kedelem nagyobbára borra, gyümölcsre és gabo-

*te* nára szorítkozik.

A község határában fekv Dobogóhegy^ keleti oldalán fekszenek az 1525-ben a pálosok p*j°8
]

k,,i "sl01 -

Omode-var.

által csúcsívesen épített kolostor romjai és fölötte

az ()modevár,]nelynrk azonban már csak néhány

faltöredéke áll fenn. A Dobogóhegy nyugati

(Oldalából kevés ként és vasal tartalmazó me-

leg forrás fakad, melyet falazott medenczében

gyjtenek össze benn a városban. Itt egy fürdt

lát el vízzel ; de a lakosok háztartási ozélokra

is használják. E hegy lek'' vonni az u. n.

„Herczeg-utcza", melyen annak idején állítólag

az Omodek jártak a városba- A
községben van özv. gróf Erddy Pálffy

Miklósné szül. Fredro Henrietta grófn
csinos ízlés nj kastélya. A gróf-

nnek mintegy 2500 hold birtoka

bérbe van adva.

Göncz eredetileg német telepit- virágzásának

vény volt, még a XV. században

is Künzolsdorfnak hívlak. Német ne-

vek még ma is nagy számmal for-

dulnak el. A Bebekek után a királyok birtoka lett; a. most romjaiban

hever páloskolostort még a Bebekek alapították. Ugyanebben a, század-

ban már hires volt a város borkereskedésérl ; a gönczi

hordó általános mértékegység lett a Hegyalján és még ma
is ösmeretes.

Virágzásának kora a XVI. századra esik. Abanj vár-

megye, mely felváltva Garadnán, Gönczön, Forrón tárta

üléseit, végre Gönczöt választotta rendes székbelyül, mig

1647-ben Kassára nem költözött át.

A reformáczió, melynek talaját va-

lószínleg már a huszita csehek el-

készítették, hamar meghonosodik benne>

s Kálvin tanának legersebb vára lesz.

A kálvinista vallás terjedésével karöltve

járt magyarosodása. Pár évtized alatt

egészen megmagyarosodott.

Midn Károli Gáspárt 1560-ban

az eklézsia els papjának meghívták,

mint Benczédi Székely István utódját,

már akkor kész magyar egyházra, még
pedig népes egyházra talált, melynek

már két lelkészre volt szüksége. A ketts

lelkészség 1695-ig állott fenn.

Károli Gáspár, az els magyar bib- uöncz. — a hóm. kath. templom.

GÖNCZ- — KÁROLI GÁSPÁR SZOBRA.
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lia fordítója megalapította a híres gönczi ref. iskolát, mely Pelei János

rektor vezetése alatt csakhamar számottev intézetté növekedett és meg-
nyerte a jeles Szenczi Molnár Albertet is.

Károli Gáspár a nagyrészben már a református hitet valló Kassa-

völgye (mint akkor a Hernád mellókét nevezték) papjait 1565-ben zsinatra

hívta össze Gönczre. E zsinat 21 pontba foglalt határozatot mondott ki

Egri Lukács, a szentháromságtagadó ellen, a kit ezután Kassán Schwendi

Lázár fkapitány, mint eretneket börtönbe veteti.

Károli nevével és Gönczczel elválaszthatatlanul egybe van forrva a

protestáns egyházak és a magyar irodalom büszkesége, az els magyar

biblia, melyet Károli 1586-ban kezdett ott fordítani s 1589-tl 1590-ig nyom-
tatta ki Vizsolyban. A nagynev pap és író 1592-ben halt meg. Sírkövére

a következ feliratot vésték

:

„Patria Karolinum, Hospitiam Vitenberga, Cattedra Et Tumulus magnó Göntzia te-rra

Viro est."

Ezt Szirmai 1808-ban következleg magyarosította:
„Néki hazát Káról, Wiltenberga tanitVa neVet s hirt, Göncz papi székbe ViVén,

VégteMett is aDott."

Károli szobrát, mely Mátray Lajos mve, 1890. szeptember 14-én lep-

lezték le nagy ünnepélyességgel.

*
"
ü

'

ÜÖNCZ. GRÓF ERDDY PÁLFFY MIKLÓSNÉ KASTÉLYA.



JASZO.

azánk azon nemzetségei között, melyek eredetket az Árpádok

korába viszik vissza, nem utolsó helyet foglal el a fehér és

kiváltságos premontrei kanonokrend népes családja.

Ose Magdeburg nagynev érseke, szent Norbert volt, ki Premontreiek.

1121-ben alapította Prémontrében, a régi Picardiának Reims és Laon közt

elnyúló egyik vadregényes völgyében az els káptalant, honnan annak ka-

nonokjai még az alapító életében, 1130-ban, II. István királyunk uralkodása

alatt hazánkba is áttelepedtek, még pedig elsbben a nagyváradi hegy-

fokon épült srégi benczés-monostorba, mely csakhamar szknek bizonyult.

Ujabb és ujabb própostságok alapíttattak, úgy hogy a XlII-ik század

közepén a magyar premontrei prépostságok száma jóval túlhaladta az

ötvenet.

Ezek közt a legelsk ogyike volt az Abauj-Torna vármegye egyik kies

völgyében még ma is virágzó, Keresztel Szent Jánosról czimzett jászóvári

prépostság. Jasz" varosa.

Ha Kassáról Nagy-Idán ésSzepsin át vasúton Jászó felé utazunk, gyönyör
tájkép terül el elttünk. Jászónak sugár tornya már messzirl figyelmezteti

az utast, hogy Cserehát gyöngyéhez közeledik. Jászó városát alig lakja 1400

lélek, kik néhány zsidó családot leszámítva, mind katholikusok és a rozsnyói

egyházmegye fhatósága alá tartozó premontrei plébános lelkipásztorsága

alatt állanak.

Népe tiszta magyar, melynek nyelve a palóczokéhoz hajlik ; kiejtésü-

kön azonban nyoma van a szomszéd németek és tótok hatásának. Mind-

kettbl sok szót vett kölcsön ; de a mit kölcsön vett, meg is magyarosí-

totta. Természete nyílt, bbeszéd, sokszor tudákos, okosdodó. Nem oly szor-

galmas ós kitartó, mint a német, nem is oly kevéssel beér, mint a tót; de

azért megnyugszik szkös helyzetében, s ha hétköznap dolgozott, ünnepnap

nem sajnálja a költségesebb szórakozást. Foglalkozása földmívelés, de még
inkább a kisipar. A bányászatot régen átengedték a környék németjeinek.

A városban két iskola van, két férfi- s egy ntanitó vezetése alatt. A
ki szerét ejtheti, tovább képezteti fiait Rozsnyón, vagy Kassán.

Az iparoslegények dalköre, a tzoltó- egyesület az ifjúságban a testületi

szellemet sikerrel ápolják. Az úri osztály kaszinó-társaskört tart fenn.

A város külseje elég takaros ; utczája úgyszólván csak egy van, de

ez hosszú és széles, közepén egy hidakkal átszelt, jegenyékkel szegélyezett

hegyi patak folydogál. E nagy utczán van a régi városháza, a plébánia s
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Jászóvár.

Jászóvári

prépostság

története.

mögötte temet közepén az érdekes, ódon csúcsíves templom; itt van a

posta- és táviróhivatal, a 200 éves nagyvendégl, a gyógyszertár, a tz-
oltók szertára. Minden ház mögött hosszú gyümölcsös kert terül el, ezek

végében állanak a csrök.

Tisztább, csinosabb a városnál az evvel egészen összeépült, tle a

Bódván tul nyugat felé húzódó Jászó- Váralj a. Két sor házból álló, alig

harmadfélszáz lelket számláló kis község ez, melynek sem temploma, sem
iskolája, sem boltja. Lakói jobbára a prépostság alkalmazottjai.

E kis község végében, a vasúti vonalon túl, festi szép erdk zöldjé-

bl domborodik ki Jászóvár hatalmas épülete, a magyarországi két önálló

premontrei prépostság egyikének si fészke. Történetébl Nátafalussy nyo-

mán, álljon itt a következ vázlat : *)

Alapitójának neve és ,_ _^. --..

keletkezésének éve ismeret-

len. Csak annyi bizonyos,

hogy a prépostság, már a

XII. században fennállott s

nem csak királyainkban, ha-
nem az Aba-nemzetség több

tagjábanislelkespárt-
fogókra talált. Utóbb
Kálmán herczeg, II.

Endre fia, halmozta
el jótéteményeivel az

által, hogy birtokait

szaporította, kiváltsá-

gait megersítette s

kibvítette, régi fa-

épülete helyébe k-
monostort építtetett.

Mieltt azonban Kál-
mán a rend megszi-
lárdítását czélzó m-
vét befejezhette volna,

A JÁSZoVÁRI PRÉPOSTSÁG ÉS TEMPLOMA.

ránk zúdult a tatárjárás csapása. A prépostság vagyona, irattára a rabló csapatok
s a lángok martaléka lett. Maguk a rendtagok csakafüstölg romokkal szemközt
meredez sziklafal barlangjába vonulva menthették meg életüket. Pedig

Tatárjárás, jy g^}a király
?
a kolostor s a vidék ótalmára mindent elkövetett. A véd

sereget, mint Zsarnay, a jászói káptalan egykori hites jegyzje, a nép ajkán
élt hagyományok után följegyezte, Súgó, Drinóczy, Szigethy, Hárskuthy,
Borzavay, Cseörgh, Mogyorósy, Hidegkuthy és Hetey századosok alatt

Tapolczay vezette a félelmes ellenségre, melynek fegyverei alatt mindnyá-
jan elhullottak. A hegyet, melyrl a tatárok közelgését dobszóval jelezték,

a monda szerint Doboldórnek nevezte el a nép, s e néven ismeri mai nap

*) A Keresztel szent Jánosról nevezett jászóvári egyház prépostjai. Rozsnyó 1883. —
A szent István els vértanúról czimzett nagyvárad-hegyfoki prépostság története, Kassa

1872. — Schernatismus cnnonicornm regulariura saoris ac candidi ordinis Praemonstratensis

regiae praepositurae S. Joannis Baptistáé de Castro Jászó, Cassoviae, 1891.
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is. A századosnak, ki a Tapolcza völgyét tartotta elfoglalva, volt egy
Krisztina nev leánya, ki a hegyrl, hol sátruk állott, a máig kristálytiszta

vizhen bvelked forráshoz szokott lejárni vizért. A hegy Krisztináról

Kriskahegy, a forrás pedig a „szép leány kutja
li nevet nyerte, mind a kettt

ma is ugy hivják.

Az ország újraalapításának nagy munkájában Jászó is kikelt hamvai-
ból, mit leginkább a prépostság els ismert fpapjának, I. Albertnek
köszönhetett. Albert PréP°si

Albert, kit még a tatárjárás eltt választottak meg, több mint húsz

éven át (1235—1257.) kormányozta a prépostságot.

Mindenekeltt arra fordította gondját, hogy legalább részben lakhatóvá

tegye a monostort. Majd idegen gyarmatosokat telepít be Jászó benépesité-

.7ASZU. A PRÉPOSTSÁG] TKMPLOM BKLSRJB

sere, melyet szabadabb községi szervezettel, tágasabb kör kiváltságokkal
ajándékoz meg. Ajászóiaknak ettl fogva önkormányzatuk, független tör-

vénykezésük volt. Maguk választották tórájukat, plébánosukat. A prépost-
ságnak, mint földesúri hatóságnak, minden beavatkozása nélkül intézhették

saját ügyeiket, csak az emberölés, vérontás és erszakosság fbenjáró ügyei-
ben itélt a prépostság udvarbirája, de mindig csak a városi biró hozzá-
járulásával.

Az esküt, mint a pörös eljárás egyik bizonyító eszközét, Szent Mihály
templomában tették le az órdeklett felek. Az érette járó dij, ha az ügy,
melyre vonatkozott, a jászóiak magánjogába vágott, az egyház plébánosát
illette ; ellenkez esetben a própostságnak és a város bírájának jutott.

Áruikért a prépostság vásárpénzt nem szedhetett, szabadon halásztak,
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IV. Bela

adományai.

111. Endre

kiváltságlevele.

tulajdonul birt szlleik, szántóföldjeik mentek voltak az összes hbéri tar-

tozásoktól, csak a plébánosuknak adtak tizedet, ezt sem szállították be neki.

Mint bányamivel iparosok nyerték azt a jogot, hogy a város határain belül

szabadon mivelhették a bányákat.
Földbér fejében a bels telkek után minden egész házhely s minden

egyes malom három nehezék (körülbelül 3 korona) ezüsttel adózott a prépost-
ságnak, mig a mesteremberek, ha idegen házban vettek lakást, csak 12

dénárt fizettek ; azonfelül Keresztel Szt. János ünnepén az egész város
egy ürüvel, egy csöbör serrel s minden ház egy süteménynyel, Sz. Mihály
és karácson napján pedig minden kézmves ill ajándékkal tartozott ked-
veskedni a monostornak.

Albertot áldásos mködésében korán megakadályozta a hatalmas Aba
nemzetségbl származott Izsák, ki fegyveres népével a védtelen Jászóra
tört, s több napon át dúlta, fosztogatta a prépostság jószágait és a lakosok

egy részét fogságba hurczolta, st ma-
gát a prépostot is foglyul ejtette. Az
okozott kár háromszáz ezüst márkára,
rúgott, melynek pótlásául a monostor
kevéssel utóbb, a ma már ismeretlen
fekvés Móhlyuk községet kapta.

Albert kiszabadulván fogságából,
tovább folytatta az újjászervezés fá-

rasztó munkáját. Mivelés alá fogta a

prépostság érezben gazdag hegyeit, bir-

tokjogot szerzett a Szabolcs vármegyében
fekv Kolon halastóra és a hozzátartozó
földekre, melyek egy magvaszakadt
Péter nev nemes halála után ismét a
koronára szálltak vissza, s melyeket
most (1253.) V. István, ifjabb magyar
király, Albert kérelmén 1 a prépostság-
nak adományozott. 1 2ö5-ben rendtársai-

val együtt a tornai várban idz IV.

Béla elé járult, arra kérvén t, hogy
újítsa meg a prépostságnak a tatárdúlás

alatt megsemmisült alapitól evei ét és

szentesítse azon kiváltságokat, melyekkel
a koronás alapítók és Kálmán herczeg
a monostort megajándékozták. A király

örömmel teljesité, st még a novaji és

saulföldi birtokkal gazdagította a monos-
tor fekv javait. A prépostság népeinek
országos adóját és a királyi gyüjtcléke-

ket, valamint Jászó, Debrd, Rudnok
és Olcsvár községek tizedét, helyesebben
mondva, e tized huszadát is, mely

rendszerint a közkincstár jövödelmének egyik forrása volt, szintén a monos-
torra ruházta át. Jobbágyait mindekorra felszabadítván a várgrófok és a
megyék gyámsága alól, az egymást felváltó prépostok közvetlen bírói ható-
sága alá helyezte. A konventet az ország hiteles helyei közé iktatta. A
monostor kegy- ós véduraságát magának s utódainak tartotta fenn, mig a
jászói plébánia adományozásának jogát a prépostoknak engedte át.

Albert prépost 1257-ben befejezte áldásos életét. Károly prépost 1700-

ban díszes márványoszloppal és hat sorból álló verses felirattal örökítette

meg emlékét.

Albert utódainak kormányzását csupa birtokügyi pereskedés tölti be.

Alig hogy egy helyen visszaküzdhették az elidegenített vagy megtámadott
birtokot, máris ujabb betörési hirek zavarták meg a monostor nyugalmát,
fleg nagyobb országos zavarok idején.

Csak a XIII. század vége felé javultak az áldatlan állapotok. III. Endre
1290. decz. 21-én kelt kiváltságlevelében a prépostságot, némi kárpótlásul
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elveszett birtokrészeiért, korlátlan bányanyitási jogosítványnyal ruházta fel

mindazon érczre, az ezüstöt kivéve, mely még megmaradt hegyeiben talál-

ható. x\zonfelül a monostort újonnan a korona közvetlen védelme alá he-
lyezte, jobbágyait a várgrófok birói hatalma s a tisztviselk erszakos meg-
szállása ellen biztosította és a jászói királyi vámbevételeket az épületek jó

karban való tartására a monostornak adományozta.

Négy évvel utóbb a premontrei kanonokrend magyarországi prépostjai

a rendkerület törzshelyén, a nagyváradelhegyi monostorban egyetemes káp-
talant tartottak. Kétségkívül igen fontos köz- és rendi ügyek tették e gy-
lést kívánatossá, melyrl különben csak annyit tudunk, hogy ott a látogatói

fhatóság ügyét szabályozták, s ennek értelmében a jászói prépostság a

váradelhegyinek felügyelete alól kivétetvén, ezzel együtt a morvaországi
zabrdoviczi apátság fennhatósága alá került.

VIII. Bonifácz pápa 1295. év deczember havában Lodomér esztergomi
érsekhez küldött bullájában Jászót is

újra azon egyházak közé sorolja, melyek
a rendes püspöki hatóság alól kivált-

ságolva, közvetlenül a primási széknek
rendeltettek alá.

Az Árpádház férfiágának kihaltá-

val bekövetkezett trónkövetelési harczok
idejében a jászói káptalan az Anjouk
pártjára állott; de e pártállásának nem
igen látta hasznát. I. Károly a Csák-
párt felett 1312. jun. 15-én kivívott

rozgonyi diadal után a monostorral szem-
közt álló szirt ormán emelt ugyan egy
erdítményt, melybl a király nem csu-

pán elleneit akarta féken tartani, hanem
egyúttal a koronához különben is köz-
vetlen viszonyban álló prépostságot is

védelme alá kívánta helyezni a Csák-
párt pusztításai és öldöklései ellen,

másfell azonban éppen volt az, ki

1332-ben a szabad bányavárossá lett

Szomolnok részére két mérföldnyi te-

rületet szakittatott ki a prépostsági bir-

tok-testébl s így ezt legfbb életerében,

a bányászatban támadta meg. Az el-

vesztett birtokért csak Nagy Lajos kár-

pótolta némileg a rendet, mikor III.

Endre szabadalmát 1358-ban a prépost-

ság összes jószágaira s a fémek min-
den nemére, tehát az aranyra és ezüstre

is kiterjesztette.

A birtokügyi zavarok azonban
tovább folytak. A bányavárosok és

Szepsi polgárai napról napra egyre több és több foglalást tesznek a pré-
postság területén annyira, hogy már a monostor tszomszédságában állítják

fel a határjelekot. E küls bonyodalmakhoz még bels viszályok is járul-
nak. A rend tagjai ugyanis, féltékenyen ragaszkodva a számukra egyházilag
engedélyezett szabad választási joghoz, semmikép sem tudtak belenyugodni
Nagy Lajos abbeli eljárásába, melylyel 1350-ben egy idegen papot, az
osztrák eredet II. Miklóst tette meg prépostjukká. A káptalan, nem tördve
Lajos király tekintélyével, három helyen is óvást emelt e törvénytelen eljá-

rás ellen : az egri káptalan, László csázmai prépost és királyi alkanczellár,
végre Abauj- és Sáros vármegyék együttes közgylésén, hédervári Kont Mik-
lós nádor eltt. Midn pedig e tiltakozások sem vezettek eredményre, a rend
összes elöljárói 1364-ben Jászon összegylvén, a karhatalommal rajok er-
szakolt prépostot méltóságától megfosztottnak nyilvánították ós helyébe a
konvent perjelét tették meg préposttá, ki azonban a király hathatós közbe-
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lépésére kénytelen volt helyét az elzött s ismét visszatért Miklósnak át-

engedni.

A népszertlen prépost egyébként számos érdemet szerzett a monostor
javainak rendezése és védelme körül. Els teendje volt a királytól oltalmat

kérni a szomszéd birtokosok, különösen a szepsiek ellen ; majd a novaji és

nyéstai puszták benépesítésére forditotta gondját.

Nagy Lajos 1352-ben nemcsak megengedte, hogy a mondott pusz-

tákra földmívelket telepíthessen, hanem egyúttal el is rendelte, hogy az

ország földesurai azon jobbágyaikat, kik odaköltözni kívánkoznak, szabadon
bocsássák.

Birtokhábori- Miklós utódai közül különösen III. János prépost érdemel említést,

tási perek, ki mindjárt kormánya kezdetén fölélesztette az eldei által abbanhagyott
birtokháboritási pereket. Fleg a szepsiek ellen viselt pöre nevezetes, melybe
maga a pápa, IX. Bonifácz is beleszólt, midn 1389. május 15-én kelt apos-

toli iratával a szepesi káptalan prépostját biróul rendelte ki, felhatalmazván

t, hogy ha békés utón nem érhetné el a kivánt eredményt, a rendelkezé-
sére álló egyházi büntetések alkalmazá-
sával szorítsa elégtételadásra az ellen-

szegülket.

Vásártar. Mária királyn 1394-ben a pré-

tási j g. \W''siJI á'w&J Post kérelmére országos vásártartási

jogot engedett Jászó városának a Ke-
resztel Sz. János ünnepét megelz
s követ napokra, ugyanazon kedvez-
mények mellett, melyeket e tekintetben

a szabad királyi városok élveztek. De
mindamellett Zsigmond ellenében 1403.

augusztus 5-ón a Zárában magyar ki-

rálylyá koronázott Nápolyi László trón-

követel pártjára állott, kinek bukása
után, a kihirdetett közbocsánat ellenére,

méltóságától megfosztatott.

Mily csapások érhették e zrza-
varos években a jászói prépostságot,

eléggé sejteti az az oklevél, melyben
Endre jászói konventi tag, társai, neve-
zetesen a ház perjele és re nevében
is, a leleszi konvent eltt, a királyi fel-

séget a prépostság javainak elkobzásá-
tól s eladományozásától,s más mindenkit,
els sorban Nürnbergi Márkot, továbbá
a pányi, rozgonyi, tornai, somodi és

krasznahorkai nemeseket, nemkülönben
a szepsi, szomolnoki és gölniczi jöve-

vényeket azoknak elfoglalásától, hasz-

nálatától ünnepélyesen eltiltja. (1407.) Hasonló tiltakozással lépett föl a

megelz évben a konvent nevében Jászai Könyves János levéltári jegyz
is a szepesi káptalan eltt.

1411. elején Zsigmond király saját udvari káplánjának, Miklósnak
adományozta a préposti méltóságot. A hosszas küzdelmekbe belefáradt rend-

tagok ellenmondás nélkül fogadták a szabályellenesen kinevezett prépos-

Birtokpeiek tot. III. Miklós kormánya (1411— 1419.) alatt a birtokháboritási perek csak-

befejezése. hamar szerencsés véget értek; a környék uj birtokosai is megszntek zak-

latni a monostor jószágait. Csak a szepsiek nem engedtek, kiknek tarto-

zása, közbecslós szerint, negyvenezer uj érték forintra szaporodott fel.

zendülés Az 1419-ben meghalt Miklós utódának, Péternek kormánya (1421

—

Péter prépost 1428.) heves mozgalmak között vette kezdetét. Elször a jászóiak lázadtak
eiien. föl ellene, kikkel földesúri hatalmát éreztetni akarta, majd ezek megféke-

zése után a szepsiekkel gylt meg a baja, kik a Tornavárából hazatér
prépostot, perjelét ós még egy rendi tagot, mikor ezek egy kis pihenre a

szepsi plébánoshoz betértek, megtámadták. A perjel nyakán már sebet
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Vár építése.

Harczok.

ejtettek s éppen a prépostra készültek rohanni, midn két egri kanonok vé-

letlenül odaérkezett s kérésükkel lecsillapították a fékevesztett tömeget.

Szerencsésebb volt Péter némely gazdasági intézkedéseiben. Jászon és

Novajban vízimalmokat, a monostoron felül elnyúló gyönyör völgyben ha-

lastavat épített. Az egy id óta elhanyagolt bányákban nagyobb szorga-

lommal dolgoztatott, a Doboldér-hegyet pedig jó és nemes fajú szlltkék-
kel ültetteté be. Ujabb gyarmatosításokkal is népesíté a monostor birtokait.

Zsigmond király támogatta ebben, s mindazoknak, kik a prépostság alsó-

novaji, nyéstai, monaji, kendi, keresi és alsó-pocsaji jószágain letelepedtek,

három évi adómentességet adott. Szép jele Péter prépost lelki emelkedett-

ségének, hogy lázongó jászói alattvalóiról sem feledkezett meg és számukra
uj országos vásártartási jogot eszközölt ki.

Pétert IV. János követé, t pedig Szaniszló. Ennek nevéhez fzdik a

monostor várrá alakítása. Az építkezés 1436-ban vette kezdetét. A város-

belieket boszantotta az ers bástyák építése, s hogy legalább késleltessék

azt, ismételten megtagadták a rájuk rótt munka teljesítését. De Zsigmond
király kérlelhetetlen szigora megtörte
ket s a védm elkészült. Ez id óta

a monostort Jászóvárnak (Castrum de Jászó)

nevezik az okiratok ; ez a hivatalos neve a

rend visszaállítása óta is prépostját a ki-

nevezés mindig Jászóvárfpapjának mondja.

Szaniszló prépost Albert király ha-
lála után I. Ulászlóhoz csatlakozott. De
ezzel ujabb bajokat hozott a rendre.

Kassa Habsburg-párti polgárai nagy
sereggel Jászó ellen indultak, s maguk-
hoz vonván a jászói jobbágyok egy ré-

szét s a meczenzéfi lakosokat, ostrom
alá vették a monostort. A vívás több
napig sikertelenül tartott ; az ostromlók
e miatt boszujokban a prépostság bir-

tokaira vetették magukat s azokat ki-

fosztották. A prépost haladéktalanul
útra kelt Buda felé, hogy a bnösök
példás megfenyítését kérje a királytól.

Ulászló erre sereget küldött a kassaiak
ellen, a jászóiak, mcezenzéfiek pedig
szabadságukkal, javaikkal siratták meg
vakmerségüket.

Szaniszló prépostot Biró Lukács
váltotta fel a kormányon. Harminczegy
évi kormánya alatt alig volt nyugodt
napja. A még egyre tartó trónküzdel-

mek s a várnai csata után mutatkozó
anarchikus törekvések újra felszabadították az ellenséges elemeket. A pré-

postság javait egymás után foglalták el a szomszédos furak, jobbágyait fog- Giskra elzi a

ságba hurczolták. Giskra rablóhadai ki is zték a káptalant a monostorból rendtagokat.

prépostjával együtt. Késbb Magyar Balázs visszafoglalta s újra felépítette

a rombadlt várat és monostort, de ennek fejében a prépostság javait több
éven át lefoglalta. A rendi tagok csak 1464-ben, Giskra meghódolása után
térhettek vissza fészkükbe. Mátyás királytól 1465-ben, hogy feldúlt javaikat
rendezhessék, a hontmegyei koronajövedelmeket kapták egy évre.

Biró Lukács utóda, Bertalan prépost (1472— 1479.) panaszára IV.
Sixtus pápa a makacs szepsieket egyházi átokkal sújtotta. Ez sem használt.
A prépostság sérelmei csak V. János prépost alatt nyertek orvoslást, ki

félretevén minden kíméletet, a pörlekedésnek azzal vetett véget, hogy
1482-ben visszavette azokat a szllhegyeket ós szántóföldeket, melyektl a
szepsiek a kikötött évi járadékot megfizetni vonakodtak, s azok birtokába
a rendet törvényesen bevezette. A száz év óta elmaradt haszonbér megté-
rítése azonban örökre elmaradt.
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Kegyúri jog

átruházása

Kassára.

János rövid kormányzása után a rendtagok választása, Márton prépostra

esett, kit Jászóvár legjelesebb fpapjainak sorában emlit a történelem. Els és

legfbb teendje volt uj életre kelteni az elde alatt hanyatlásnak indult házi

fegyelmet s visszaszerezni az idközben htlenül elidegenített birtokrésze-

ket. Azután a jövödelem emelésére fordította gondjait, II. Ulászlótól pedig
ii. uiá.-/.ió 1494. május 24. a prépostság összes birtokait és kiváltságait megersít uj

adományieveie. adománylevelet eszközölt ki.

Nyomába két fúri család ivadéka, somlyai Báthory Domokos, majd
csáholymonostori Csáholy Gáspár lépett. Az elbbi a debrdi tölgyerd
srjében kápolnát emelt azon forrás felett, melyet, mint a hagyomány
tartja, eltikkadt katonái számára Szt. László király fakasztott.

II. Ulászló a kegyúri jogot Szathmáry György pécsi püspöknek, ennek
halála után Kassa városának engedte át azon kötelezettség mellett, hogy
az általok kinevezend prépostok a rendi ruha fölvételével a testületi élet

kötelékébe lépjenek, az istentiszteleti s hiteles helyi teendk végzésére
rendi tagokat kell számmal tartsanak és a prépostság javainak hséges
gondját viseljék.

A monostor lakói fájdalommal ugyan, de ellenmondás nélkül fogadták
a sérelmes intézkedést, mely mindazáltal csak hét óv múlva nyerhetett foga-

natot. Bakócz Tamás esztergomi bíboros érsek ugyanis, 1508. június hó
17- ik napján, a rend egyik kiváló tagját, Pál jászai plébánost és a szép-

mvészetek mesterét ültette önhatalmúlag az üresedésbe jött préposti

székbe. Pál halála után 1515-ben P>akócz bíboros már nem ellenezte többé,

hogy Szathmáry György és Kassa tényleg is gyakorlatba vegyék a rajok

ruházott királyi kegyúri jogot, melyet II. Gyula pápa is jóváhagyott 1511.

február 6. kelt bullájával. A püspök és a város azonban jogukat oly mér-
séklettel gyakorolták, hogy három üresedés alkalmával azt ersítették meg
prépostul, kit a konvent tagjai törvényesen megválasztottak.

Ilyen volt I. György prépost (1515—1521.) kinek takarékossága sze-

rezte meg a rend számára a jászóujfalusi birtokot, melyet Tornallyay
János, az erdélyi vajda f hadi tisztje, háromszáz arany lefizetése mellett

engedett át.

A mohácsi gyászos nap után a szomszéd nagybirtokosok még inkább
fosztogatták a monostor javait. A kassai tanács a helyett, hogy köteles-

ségéhez képest védte volna, maga is zsákmánynak tekintette a própostságot,

miért is I. Ferdinánd Kassától 1539-ben visszavette a kegyúri jogot.

E szomorú idk prépostjai közül Ollyas György válik ki. (1550—1552.)

Alig vette át a társulat kormányát, a premontrei általános káptalan máris
a nagyváradhegyfoki, leleszi, nyirpályi, adonyi és darnai monostorok atya-

apátjává nevezte ki a még fiatal fpapot, abban a reményben, hogy úgy
képesebb lesz a rend ügyeit hanyatlásukban feltartóztatni. Öllyas azonban
az akkori viszonyok közt nem volt képes kitzött feladatának megfelelni.

A rendtagok is egymásután dltek ki mellle. 1550-ben már csak egy tagja

volt az egykor oly népes jászóvári konventnek, s a törvényhozás kénytelen
volt intézkedni, hogy szerzetesek hiányában az egri káptalan teljesítse a
hiteles helyi teendket. Késbb már maga Ollyas is kényszerült odahagyni
a prépostságot, hogy a túlsúlyra vergdött protestáns párt támadásai ellen

biztosíthassa életét. Egy évre rá visszatért ugyan monostorába, az 1552. év
szén még sereget küld az egri vár oltalmára, de 1553-ban már a Ferdinánd
által kinevezett Draskovics György nagyváradi kanonokot találjuk a pré-

postság birtokában.

Draskovics György után, egészen a rendnek 1697-ben történt els
visszaállításáig, Jászóvárott már csak a világi papságból kinevezett prépost

kormányzott.
Az egri káptalan, melyet püspökével együtt a török kiszorított szék-

helyébl, 1613-ban Jászon telepedett meg. De itt sem élhetett sokáig

békében, mert hat év múlva, mikor Kassa Bethlen Gábor kezére jutott,

Szécsy György megrohanta J aszót, a kanonokokat részint megölte, részint

börtönbe hurczolta. Ez alkalommal jutott, több más levéltárral együtt, a

j aszói is világiak kezére ; Thurzó Imre pedig hatalmat kapott Bethlentl,

hogy a prépostság javait tetszése szerint oszsza szét. Az akkori prépost,

Kegyúri jog

visszavctsle

Jászóvár világi

papoké lesz.

i ii káptalan

Jászon.
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Pethe Ferencz nagy szegénységbe jutott, de utódja Lippay György egri

püspök, a késbbi prímás némileg ismét rendezte a prépostság anyagi

ügyeit.

1648-tól kezdve Kisdy Benedek a jászóvári prépost, kinek fenkölt

szellemét hirdeti a kassai akadémia, melynek alapitó levelét 1657. február

26-án Jászóvárott irta alá. 1685-ben rövid idre Thököly kezébe került

Jászó. Nagyban javult helyzete Fenessy György egri püspök kormánya
alatt (1687-1699). volt a világi papság rendjébl az utolsó jászóvári

prépost. A kuruczoktól feldúlt Jászóvárát s templomát fölópitette. Emlékét
az utána beköltözött perneczi premontreiek a foltár elé fölállított emlék-

táblával tisztelték meg. Premontreiek

I. Lipót ismét visszaállította a magyarországi premontrei kanonok- visszaállítása,

rendet, hálából azért, hogy a török háború költségeihez Schöllingen Ferencz

osztrák-perneczi apát több mint 280,000 forinttal járult.

A rend évkönyveiben örökre emlékezetes királyi oklevél az 1697. év

június hó 19-én kelt. A király hivatkozással a jogtalanul elidegenített egy-

házi javakról intézked 1560-iki legfels rendeletre, ugy az 1567-iki és

1647-iki országgylések ide vonatkozó végzéseire, a jászúvári és leleszi

prépostságokat Schöllingen Ferencznck, illetleg társulatának adományozza. ' lípói

Nemsokára Csorna, Horpács és Trje kelnek ki hamvaikból. I. József, foly-
'"' "'v'' vi1 '

tátva azt, a mit atyja kezdett, 1705-ben Nagy- __.,^_-^.

váradhegyfokot is uj életre hívta s Pernecz-
hez csatolta. E szerint a találkozó két század Pemeczíek.

határán, ha a Mayners Kázmér strahowi

premontrei kanonoknak adományozott János-
hidátkiveszszük, valamennyi hazánkban máig
létez premontrei rend prépostság a per-

necziek kezében egyesült.

De az egyesülés napjai rövidek valának.

E szerzemények Pornecznek sokba kerültek
;

kimerítek, st tetemes adósságokkal terhelek

pénztárát. A dolgok ily aggasztó állásában az

idközben elhunyt apát öcscse és utóda,

Schöllingen Ambrus az osztrák-cseh rend-

kerület elé terjesztette az ügyet ós késznek
nyilatkozott magyarországi javadalmait, mél-
tányos váltságdíj mellett, bármely rendi pré- J

postságra átruházni. Több rendbeli tárgya- t_£ vá-

lások s kísérletek után Vaneke Bernát gra- L
rem

?,

ntr
!!=

0,<

dicsi apát Csornát, 1 rjét es Horpacsot, Kra-
tochvill Károly morvaországi apát pedig benedek ferencz.

1710-ben 175,000 frtért magához váltotta

Lideszt, Nagyvárad-Hegyfokot és Jászót. E szerzdés melyet József király

1710. okt. 26-án jóváhagyott, a következ július 27-én lépett életbe.

A leleszi, váradelhegyi prépostságok Luka fpapjától való függésük-

ben megmaradtak egészen II. József alatt bekövetkezett eltöröltetésükig

;

ellenben Jászó Mária Terézia alatt kivívta függetlenségét. Az érdem e tekin-

tetben Saubcrer György znajmi születés lukai kanonok, az 1745. május
15-én a lukai káptalan által megválasztott jászóvári prépost nevéhez fzdik.

1770. nov. 19-én nyílt meg az uj konvent és Sauberer tovább folytatta sauberer.

mködését. Egymásután emelte a templomokat, a gazdasági épületek
egész sorát ; majd egyházastul lebontatván magát a várszerüleg épült

monostort, helyébe a máig fennálló díszes templomot, melléje az arányosan
tagozott impozáns négyszög lakóépületet s könyvtárt emelte.

Mindezen költekezések mellett a prépostság Sauberer vezetése alatt

anyagilag is annyira fölvirágzott, hogy a jezsuiták eltörlése következtében
árván maradt rozsnyói királyi nagygimnáziumnak a rend költségére való
ellátását is elvállalhatta. Erdemeit elismerte maga Mária Terézia is,

ki t 1774-ben udvari tanácsosává tette, két év múlva pedig, mikor
Sauberer áldozópapságának félszázados jubileumát ünnepelte, sajátkez
levelével és egy sajátkezüleg himzett egyházi ruhával tüntette ki.
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Rend
feloszlatása.

I. Ferencz

visszaállítja a

rendet.

Sauberer Leleszt is függetleníteni akarta a lukaiak gyámsága alól s

bizonyára elérte volna czélját, ha munkájában 1779. nov. 30-án meg nem
akasztja a halál.

Utódja Chák Gellért volt, aki alatt egyre srbben tntek föl azok a
jelek, melyek elre hirdették a rendnek 1787. márczius 16-án bekövet-
kezett eltörlését.

A rendi tagok szétmentek, a levéltár Budára vándorolt, a könyvtár,
az egyházi kincsek gyjteménye örökre elkallódott; idegenek ütötték fel

tanyájukat a díszes épületben, kik a hosszú folyosókon eleséget szárítot-

tak, a termekben baromfiakat tartottak. Minden pusztulásnak indult, midn
1792. augusztus 19-ón az egész épület a falu és város egy részével

együtt leégett.

Hamvaiból csak akkor kel ki, midn I. Ferencz 1802. márczius 12-én
kelt elhatározásával a jászóvári prépostságot, hozzákapcsolván a leleszi s

nagyváradelhegyi prépostságokat, régi jogaiba és kiváltságaiba visz-

szaállitotta.

Ez idtl kezdve a rend mködési köre is kitágult, mert a bekebe-

JÁSZÓ. ZSIGMOND KORABELI NEMESI LEVÉL CZIMERRAJZA.

lezett 12 plébániának lelkipásztorokkal való ellátásán s a hiteles helyi

teendkön kivül magára vállalta négy, u. m. a lcsei, nagyváradi, rozsnyói

és ungvári gimnáziumok vezetését és fenntartását. Az ungvári helyett ké-

sbb a kassai gimnáziumot vállalta magára, ugyanitt és Nagyváradon a

nemesi konviktust, egyúttal a kir. akadémiák bölcseleti karát látta el ell-
jászó isisig, járókkal, illetleg tanárokkal. Általában véve az 1802—1848. évek közé es

id a jászóváriak mködésének legszebb idszaka.
jászó 1848 után. Az 1848-iki események következményei súlyosan nehezedtek a rendre

is. A szabadságharcz idején tanusitott hazafias magaviseletéért az abszolút

kormány bizalmatlanságát vonták magukra. Ehhez járult még, hogy az

adó, a Tisza-szabályozás, birtok-elkülönités, fölszerelés költségei egyszerre

terhelték a rendet. De e nehéz napok gondjait is megbirták a jászóiak oly

prépost vezetése alatt, milyen Répászky József volt.

Jobb jöv reményei közt kezdte meg 1867. okt. 20-án, éppen születése

50-ik évfordulóján, több mint negyedszázados kormányát Kaczvinszhy Viktor,

ki a rendi tagok egyetemi képeztetését Bécsben, Insbruckban, Budapesten,
végre Kolozsvárott is szervezte. Bkezségének emlékei a kassai és nagy-
váradi gimnáziumok gazdag könyvtárai, múzeumai. A kegyurasága alá

Kaczvinszky

Viktor.
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tartozó községek tanítóit, iskoláit segítette ; Jászon pedig a már meglev
iskolához még egy másikat állított fel uj tanervel. Mint gazda sokat tett

a rend birtokainak rendezésére s bár kormánya alatt, fleg a 70-es évek-

ben sürün jártak az ínséges esztendk, azért mégis tudott annyit elte-
remteni, hogy a kassai királyi konviktust, melyet a német kormány beszün-

tetett, öt rendi tag alkalmazásával újra átvehette, a Nagyvárad melletti

Félix-fürdnek kiépítését több mint 100,000 forintnyi költséggel megindít-
hatta, a leleszi vártemplomot pedig 15,000 forinton megujittathatta. Az
1883-ik évi rendi zsinat Bécsben, bár betegsége miatt ott sem volt, t
választotta meg az összes hazai és külföldi premontreiek második fpap-
jának, felsége pedig már 1882-ben a Ferencz József-rend középkereszt-

jével tüntette ki.

Ily férfiú nyomába lépett 1893. aug. 8-án Jászóvár jelenlegi fpapja,
Benedek Ferencz, a Ferencz József-rend lovagja, Kassa város díszpolgára, Benedek

kit a rendi tagok, rövid, üdvös kormánya után is, mára „legalkotmányosabb
Femu '

z

prépost" díszes czímével ruháztak föl s kitl a rend szellemi s anyagi
fölvirágzását a legjogosabb reménynyel várják.

A jelenlegi monostort és templomot, mint emiitettük, Sauberer prépost Templom és

építtette. Húsz évig tartott a munka, melyben Salzjeber Antal, mint épit- monostor.

mester, (Írass Antal, mint szobrász, Hennefogt János, mint márványozó,
Kracker János Lukács, mint fest mködtek közre.

A hatalmas épület délre néz, arányosan tagozott derékszög négyszög,
melyet a középen álló templom két egyenl négyzetre oszt : a praelatura és

konvent épületére. E két, elül elválasztottnak látszó épületet a templom
mögött a földszinten a hatalmas konventi ebédl, e felett a magasan ki-

emelked régi könyvtár, mindkét helyen hosszú, széles és magas folyosó

köti egybe.
Az épületnek konventi részét a rendi tagok és a növendékek lakó-

osztályai, a tzvész után ideszorult könyvtár helyiségei, egyes hivatalok s

a fürd foglalják el, mig a praelaturai oldalt a prépost díszes termei, az

udvarát képez rendi tagok lakásai, az országos ós házi levéltár, a kis kép-
tár, a csinos házi kápolna, a vendégszobák sora, a nyári ebédl, a sekrestye

s a konyhahelyiségek töltik be.

A templom, különösen a párját ritkító szépség két sugár tornya,

magasan emelkedik ki az épület tömegébl. Mind a tornyok, mind a tem-
plom eredetileg réz-, közben-közben aranynyal befuttatott lemezekkel voltak

fedve; a hajó ormán óriási magyar korona, az épület négyszögletén ki-

magasló úgynevezett bástyákon ugyanannyi aranyozott golyó ragyogott. Az
épület mai, az 1792-iki tzvész után hevenyészett födélzetével, melynek
megújítása különben a közel jöv teendje, meg sem közelíti a Sauberer ideje-

beli épület küls szépségét. A templom belsejét azonban sem a le-

zajlott száz esztend, sem maga a tzvész pusztítása nem érintette : ugy áll

ma is, mint Sauberer idejében. Magasra szökell pilléreivel, karcsú oszlopai-

val, hófehér szobraival, összehajló iveivel, öblösöd kupolájával, oltárainak

fényével, fenséges hangú orgonájával, egész berendezésével egyike az ország
legszebb templomainak. Legbecsesebb mégis festészeti díszítése, Kracker Festmények.

János Lukács, a múlt század jeles mvészének munkája. Öt freskókóp, hót
nagyobb s két kisebb oltárkép hirdeti itt Kracker mvészetót. Ezek közül leg-

nagyobb (öméter) s legmesteribb alkotás a foltárkép: Jézus megkereszteltetése.
Nem kevésbbé hatásosak a mellékoltárok képei : Mária mennybemenetele,
Szt. Anna, Szt. Norbert, Szt. András megjelenése Nepomuki Szt. Jánosnak,
Szt. Borbála fvétele, különösen Szt. Ágoston.

E remek oltárképeknél is szebbek freskói. A foltár feletti boltiven

Keresztel Szt. János születését látjuk. Tovább a hajó felé, de még a szen-
tély tetzetén páros képben a szent család futása s a bethlehemi gyermekek
öldöklése látható.

Legnagyobb, valósággal óriási kép a középhajóra boruló kupolafreskó.
A pusztában rengeteg nép jelenlétében prédikáló János üdvözli a távolból
közeled Megváltót. A következ freskó Szent János fvótelét ábrázolja,
mig a kórus fölötti kép Szent Czecziliát tünteti föl. E csoportokat ábrázoló
freskókon kívül vannak még olyanok is, melyek csak egy-egy alakból álla-
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Zsigmond

korabeli

nak : ilyen a szentély fölött az ó- és újszövetséget, majd a kupolának a

pillérekbe áthajló nagy szögellctében az evangélistákat, a kórus felett pedig
a Szent Jánost megjövendöl prófétákat allegorizáló alakok.

Kracker ecsetje alól került ki még a praelatura s a konvent kapuja,

fölött, az épület keleti és nyugati oromfalán egy-egy, ma már szinte a fel-

ismerhetetlenségig elfakult freskó-kép; továbbá a régi könyvtár hatalmas
freskója, melyet a száz év eltti tzvész rongált meg. Mindezeket a jelen-

legi prépost hozzáért mvészszel restauráltatja.

A prépostság régi mkincsei a rend feloszlásakor elkallódtak. A mos-
tani kis képgyjtemény, a mintegy 40,000 kötetet számláló könyvtár, az

egyházi szerek és ruhák mind ujabb szerzemények.
A jászóvári konvent gazdag levéltárában a legérdekesebb heraldikai

emlékek közé tartozik három Zsigmond-kori czimerlevél, melyekrl Csorna
merieveiek. József következ ismertetést irja a „Magyarország Vármegyei és Városai"

számára

:

„Hazánkban, miként azt heraldikai publikáczióink nyomán tapasztaljuk, nem ritkák a

Zsigmond királytól adományozott czímerlevelek ; de bármennyit fedezünk is i'el e korból,

ezek ugy mlörténeti, mint diplomatikai, ugy heraldikai, mint genealógiai tekintetben ki-

váló fontosságú és érdek emlékek maradnak.

E három czímer ki van ugyan már adva a Siebmachor-féle nagy czímerkÖny\

Magyarországra vonatkozó részében,

de hasonmásban csak ezúttal lesznek

elször közzétéve.

Mindhármon meglátszik már a/,

idk nyoma. Szakadozottak, kopottak,

némelyikén alig látszanak az egykor

szép miniatr festmény egyes részletei

s csak ers vizsgálat után rekonstruál-

hatjuk az elmosódott sisakokat és

paizsalakokat.

Legrégibb közöttük az, melyet

Zsigmond király 1418-ban Könstanz-

ban, Ambrus napján adományozott

harsági Farkas Mártonnak, delnei Ka-

kas Jánosnak, Mocholay Jánosnak,

Uzfalvy Pálnak és Komlós9y Már-

tonnak.

A czímer: dlt kék paizsban,

zöld alapon, kerekfonott szürke sövény-

bl növekv medve, nyakán aranykoro-

nával, száján keresztül elölrl nyíllal

átlve, karmaiban száras, leveles, veres
rózsát tart. Sisakdísz a paizsalak. Takarók zöld-sárga.

E czímer, noha legrégibb és így legközelebb áll a heraldika fénykorához, heraldikai

tekintetben leghibásabb. Hibás az egyes czímerrészletek aránytalansága, a csrsisak idom-

talan nagysága a paizsalakkal és sisakdíszszel szemben, hibás a takarók színeinek megválasz-

tása a czímer színeivel szemben, de viszont e szép hajlású takarók, a czímer hátterének

díszítésével mintegy egygyó olvadva, kecses virágornamentikává alakulnak.

A másik czimerlevél szintén 1418-ban kelt. Zsigmond király Konstanzból hazatér

ntjában Passauban Szt. Erzsébet napján adományozta azt Olsvay Jánosnak, Geraldfalvy

Pálnak és Engi Máténak. A czímer balra dlt, veres paizsban arany sakkfigura, ketts Ló-

fejjel (Roch). Sisakdisz : balra fordult, növekv, hosszú bajuszú és szakállú sz férfialak,

fején turbán, hat (veres-fehér) strucztollal, lelógó hosszú fehér fátyollal, b veres kaftán-

ban, jobbjában aranymarkolatu, szélespengéjü, görbe kardot tart. Takarók : veres-arany.

Ezen czímer már csak azért is érdekes, mert egyetlen a magyar heraldikában, mely-

nek paizsalakja, mint az az elmosódott festésben még némileg kivehet, sakkfigura. A
Siebmacher-féle czímerkönyvben a paizsalak nem volt feltüntetve, de azóta újólag nagyító-

üveggel megvizsgálván az eredeti festményt, az elmosódott körvonalakban még kivehet
a három lépcss alapzat, a ketts sörényes lófej s két oldalt egy-egj kinyujtotl láb.

Ezen ketts lófejü sakkfigura — mnyelven Roch — a középkorban a XVI. század-

ban divatba jött s a ina is hasznait bástyái vagy tornyot helyettesítette. s alakja a Jánus-
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fej lévén, ketts lófejjel, néha ketts szamárfejjel (Eselocher czímer), a heraldikai liliomnak

talpazatra helyezett két fels levelével vagy ketts kosszarvval is ábrázolták. A ritkább

czímeralakok közé tartozik külföldön is.

Czímerünk sisakdísze épen maradt reánk, keleti férfiút ábrázol, egészben úgy mint

részleteiben mesteri kivitel, valódi miniatr mremek s úgy kosztü mtani, mint fegyvertani

szempontból érdekes. Mesterének vonásaira ismerünk a lászlókarcsai Török, Chapy s Nagy-

mihályi czímerekben.

A harmadik czímerlevél Pármában kelt 1432-ben. Egy abauj vármegyei régi kihalt

család sarja, Mérai Miklós nyerte azt adományban a maga, testvére s rokonai résx<

A czímer balradlt, kék paizsban balra fordult, veressel fegyverezett gólya, csrében nyaka

körül tekeredett barna kigyót tart. Sisakdísz : balrafordult, repülésié kész, veressel fegy-

verzett gólya. A takarók szine kék. Rajzát a családokról szóló fejezet kezdképe gyanánt adjuk.

E czímert is megrongálta az id, a sisak, a takarók nagyrészben, elmosódtak, de ily

állapotában is feltnik heraldikáikig kifogástalan kompozicziója s kiváló technikája, mely

olasz mesterének magas mvészetét mutatja."

A monostort terjedelmes gyönyör, kert övezi. Ezen túl északra vau a Jászóvár

major a eselédlakokkal, istállókkal és egyéb gazdasági épületekkel, kissé
körnveke '

távolabb egy malom, még tovább, mintegy negyedórányira, a legjövedelme-
zbb ipartelepe, a pocskaji vasolvasztó, a gzfürész, tovább, de már a

fels-meezenzéfi határban, a vasérezben gazdag Lucia-bánya.
A monostortól nyugat felé, a kert tszomszédságában van az istálló,

odább az úgynevezett kis-tó, inig kissé délnek tartva, eljutunk a jászaiak

legszebb üdülhelyére, a kies Tapoleza-völgybe, szép nagy tavával, melynek
mindkét partján jól gondozott sétautak vezetnek lombos erdk árnyékában.
Órahosszat sétálhat itt az ember a kanyargós ösvényeken, melyek majd
erdben, majd a rét virágai közt, majd a pisztrángos patak mentén kígyóz-
nak. A völgy végén hatalmas lombsátor alatt, szikla torkolatából ömlik a

nagy-forrás tiszta vize, mely mindjárt ott a kútfnél tóvá szélesedik, mig
tovább a hegy meredek oldalából idszaki források nyílnak meg, melyek
vízesésként zúgnak alá. A völgy déli oldalában kígyózó út mentén van a

kispapok csinos tekepályája, tovább a prépostság borospinczéje, még tovább,
erdk srjében, fiatal feny árnyékában, a fallal, vasráescsal bekerített

prépostsági temet.
A sírkertbl tovább vezet az út a prépostsággal szemben emelked

.354 méter magas Sziklahcgyrc, a tornai mészfensik északkeleti nyúlványára,
hol a Róbert Károly által emelt várnak még néhány jelentéktelen falmarad-
ványa látható. Innen elragadó látvány nyílik a távolba. Délre a kis Dcbrd
tornya csillog, innen balfelé a prépostság pusztája Hetény, távolabb Szepsi
s a Cserehát síksága; keletnek Rudnok a fürdjével, északra erds hegyek
tövében Jászó-Mindszent, nyugatra felhbe nyúló bérezek, mig lábunknál a
város és a prépostság remek panorámája.

Ennek a sziklahegynek oldalában, jó magasan tátong a jászói barlang, Jászói barlang

melyet 1846-ban Richtcr prépost tett járhatóvá; ugyan eszközöltette a

barlang mérnöki fölvételét is ifj. Prybila által.

Azeltt valószínleg csak igen gyéren látogathatták a barlangot;
mindamellett nem lehet kétséges, hogy a háborús idk viszontagságainak
közepette, a tatárjárás alatt, valamint a török háborúk és a Bocskay- meg
Rákóczy- féle harezok idejében a lakosságnak menedékhelyül szolgált a bar-
lang, melynek szájánál még erdítési nyomok is láthatók. Belsejében
1878-ban br. Nyáry Jen és Thallóczy Lajos próba-ásatást rendeztek s ez

alkalommal több neolith-korbeli sima vagy egyszer díszítés, de azért

ízléses, szép bronzkori s öblös, Ízléstelen vaskorbeli edénytöredékeket leltek.

De találtak még ívezeti díszszel kiczifrázott jól kiégetett agyagból készült oly-

forma edénytöredékeket is, a mink Aggteleken fordulnak el s melyeket
smagyar idbeli gyártmányoknak tartanak.

A barlang több, messze elágazó, de javarészben még ki nem kutatott
ágból áll.

Az elég tágas bejáraton egy kezdetben emelked talajú csarnokba jutunk, melynek
boltozata kürt formában van áttörve; mintegy ötven méterrel odább szkül a bailant;- és

csak egy keskeny hasadékon át jut a/, ember a falépcshöz, mely a barlang mélyebb belse-

jébe vezet. Körülbelül 10 méternyi leszállás után keskeny sikátorba jutunk, mely annyira

Magyarország Vármegyéi cs Városai. "íit
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alacsony, hogy néhol csak meghajolva juthatni át rajta. E helyen állati csontok, neveze-

tesen a barlangi medve csontjai találhatók. Ezen a kanyargó sikátoron lefelé s több kiku-

tatlan barlangág szádja eltt elhaladva, meglehetsen tágas csarnokba érünk, melyet leom-

lott hatalmas sziklák két részre osztanak. Az els, nagyobb üreg mintegy 12 méter magas
kupolaszer boltozattal bir, melyrl több sajátságos alakú, szalonnaoldalakra emlékeztet

s igy is nevezett szikladarab csüng alá. A csarnok fenekén két mélység tátong ; ezek

egyike járhatatlan, a másikba azonban 20 méternyire le lehet szállni s itt egy körülbelül

50 méter hosszú ágba juthatni. A leszállás egyébiránt igen fáradságos és nem veszélytelen.

A csarnok fenekén lev két kútnak a tetzeten egy-egy fölfelé irányult kürt felel meg.

A hátsó üreg jóval kisebb, fenekérl csipkés és csúcsos szikladarabok meredeznek fölfelé.

Az eddig bejárt üregekben még sehol sincs cseppk, falaikat számos név és egyéb felírás

borítja ; az üregek fenekét denevérguanó lepi el.

Egy 40 méter hosszú, keskeny folyosón a 12 méterrel mélyebben fekv Kis-tem-

plomba jutunk, melyet már cseppk-alakzatok díszítenek. Oldalfalai mentén számos stalaktit-

oszlop emelkedik a hófehérségü hullámos tetzetig, egy helyen dús redzetet utánzó

cseppk-alakzat nyúlik ki a falból, az u. n. Trónmennyezet ; egy kerek, ablakszer nyilason

át a barlang egy másik üregébe tekinthetünk, melyben az Orgona van, egy orgonasipokra

emlékeztet cseppk-oszlopokból álló képlet.

A barlangnak egy meredeken emelked, mintegy 3 méter magas üregéhez a bejáratot

két hatalmas cseppk-oszlop mutatja, melyek közül a bal felül álló a Krisztus sírja, a

másik 4 méternyi átméretü pedig a Mária szobra. Ezeket elhagyva és az u. n. Sekrestye

eltt is elhaladva a Nagy-templomba jutunk ; ennek talaja majdnem vízszintes, de a csepp-

kalakzatok szépsége tekintetében korántsem ér föl a Kis-templommal. A Nagy-templomból

egy sikátor vezet a barlang legszebb részébe, az u n. Szivkamrába, mely nevét onnan

vette, hogy egy tudós látogató az o barlangrósznek tetejétl a fenekéig ér oszlopcsoporto-

zatokat a szivkamrák trabekuláris izmaihoz hasonlította.

Visszatérve a Nagy-templomba, ebbl egy 50 méter hosszú, keskeny folyosóba jut-

hatunk, melyben jobbadán csak kúszva haladhatunk a kutig, hol az eddigelé is-

mert barlang végét érjük el. De éppen ezen a tájon tátong még elénk számos nyílás,

megannyi bejárat egy-egy még ki nem kutatott ágba. Ezek a nyílások a visszavezet út

föltalálását nagyon megnehezítik.

Abból a folyosóból, mely az elbb emiitett csarnokból a Kis-templomba vezet, balra

egy másik sikátor ágazik ki; ebbl egy 6 méter magas lábtón lemászva, a barlangnak egy

igen kietlen részébe jutunk. A tetrl lecsüng sziklatömbök, mintha minden pillanatban

nyakunkba szakadnának, a talajt pedig a már leomlott sziklák törmelékébl álló hegyek

borítják.

A sziklatömegek közt még mélyebben fekv barlangrészekbe juthatni, mig végre

nagy fáradság árán elérjük az u. n. Szllhegyet, melynek stalaktitjai fürtalaku csepp-

kövekbl állanak.

E leirt nagy barlanggal majdnem egy magasságban van még egy

kisebb, tojásdad átmetszetü és ketts bejáratú, tovább délre még egy egészen

kis barlang.

prépostság Végezetül ide igtatunk a prépostság gazdaságáról s személyzeti viszo-

szeméiyzete nyairól néhány általános adatot.

Az egyesitett hármas prépostságnak négy vármegyében, u. m. Abauj-

Tornában, Biharban, Gömörben és Zemplénben lev összes birtoka 39,847

katasztrális holdra terjed. Ebbl Abauj -Tornamegyére 16,119 k. hold esik,

melybl 298 hold bérletben van, 35 hold belsség, 11,701 hold

erd s csak 4085 hold a mezgazdaság területe.

A gazdasági kerületek egy-egy képzett tiszt vezetése alatt, forgó rend-

szerben mveltetnek s a követelményeknek megfelel fölszereléssel rendel-

keznek.

A prépostság jövedelmi forrásai közt jelentékeny szerepet játszanak

az egyes iparágak is. A téglagyár Jászon jó minség téglákat, cserép-

zsindelyt és alagcsöveket éget.

A vasipar áll egy kohóból, mely nyers vasat termel, havi 900 méter-

mázsa mennyiségben ; továbbá több, a Bódva mentén álló hámorból, melyek-
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ben a meczenzéfi bérlk messze földön híres kapákat gyártanak. Legtöbb

jövödelmet hajt a Fels-Meczenzéf határában fekv dúsgazdag vasbánya,

melynek kiaknázását a salgó-tarjáni vasm-részvénytársaság vette kezébe.

A termelt vasérczet a társaság a Gömörmegyében lev likéri kohó telepein

dolgozza fel.

A kitnen kezelt erdgazdaság jövedelmének fokozása czéljából fenn-

tart a rend egy gzfürészt is, hol a tölgyrönkfát padlódeszkákká és parketté

dolgozzák fel.

A rend összes személyzetének jelenlegi létszáma 108 ; ezek közül 1

própost-praelatus, 80 áldozópap, 27 növendék. A rend vezetése alatt áll egy

hittani intézet, egy tanárképz, három fgimnázium, egy konviktus, tizenkét

plébánia, huszonhárom templom és kápolna, két országos levéltár, tizenhat

kegyúrasági hitközség.

A JÁSZÓI PRÉPOSTSÁG POCSKAJI VASHÁMORA.
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NAGY-IDA,

Mullja.

Var.

fí?
kanyaptavölgy keleti szóién, Kassától délnyugatra, 20 kilométerre

az Ida-patak mellett fekszik Nagy-Ida mezváros, nagyközség.

Kassával egyenes országúti összeköttetésben áll, azonkivül állo-

mása a kassá—tornai vasútnak, mely Bárczán és Enyiczkén át kanyarodik

Nagy-Ida felé. 319 házból áll ; lakosainak száma 1835, kik csekély töre-

déken kivül mind magyarok, két harmadrészben katholikusok, egyébként

különböz felekezetekre oszlanak. A katholikusokon kivül a reformátusoknak

is van templomuk, a nagy számmal lev, az összes lakosságnak 10%-át

képez izraelitáknak imaházuk. Van posta- és táviró állomása. Vásárai

rendesen népesek szoktak lenni.

Nagy-Ida régi abauj vármegyei község. 1397-ben Idái Chyrke Péternek

birtokai voltak Miszlókán ós Széplakon, melyekbl földet ajándékoz a kassai

zárdának. Az 1424-iki adóösszeirás szerint Nagy-Idán, mely már akkor Pe-

rényi-birtok volt, 90 portát irtak össze. A most kisebb lakosságú Szepsi,

jóval nagyobb volt nálánál, mert ott akkor 180 portától fizettek adót. Várát

a Perényiek építették. Valószinüleg egyszer földsánczczal és vizárokkal volt

körülvéve, melyet az Ida látott el vizzel. Itt idzött éppen Serédy Gáspár,

I. Ferdinánd kassai parancsnoka 1536. deczemberbon, midn Zápolya János

hadai, megnyervén Serédy alparancsnokait, Kassát megszállották. Kassa után

Nagy-Ida is Zápolya hatalmába jutott. 1556-ban Puchaim Kassa ellen akarván

nyomulni, elször Perényi várát, Nagy-Idát támadta meg. Perényinek nem

lévén rendes katonasága, czigányaival vitézül védelmezte a várat. Húsz napi

ostrom után, a védknek elfogyván puskaporuk,Puchaim augusztus 17-én bevette

a várat, melyet földig lerombolt.

A várépületnekma már nincs maradványa; sánczvonala és árkolásaazonban

elég tisztán kivehet még ma is. Fekszik a községtl északra, az Idapatak egy

hajlatában, Tóth Sámuel gépész birtokán. Területe nem lehetett nagy. A tulaj-

donos által gazdasági czélból tett ásatások alkalmával elkerült sáncz-átmet-

szetek megégett rzse maradványait hozták napvilágra ; a rzserétegek közi az

égés világos jelét mutató agyagrétegek feküsznek. A vár mögött lev dülö

ma is Vártáblák nevét viseli; szemben egy kis dombot pedig Táborhelynek

hívnak.

A vár nem épült fel többé. Hagyományos ragaszkodással beszélnek

czigáiiyok. r6ia az itt lakó czigányok, st jogos örökségüknek, a nagy-idai lakosokat

bitorlóknak tartják. A város szólén, a temet és a vasútállomás szomszéd-

ságaiban van e czigányoknak néhány v ily i Hóból álló leiepe. Ezeket a
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kalyibákat maguk rakják. A szalmát, ha kalyibáikat födik, csak úgy hánj--

ják föl a tetzetre. Fejedelmi ivadéknak mondják magukat, a mi termé-

szetesen nem egyéb, mint fennhéjázás ; nem különben a hiszékeny ivadék-

nak tetszets mese, hogy a vár területén nagy kincs van elásva, melyet

fejedelmük rejtett oda számukra. Ez a mesebeli kincs tudvalevleg min-

denütt kisért a nép fantáziájában, a hol régi vár állott valaha.

Nagy-Ida a Zápolya-uralom kezdetén szintén áttért a protestáns hitre,

s ezzel megsznt régi plébániája. Az ellenreformáczió alatt lakosainak nagy
részét megint áttéritettók, s 174'2-ben plébániáját is visszaállították, miután

a. helység a gróf Csáky-család birtokába jutott. A Csákyak épitették a múlt

században, a ma is létez, jelenleg br. Schell Rezs tulajdonában lev kas-

télyt, mely a város közepe táján, az Ida-patakra dl terjedelmes park
elején áll. A kastélyban van egy külön kápolna, a Csákyak sírboltjával és

érdekes, régi képekkel.

NAGY-IDA. BÁRÓ SCHELL REZS KASTÉLYA.
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bódva- és a Kanyaptavölgy találkozása pontján, Kassától 30 kilo-

méternyire délnyugatra fekszik Szepsi városa, mely hosszan nyú-

lik el a Bódva mellett. Székhelye a csereháti járásnak, mint ilyen

a szolgabiróságnak ; van járásbírósága, telekkönyvi hivatala, adóhivatala,

pénzügyri- és csendr-örsparancsnoksága. Kiinduló pontja a fels-bódvavölgyi

(szepsi-meczenzéfi) szárnyvasutnak. Posta- és táviróállomás. Tulajdonké-

pen csak két utczából áll, 330 házzal. Lakosainak száma 1765, köztük

SZEPSI.

1640 magyar, 44 német, 57 tót. Vallásra nézve 1120 r. katholikus, 526 ev.

református, 94 izraelita, a többi egyéb felekezet.

Templomok. A városnak két temploma van, a régi róm. kath. és az ujabb református.

A XIV. században csúcsivesen épült r. kath. templom a többszörös megujitás

alatt sokat veszitett eredeti jellegébl, s a 3 hajós csúcsives épitmónybl csak

a szentély maradt meg régi alakjában. E templom, mely hajdan ers-

ség volt, ma is fallal van övezve. Kópét a vármegye történetét tár-

gyaló részben közöljük. A város házainak egy része ugyanazt az ópitészeti

tipust mutatja, mely a közeli Moczenzéf házait jellemzi, a mi fenntartja a

Szepességrl ide költözött egykori német telepesek emlékét. Erre vall a város

neve is. Németül Moldaunak, valamint a Bódva vagy Boldva folyót is
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Moldaunak, moldaui viznek nevezték. Ebbl lett valószínleg a nép ajkán
a rokonhangzásu Boldva. Jellemz az is, hogy a házak pinczeajtai nem az

udvarra, hanem az utczára nyílnak. Ez az építési mód még abból az id-
bl származik, midn Szepsinek virágzó borkereskedése volt. Nemcsak saját

termésével kereskedett, hanem nagy tranzitó-forgalmat közvetített hegyaljai

borokkal is. Minthogy háború idején a szepsi gazdák szekereikkel tettek

szolgálatot, a múlt század második feléig Szekeresfalvának nevezték a

várost.

Szepsi, Zsigmond korában már virágzó helység volt. A XV. század-
ban kezdd zivataros idkben akkor szerepel elször, midn a cseh Giskra
megszállja, erdöt épittet, melybl rsége ki-kicsap a Bódva völgyének
lakosaira, hogy megsarczolja ket. 1449-ben Hunyadi János Giskra ellen

indulván, elfoglalta s földig lerombolta erdjét.

A török háborúk, szabadságharczok és a vallási villongások alatt Szepsi
sorsa lapda volt az egyes pártok és hadak kezében. A Torna birtokáért

vívott harczok tüzét mindannyiszor meg
kellett szenvednie Szepsinek is, a mi meg-
akasztotta természetes fejldésében

; pedig

topográfiai helyzeténél fogva, mint a Bódva-
völgy kulcsa, bár Abauj-Torna vármegyé-

Szepsi múltja.

SZEPSI. A FOUTCZA A REFORMÁTUS TEMPLOMMAL.

nek kisebb mezvárosai közé tartozik, ma is meg vannak kellékei arra, hogy

környékének élénk forgalmi góczpontja legyen. Lakosságának túlnyomó része a

hitújítás kezdetén szintén protestánssá lett; de az I. Lipót kormánya alatt Kassá-

ról kiindult ellenreformáczió legtöbbjét ismét visszatérítette. A népmonda szerint

úgy mint Tornán, itt is a Herkó Páter néven ismert szendri barát lett

volna a ftérit.

Mint a népszámlálás adatai mutatják, ma úgyszólván teljesen magyar,

az alig 5% idegen ajkú is már eltnik a magyarságban. Társas életét a

polgári kaszinó s a kath. olvasókör, meg a tüzoltóegyesület eleveníti ; a nagy-

részt kisiparosokból és kisgazdákból álló polgárság hiteligényeit a takarék-

pénztár és egy hitelintézet elégíti ki. A szegényekrl és betegekrl a

szegények-háza gondoskodik. Iskolája hat osztályú.

A várostól nyugatra, a tornai utón van kis fürdje ; a Szlltet-hegy
oldalában (szintén nyugatra a várostól) említésre érdemes egy barlang, mely
még nincs kikutatva. A kik behatoltak az üregbe, meglehets nagy kiter-

jedésnek mondják. E barlang „Barátlyuk" elnevezés alatt ismeretes és a

népmonda azt tartja felle, hogy a 9 kilométerre fekv tornai várral

alagút kötötte össze.
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régi város fekszik Abauj-Torna vármegye déli részén, Borsod

vármegyével határosán, a K. hosszúság 3H° 36' (Ferrotól), az

É. szélesség 48" 12' alatt, Kassától 67 kilométernyire. Nagyságra

nézve Abauj -Torna vármegyének második helysége. Nagy-

község. Lakosainak száma 3893, kik 36 kivételével mind magyarok. Val-

lásra nézve van róm- kath. 1143, gör. kath. 247, ev. ref. 1707, ág. ev. 49,

izr. 739. A város határában foly a Bársonyos, melybe a városon keresz-

tül futó Mánta-patak torkollik. Vasúti, posta- és távíróállomás ; szék-

helye a szolgabiróságnak ós kir. járásbíróságnak. Van két temploma és

egy zsinagógája. A katholikus templom újabb, 1780-ban épült; a református

templom azonban még a XV. századból származó csúcsíves építmény, melyet

valószínleg a csehek emeltek. Kfala mely még ma is fennáll, erddé al-

kotta, mely nem egyszer sikeres védelmet nyújtott a lakosoknak. A köz-

ségben van r. kath. és ev. ref., valamint izraelita felekezeti népiskola és

községi óvóintézet ; továbbá kórház, takarékpénztár és egy más hitelintézet,

olvasókör és tzoltó-egyesület. A vasúti állomástól a városba vezet utón,

Kastély, a budapesti országút keresztezésében áll egy kastély, mely a múlt század

elején épült. Elbb a Perényi bárók, majd az Eszterházyak birtokában volt,

s a vármegye 1848—49-ben, miután Schlick megszállotta Kassát, itt tartotta

üléseit. 1860-ban a gróf Csáky család tulajdonába került a kastély s jelen-

leg Hunyady-Csáky Sarolta grófnéé. Ebben a kastélyban fogadta 1783-ban

II. József császár Abaujvármegye küldöttségét, mely t kassai útjában a

vármegyébe léptekor üdvözölte. A kastély ábráját más helyen közöljük,

skori telep. Szikszó fölött a Magyarhegyen skori telepet találtak; de a mai hely

ség is már régóta szerepel a történetben. Nevét állítólag szíksós talajától

kapta ; szikes legeli ma is szép gulyákat nevelnek. Szikszó ismeretes volt
szikszó mnitja. m^r a xill. század elején; a huszita csehek, mint emiitettük, a XV. szá-

zadban már templomot építettek itt. A város rövid id alatt annyira növe-

kedett, hogy északon egy második városrész is épült, melyet Kis-Kassának

bívtak. Zsigmond idejében ni kolostor is állott már a mai Szt. Anna ut-

czában. A gyakori portyázóktól sokat szenvedett a kolostor, melyet egy íz-

ben felgyújtottak s az apáczákat megfutamították. Ezek a templomerdbe
menekültek.

A gyakori támadások miatt a szikszóiak köriilsánczolták magu-

kat. A sánezok 1844-ben még megvoltak, do az árokban összegyülemlHi

esvíz egészségrontónak bizonyult, miért is a sánezokat betemették s a hi-

dakat lerombolták. Két híd romja ma is látható. A reformáczió kezdetén a
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lakosság nagy része áttért az uj hitre. Az akkori földesurak, a Perényiek Reformáczió.

megkönnyitették hathatós befolyásukkal az uj bit terjedését. Az utolsó Pe-

rényi, a ki a kath. templomot épitette, ismét katholikussá lett. Halála után

két részre szakadt a birtok ; az egyik rész az Eszterházyaké, a másik a

Csákyaké lett ; az Eszterházy-birtokot azonban 1860-ban Csáky Sarolta

grófn vette meg 120,000 forintért.

A Perényiek áttóritvén a tekintélyes nagyságú várost az evangélikus
hitre, mindjárt kezdetben több nevezetes hithirdet támadt ott ; igy Szikszai

Pál, Zrinyi Miklós prédikátora, Szikszai Fabriczius vagy Kovács Balázs, a

ki a kassai zsinaton együtt vitázott Károlyival Egri Lukács ellen, Siderius

Szikszai János, a sidoriana catechesis szerzje, Siderius Szikszai István,

sárospataki professzor stb. Benczédi Székely István, kath. plébános 1548-

ban, egyes források szerint a Perényiek kényszerítésére szintén protestánssá

lett. De Szikszó ekkor még Luther tanát követte, csak az 1562-ben tartott

tarczali zsinat után, mint azt Kiss Áron megírja a „Zsinatok a XVI. szá-

zadban" mvében, mikor az egervölgyi és tiszavidéki protestánsok elfogadták

Kálvin tanát, lettek a buzgó lutheránusok Perényi Gábor akarata ellenére

reformátusokká, ugy mint a Kálvin tanáboz csatlakozó többi hernádvölgyi
magyar község.

A törökök elfoglalván Fülek várát, Szikszóra nehéz napok kö-
vetkeztek. Velizán füleki bég 1558-ban 3000 emberrel portyázó hadjáratra Törökvilág.

indult és Szikszót is útjába ejtvén, kifosztotta. 1567-ben Hasszán nasa,

SÖOE^P^^FfÍBTO^Ö WíWÉT^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^^^-

SZIKSZÓ.

ismét Fülekrl jövet, a mártonnapi vásár alkalmával csapott Szikszóra és

2000 embert vitt fogságba. Rákóczy Zsigmond szendri kapitány azonban
Prépostvári Bálint kassai hadnagygyal Vadásznál utolérte a martalócz
csapatot s 600 törököt levágván, kiszabadította a foglyokat. 1576-ban a
háborús ínséghez éhség pusztítása járult; a lakosokra oly nagy szükség
nehezedett, hogy fvel és elhullott állatok húsával voltak kénytelenek
táplálkozni. 1588-ban Szikszó vidéke a törökök hatalmába kerülvén, Szinán
budai pasa adót vetett ki rá, melyet az Ínséges évek miatt nem birtak
megfizetni a lakosok. Szinán Kara Ali béget küldte a felvidéki városok és

Szikszó megsarczolására. A törökök a várost felgyújtották, de a Rákóczy
Zsigmond vezérlete alatt egybegylt, Serényi Mihály, Rotthaler János, Raibicz
Albert és Drugeth István vezette csapatok szétverték ket. Kara Ali maga
is elesett, vele mintegy 1700 török. Számos török futása közben a Sajóba
veszett ; a felháborodott lakosok is sokat öltek meg, a kiket a Vadász felé

vezet utón temettek el, közel a patakhoz, mely helyet máig „Török-
halom" -nak nevezik. A város határában egyes dlk nevei szintén a csatának
emlékei. így a Nyulmáj és Heling dlk a csatában résztvett német vezérek
elferdített nevei.

A következ században a hadak útjába es Szikszó igen sokat szen-
vedett ugy a törökkel folytatott, mint a császári hadak s a magyar fölkel
seregek közt meg-meginduló barczok miatt. Hol egyik, hol másik sereg sar-

czolta meg. Az örökös félelemben él lakosság megmentett vagyonkáját a

Magyarország^Vármeg-yéi és Városai. 45
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templom körül felállított bódékba rejtette el. 1688-ban egy ilyen bódé meg-
gyúlt, a tz elharapózott s a lakosok vagyonával együtt a templomot is

elhamvasztá 1697-ben Vademont császári vezér katonái zsákmányolták ki
csapások. a várost

5
1698-ban pedig ismét megsarczolta a német sereg. 1703-ban

Szikszó Rákóczy Ferenczhez csatlakozván, Rabutin császári tábornagy
1706-ban Erdélybl Kassára jövet, fölégette. Ekkor megint elpusztult a
templom. A lakosok Szendr felé az erdkbe menekültek.

Alig multak ej a háború iszonyatosságai, pestis tört ki, melynek S00-

nál több lakos esett áldozatul.

III. Károly alatt nyugodtabb élete kezddik Szikszónak, noha régi

gazdagságátésjelentségét nem nyeri többé vissza. Azellenreformáczió daczára
sem háborgatták a reformátusokat templomuk birtokában, ámbár II. József
türelmi rendeletéig, st azután is hivatalos részrl többszöri zaklatásnak vol-

tak kitéve. A katholikussá lett Perényi Gábor a város földesura, a ki Ugo-
csában lakott, 1743-ban Szikszóra menekülvén a pestis ell, itt 1747-ben kath.

plébániát alapított. Az els plébános Jászai István lett. Ettl fogva a kath.

A SZIKSZÓI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZENT EDÉNYEI.

vallás, melynek terjesztésében külön misszionáriusok is buzgólkodtak, ismét

tért kezdett foglalni.

1848. deczember 28-án harci lárma verte föl a város nyugalmát.
Mészáros hadügyminiszter vonult Schlick ellen Kassa felé. Szikszónál elnyt
nyert ugyan a honvédsereg, de Kassánál ismét szerencsétlenül járt, mint három
héttel azeltt, s a megvert sereg Szikszón keresztül húzódott vissza a Sajó

mögé.
1852-ben óriási csapás érte a várost. Május 18-án az alvégen kigyúlt

egy ház és a rettenetes szélben rövid id multán 474 épület pusztult el a

ref. templommal együtt. Magának a ref. egyháznak 70—80,000 forint

kára esett.

Ez a csapás nem volt egyetlen, mely ebben a században a várost érte.

1813-ban a Hernád és Bársonyos áradása döntött romba sok házat, 1831-ben
a kolera több mint 300 lakost ragadott el; 1845-ben pedig a patak hirtelen

áradása söpört el 125- házat és 36 istállót.

A sok csapás okozta anyagi veszteségés azon körülmény, — hogy az 1850.

évig virágzott algimnáziumot az abszolút kormány eltörölte, érthetvé
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teszi, hogy a város nem birta meg a rendezett tanácsú városi szervezettel

biró kiadásokat, hanem átalakult nagyközséggé. Az 1873-iki kolera is ers
veszteséget mért rá ; 272 személy halt meg abban az évben, mig a szü-

löttek száma csak 82 volt.

Ez az év számbelileg is ersen megfogyasztotta a lakosságot, mely Népmozgalom.

1870-tl 1890-ig mindössze csak 81 lélekkel szaporodott. 1856-ban 3461

lakosa volt, 1870-ben 3796, 1890-ben 3877. Legnagyobb arányban szaporod-
tak a görög katholikusok ; 130-ról 247-re ; azután az izraeliták, 589-rl
739-re. A r. katholikusok száma csak 14-gyel több, 1129-rl 1143-ra emel-
kedett. Fogyott ellenben a reformátusoké 178-czal, 1885-rl 1707-re csök-

kenvén, az ág. evangélikusoké, a kik 1870-ben 52-en voltak, 1871-ben
csak 41-en.

A község közelében lev Magyarhegy és a Szllhegy a hegyaljaihoz
hasonló jó bort termett azeltt. A kipusztult szllket uj ültetésekkel

kezdik pótolni.

Megemlítésre méltók, mint régi emlékek, az ev. ref. egyház tulajdo- Ref - esybkz

nában lev tárgyak közül a következk ; egy kacsa-orru ezüst keresztel kmcsei -

kanna a következ felírással; „Egregii Laurentii Nagi de Vámos, relicta

Barbara Tót et Egregii Johannis Nagi de Geszti, relicta Anna Király
earumq. heredes usibus sacris in Eccla Szikszoviensi me consecrarunt Pást.

Ecclae Gasparo Gellei an 1631. Auro ornavit Johannes Muszka et Cons.
Marié Kappan 1639."; egy aranyozott ezüst tányér következ felirattal: „Hoc
opus fieri curarunt G. D. Sigismundus Szemere et consors Catharina Teörcök."
Egy kis ezüst tányér e körirattal : „Baltha M. Pást. Szikszóviens, uxor
cjusdem Susanna Szántai, evang. filia Sophia Debreczoni Templo usibusqe
sacris me consecrarunt. Ao 1622." stb.

Hunyady grófné kastélyában érdekes régi arcképek gyjteményét Rés' képek -

rzik; ezek közt Balassa Bálintnak, a törökök elleni harezban 1594-ben
elesett egri várkapitánynak és magyar költnek, Balassa Imre erdélyi vaj-

dának, Balassa Zsigmond, a szintén 1594-ben elesett Balassa Ferencz tokaji

várkapitánynak, a gúnyirattal üldözi, tt, hires, hatalmas „áruló" Balassa
Menyhértnek arczkópét.

íö*



STOSZ.

.zabadalmazott bányaváros, nagyközség. Abauj-Torna vármegye

észak-nyugati sarkában, a szepesi határon, Alsó-Meczenzóftl

10 kilométernyire, a Bódvavölgy fejénél. 1881 évben csatoltatott

át Szepesmegyébl. Területe 5448 kat. hold. Van 202 háza, 1061

lakosa, kik 51 magyar és 15 tót kivételével németek. Vasútja még nincs,

azonban a szepsi-meczenzéfi vonalnak Stószig való kiépitése tervbe van véve.

Postája van, távirója Alsó-Meczenzéf.

Köröskörül a Gömör-szepesi érezhegység 1000 métert meghaladó ma-
gaslatai környezik, északról az 1063 m. magas Fecskehegy, nyugatról a

Szomolnoki hegygerincz, délrl az 1046 m. magas Stumpenberg ; délkeletre

a 949 m. magas Szarvashegy.
stosz muitja. Stószt régebben Hegyaljának nevezték, de II. Rákóczy Ferencz szabad-

ságharcza után a rendszeres németesítés korszaka következvén, ennek a

helységnek nevét is elnémetesitették. Lakosainak kétharmadrósze róm.

katholikus, harmadrésze ág. evangélikus. Földmiveléssel, bányászattal, de

túlnyomólag késgyártással foglalkoznak. Hajdan hires bányaváros volt, st
még a múlt században az u. n. Feketevölgyben réz- és ezüstbányái vol-

tak, melyek azonban egytl-egyig beomlottak. Rézmves czéhe az egyet-

len volt az országban, ide tartoztak az ország összes rézmvesei. Az egész

környéket óriási mennyiség réz-salak födi, melyet az idk folyamán gyep-

réteg vont be. A 60-as években még számos család élt abból, hogy e sa-

lakot újra átkutatta és kiolvasztotta.

Stósz múltja még régibb mint Meczenzófé. Dli közül a „Portsche",

„Hgen", „Windischdörfel" és „Beksboden" olyan helyeket jelölnek, me-

lyek már a község megalakulása eltt lakottak voltak. Szabad bányavárossá II.

Rákóczy Ferencz emelte, annak elismeréséül, hogy a stósziak mindig a

Rákóczyakat támogatták. E szabadalmat késbb eltörölték, de azért ismét

visszanyerte a város.

Templomok. Róm. kath. temploma egyike a vármegye legrégibb építészeti emlé-

keinek. A XIII. században épült, a XV. században restaurálták, tornyát

pedig 1611-ben újjáépítették. Az ág. ev. templom 1789-ben készült.

Késgyár. A város nevezetessége Wlaszlovits József késgyára, melyet 1827-ben

alapítottak. Jelenleg 12,800 négyszög méter területen tizenkét épület

áll, melyekben 85 munkás egy 50 lóerejü gzgép és egy 25 ló-

erejü turbina által hajtott gépek segítségével naponként 400 tuczat kést

tud elállítani. E czég gyártmányait Amerikába, Kis-Ázsiába, Romániába,
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Szerbiába, Bulgáriába, Tö-

rökországba és Németor-

szágba is szállítja. 1895-ben

építették a gyárhoz a

kovács- és köszörü-minta-

mhelyet, mely a kormány

támogatásával létesült és

az emiitett gyáros veze-

tése mellett hivatva van

a stószi késmipart az

eddiginél nagyobb mér-

tékben emelni. Fölszere-

lése a következ : 8 nagy

köszörk, 24 esiszológép,

3 pörölym (Fallhammer),

i légnyomású kalapács,

1 excenterprés, 1 késhen-

ger, 12 tzhely, 6 nagy

ventilátor és különféle kis-

sebb munkagépek. A m-
hely egy anyagraktárral ós

egy szerszámkészít m-
helylyel van összekötve.

E telep a legnagyobb

késgyár lévén az ország-

ban, érdekesnek tartjuk

a késgyártás lefolyását és

a gyár berendezését is

ismertetni. A kovácsm-

helyben, mely 3 kalapács-

mvel, egy excenterprés-

sel, 6 kézi préssel, egy

fúrógéppel, egy eszterga-

paddal és egy körfürész-

szel van felszerelve, vég-

zik a pengék kovácsolását

és edzését. A zsebkések-

hezvaló pengék nagy aczél-

lemeztáblákból készülnek,

melyeket a pengék hossza

szerint vagdalnak szét. Az

excenterprés a kell pen-

gealakot adja a levágott

lemezdaraboknak. E pen-

géket azután egy könny
rúgó-kalapácscsal kiková-

csolják s egy másik géppel

véglegesen kiformálják, vé-

gükön kilyukasztják,azután

edzik és kiegyenisítik.

Ugyanitt készülnek a zseb- STÓSZ. —A WLASZLOWITS-FÉLE KÉSGYÁK.
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kések rugói és bels oldalrészei, hasonló eljárással. Ide nyílik a köszörül

mhely, hol 5 óriási kkorong köszörüli a pengéket. E helyiség fölött

fekszik a pengecsiszoló-terem 12 csiszoló-géppel. E fölött van a kikészít

mhely, a hol a kések nyelét csiszolják és fényesítik. Itt 2 körfürész,

3 csiszoló, 2 élesít és egy fúrógép mködik.
Ez épületben van még a szerszám-mhely is, a hol a gyártáshoz

szükséges eszközök készülnek. A nyélkészit mhelyben 4 gép préseli a

nyeleket szaruból. Ebbl nyílik a félgyártmányok két raktárhelyisége, mely

után a felszerel mhely következik, ahol az egyes részeket egy rúgókala-

pács, két prés és két lyukasztó segítségével egybeállítják. Vau itt még egy

kézi kovácsmhely, 5 raktárhelyiség nyersanyagnak, hulladéknak és szén-

nek, továbbá turbinaház, gépház és csomagoló helyiség.

Stószon van Komporday Róbert késgyára is, mely kisebbszerü ugyan,

de szintén jó és versenyképes árat gyárt.

A Stószhoz tartozó fürdt más helyen ismertetjük.



TORNA.

orna városa, a legújabb idkig létez Tomavármogyének egykori
székhelye a Bódva és a Torna völgye találkozásánál fekszik.

Lakosainak száma 1468, a kik közt az 1891-iki népszámlálás
56 németet és 14 tótot talált ; a többi mind magyar és túlnyomó

részben katholikus. Jelenleg a tornai járás, szolgabiróság és járásbiróság
szókhelye. Végállomása a kassa-tornai vasútnak, melyet azonban tovább
építenek. A Bódva völgyében Gömör vármegye felé, s a Sajó völgyén közvc-

TOliNA.

tétlenül fog csatlakozni a miskolcz-füleki, ekkópen a budapesti fvonalhoz.
Van posta- és táviróállomása.

Torna ma is élénk vásárhely, de élénkségébl sokat veszített azóta,

hogy 1881-ben a megyei hatóságot az Abaujvármegyébe való bekeblezés
következtében feloszlatták. Házainak száma 216. Ezek közt megemlítésre
méltó a régi vármegyeháza és a régi Keglevich-féle kastély, mely ma Dreher
Antalé. A kastélyt csinos park veszi körül ; benne egy öt hold terjedelm
tó van, mely soha sem fagy be. A társas élet ébren tartására szolgál

a társaskör, vadásztársulat, negyesület, könyvtáregyesület. Van itt kath.
népiskola, egy holdnyi faiskolával. Pénzintézete a Tornai takarékénztár.

A város északi részén, a várhegy nyúlványát képez dombon áll a régi,
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de teljesen átalakított r. kath. templom, mely a XVI. században a protes-

tánsok birtokába jutott és a katbolikusok innen nem messze építették
Templom.

fö j ma js fenn álló kis templomukat. Midn a város a Keglevicheké lett, I.

Lipót alatt a földesúr kitiltotta a protestánsokat a városból, a kik Száde-

ln és Ájon telepedtek meg ; a lakosságnak visszakatholizált nagyobb ré-

sze pedig megint birtokába vette a templomot. A hagyomány szerint a

népmondában máig is él Herkó Páter nev szendri barát, hol rábeszélés-

sel, hol erszakkal legnagyobb hévvel mködött a visszatérítésen. A templom
értékes falfestményeit az idk folyamán nagyon megrongálták. Legújabban a

templomot restaurálták sa festményeket kijavították; de eredeti szépségü-

ket nem adhatta vissza a javító fest.

A várostól északkeletre emelkedik a vár kuphegye, megkoronázva a

még részben ép várrommal. A széles völgyiapályba kiugró kúp festi hatású.

Mikor épült a vár, nem tudni. Tekus sárosi comes, Both és Baach
testvéreivel a tatárjárás után birják, Tekus unokája I. János már „de Thurna"

irja magát. Ennek családja azonban az 5-ik generációban szintén Tornay
Jánossal 1406-ban kihalván, Berencsi István kapta meg, a ki szintén Tornay
nevet vett föl. Ez a család is kihalt. 1440-ben pelsczi Bcbek Imre let

urává, a kinek a Rigómezn 1448. okt. 19-én történt eleste után a husziták

foglalták el. Midn Hunyady János Giskra hadainak megfékezése végett a

felvidékre vonult, ezt a várat is megostromolta.

Az ellenkirályok alatt a vár tulajdonosai Bebek Ferencz és Imre,

Ferdinánd pártjára állottak ; késbb azonban Imre elszakadt bátyjától

és Izabella híve ln. 1556-ban Bebek Ferencz és György, a gömöri fispán,

hatalmaskodásuk miatt számzetvén, Ferdinánd vezérei, Ditrich és Puchaim
elfoglalták Torna várát, melynek kapitányává Magócsy Gáspárt tették. Ámde
a császári sereg vereséget szenvedvén, Magócsy is kénytelen volt kivonulni

Tornáról, melyet Bebek György visszafoglalt. Bár áttért Ferdinánd pártjára,

sokáig nem maradhatott a vár békés birtokában. Hasszán füleki pasa

elfogta és Konstantinápolyba vitette. Itt Zápolya Zsigmond hivóül szegdött

s ezért szabadon bocsátották. Schwendi alvezére, Magócsy Gáspár azonban

újra elfoglalta Tornát, Schwendi maga pedig Bebekné hsies védelme daczára,

mieltt Bebek György segítséget hozhatott volna, Szádvárt, Bebek György

sziklafészkét. Ezzel életerét vágta el az oligarchának, a kivel-móg 1567-ben

kihalt a Bebek-család. A király birtokába visszaszármazott várat 1652-ben

a törökök foglalták el, majd 1675-ben rövid idre, úgyszintén 1679-ben

a kuruczok lettek urai, a kiktl 1680-ban Lesslie, I. Lipót vezére foglalta

vissza. 1683-ban Thököli ostromolta meg, de már 1585-ben meghódolt Schultz

császári tábornoknak, a ki leromboltatta védmveit. Ers falai megrongált

állapotukban is keményen daczolnak az idjárás porlasztó hatalmával.
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ABAUJ-TORNA VARMEGYE GYÓGYHELYEI.

ALSÓ-KEKED.

Gyógyfürd, Kassától délkeletre mintegy 23 kilométernyire, az Eper-
jes-tokaji hegyláncz nyugati lejtjén, a 645 méter magas Szurok-
hegy alatt, mely teljes védelmet nyújt az északi szél ellen. A völgy-

horpadás, melyen a Lapispatak foly át, föl a magaslatokig terjed erd-
ségével, kellemesen enyhe levegjével kiválóan alkalmas a csöndes üdülésre.

Postája a fürdtelepen van, táviró- és vasúti állomása a közel es Csány.
E kies fekvés fürdhelyet érdekes kirándulóhelyek veszik körül, mint
Nagy-Szaláncz, Füzér, Radvány, Abaujvár, az Izrató, Telkibánya és Holló-
háza. Gyalog kirándulásra a környez erdség és az egész Hernádvölgyre
kilátást nyújtó Szurokhegy kiválóan alkalmas.

ALSÓ-KÉKED RÉSZLET A FÜRDBL.
LAKÓHÁZ. FORRÁS.

Gyógyforrását már Mátyás király idejében ismerték, st az e vidéken
nagy számban elterjedt Mátyás-mondák szerint maga Mátyás király i:

gyakran fürdött volna vadászatai közben a forrás langyos vizében, melynek
kékes szine adta a helységnek nevét. Kénes langyos vize csúzos bajokban, kösz-
vénynél, izületi és csontbajokban kitn hatású, st féloldali fejfájásnál és

mint ersitt hosszas betegségek után is javalják. Hfoka 24 c. fok, a
fürdszobákba melegitve vezetik be. 1879-ben analizálták ; 1 liter vizben
van 0*297 szilárd alkatrész, 86 kct. félig kötött és szabad szénsav, 0-336 ke.

szénszulfid. Bénulások, hüdések és idegfájdalmak ellen villamos gyógymó-
dot alkalmaznak. A fürdid május 15-tl okt. l-ig tart. Arai rendkívül ol-

csók. Az L, II. és III. osztályú fürd ára egyszeri használatra 20, 30 és

40 kr., a szobák ára naponta 50 krtól 1 frtig. Két vendéglje van, keresz-
tények és izraeliták számára. Gyógydij egy személyért 1 forint, egy csa-

ládért 2 forint. A fürd kitn orvos vezetése alatt áll; ez dr. Nagy Béla tb.

megyei forvos, járási orvos Zsadányban. A fürdtulajdonosok, Melczer
bárónk mindent elkövetnek, hogy a vendégek, akik itt nem zajos szóra-

kozást, hanem pihenést és üdülést keresnek, mennél jobban érezzék
másukat.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 46
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RANK-HERLANY.

Múltja.

Idszaki forrás

ránk-herlányi fürd Kassától 20 kmr.-re keletre, Abauj-Torna,

Sáros és Zemplén vármegyék összeszögellésénél fekszik a Rardova-

hegy és a Galambdomb alkotta kies völgykatlanban, 392 m. tenger-

szin fölötti magasságban, Herlein (Herlány) község mellett. Kassáról kocsin két

óra alatt érünk oda, a Tárcza és az Osva völgyét keresztül vágó utón.

Régebben egyedül a távolabb es Ránkról nevezték, csak ujabb idben kapta

hivatalosan a ránk-herleini, magyarosabb kiejtéssel a herlányi nevet. Régóta

ismeretes fürd, a XVII. században már használták a kassaiak és a zemp-
léniek. II. Rákóczy Ferencz is többször megfordult ott. A hatvanas években

azonban hanyatlásnak indult. Fforrása is apadni kezdett, mire a birtokos

államkincstár, a helyet kedvel Andrássy Gyula gróf miniszterelnök felhívására

Zsigmondy Vilmossal mélyebb kutat fúratott. Fúrás közben véletlenül nem-
csak b vízsugarát, de idszaki szököforrást találtak s ez egyszerre Európa-

szerte híressé tette a helyet. A fúrást 1875-ben fejezték be.

Az idszaki szökforrás pompás tüneménye, mely ma páratlanul áll

Európában, mióta egy Vesztfáliában létezett idszaki szökforrás állandóan

ömlvé változott, valóban méltó arra, hogy csupán érette látogassanak el

ide a külföldi turisták, akik aránylag többen járnak oda, mint a magyarok.
406 méter mélységbl tör el 11—13 órai idközben a forrás a kis fürd-
sétatér közepén, a mulatócsarnok eltt lev nyolczszögletü tágas kmeden-
czébe foglalt l 1

/* méter magas, 25 cm. átmérj vas csbl. Rendes állapo-

tában a viz mintegy két méternyi mélységben van a csben, látszólag

nyugodt, csak néha-néha vetdik föl szinén egy-egy szónsavbuborék. Ilyenkor

szoktak meríteni belle. Egyszerre azonban sajátságos, vizforráshoz hasonló

morgás, dübörgés hallatszik a csbl. Ez a kitörés eljele, a mit azonnal

tudatni szoktak a fürdhelyen lev vendégekkel. A morgás eltart 15—20
'lerczig, mire alig pár arasznyira emelkedve, fehéres vizhab locscsan föl,

íely rögtörí'ismét visszabukik a csbe. A kilocscsanó viz átható petroleum-

?agot áraszt. Néhányszor még ismétldik a felfortyanó viz játéka ; de hirtelen

.atalmas víztömeg, 10—15, st néha 20 méternyi magas oszlop robban a

magasba, mint egy szálakra szakadt alabástrom kúp; fenn a magasban apró

nabszemekkó szaggatva hull vissza a medenczébe, a hol sisteregve tördeli,

csapkodja, zilálja a kereng vizgyöngyöket a nagy ervel kiszabadult szén-

sav, mely oly nagy mennyiségben tör ki a földbl, hogy a kut körül állóknak

megnehezül a lólekzetük. Kivált holdvilágnál érezzük ennek a csodás látványnak

bvös hatását. Mintegy negyedórai szökés után hirtelen összeesik a vizkúp,

s morogva visszaszáll a mélységbe. Egy szökéssel körülbelül másfélezer

hektoliter viz jön fel, melyet a medenczébl bevezetnek a fürdházba, a hol

fölmelegítve vagy hidegen használják a betegek. Hfoka a kitöréskor, a

vizrészek nagy súrlódása következtében 14°-ról 21 n
-ra emelkedik ; a súrlódás

okozta dörzsölési villamosság következtében pedig magnetikus lesz a forrás

vascsöve.

Minthogy idszakonkint nagy szénsavmennyiség kíséretében történik

a kitörés, elnevezték a forrást Gejzernek; de tévesen, mert a gejzerek vul-

kanikus eredet hforrások, a ránk-herlányi pedig hidrodinamikailag köny-
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nyen megmagyarázható idszaki forrás, mely ma egyetlen a kon-

tinensen. Tartani lehet azonban attól, hogy hosszabb id multán rendes

folyásúvá lesz ; mert a kezdetben 20 órányi kitörési idszak már jelenté-

kenyen csökkent.

A szökkút vizét melegítve csúzos bajok ellen, ivógyógymódra gyo-

mor- és bélbajoknál, emésztési zavaroknál, sápkórnál, vérszegénységnél

használják.

A közeli erdei sétányon még három vastartalmú, de gyöngébb hatású

forrás van, az Erdei forrás, Valéria- forrás, Rudolf-forrás. Édes viz nincs a

fürdhelyen, azt 3
/i órányiról, az erdben lev Andrássy-forrásból ve-

zetik be.

A fürdhelyet els sorban páratlanul
álló szökforrásáért a kirándulók látogatják.

Mint fürdhely sok átalakítást követelne s

noha legújabban a kincstár segített el-

hanyagolt állapotán, epületei a Kárpátok-
ban, különösen a közeli Magas-Tátrában lé-

tesült elkel, modern fürdtelepekkel nem
állják ki a versenyt. Van egy régi, a vendég-
lvel kapcsolatos, vorandás mulatóháza (Kur-
szalonja), 56 fürdkáddal fölszerelt két für-

dháza. A vendégek elhelyezésére szolgál

egy 60 lakó szobából álló kincstári épület
és 17 nyaraló. Egyesek herlányi, ránki, zsiri

paraszt-házakban fogadnak szállást. A kis

parkon kivül, melyben gyermekjátszóhely is

van, sótahelyül szolgál egy ötven holdas
tölgy- és fenyerd. Nem messze nagy kincs-
tári erdség terül el, s a sziklákról igen szép
kilátás nyílik a három vármegye határába, a
sárosi Kárpátokra és az Eperjes-tokaji hegy-
láncz kiemelked kúphegyeire.

A fürd fonásait utoljára 1880-ban

Lengyel elemezte. 1 liter vizben van szi-

lárd alkatrész : a szökkutban 2 -

70, az

erdi forrásban 2 96, a Valéria-forrásban

1*76, a Rudolf-forrásban 1 60 gramm. A
szökkút szilárd részeinek fbbjei : szén-

savas nátrium 1-0339, klórnátrium 0-8934.

klórkálium 0-0366, szénsavasmész 0--4588,

kénsavas mész 0-0781, szénsavas magnézium 0-0676, szénsavas vas 00474, kovasav 00657.

Szabad és pedig félig kötött szénsav 1628 ke. Szénsavban is a szökkút a legersebb, az

erdei forrásban csak 1451 ke., a Valéria-forrásban 1108 ke. van egy liter vizben.

A fürdhelyen van rém. katb. kápolna, nyáron postahivatal, szinkör,

fedett kuglizó, s különböz boltok. Mint gyógyhelynek rendes orvosa van.

A zenekar naponkint játszik. A szobák ára a fürdévad derekán július 16-tól

augusztus 15-ig 70 krtól 1 frt 60 krig váltakozik ; a márványkádas fürd
50 kr. I. oszt. bádogkádas fürd 40 kr. Fürddij a vendég társadalmi állá-

sához képest 3-5 frt. Állandó vendégei többnyire Kassáról, Abauj-Torna- és

Zemplén vármegye fels részébl jönnek. A fürdvendégek száma 600—
700-ra rúg ; de sokkal többen vannak azok a napi vendégek, a kik legin-

kább Kassán át, a forrás megtekintése végett rándulnak ki, s még az nap
visszatérnek.

Épületek.

RÁNK. A SZÖK FORRÁS.
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STOSZ FÜRD.

vármegyének szepesi határán a Stósz bányavárostól mintegy húsz

percznyirc fekv, forrásokban gazdag, fenyves és lombos erdkkel

££j£jmi^*4 fedett hegyektl környezett és csakis délnek nyitott völgye, a

honnan gyönyör kilátás nyilik, alkalmas helynek látszott vizgyógyintézet

és klimatikus gyógyhely alapítására.

1881-ben alakult egy részvénytársulat a fürd létrehozására, s a viz-

gyógyintézet az 1883. év nyarán már meg is nyilt, a városnak egy laikus,

de a vizgyógymód alkalmazásában jártas, tekintélyes polgárának vezetése

alatt. De midn a fürdt egy magánosokból (nyolez tagból) álló társulat

vette bérbe, ez 1887-ben a gyógyintézet élére okleveles orvost állított és

1889-ben már a „gyógyfürd" czimet és jelleget is megszerezte. A gyógy-

fürd ez id óta rohamosan fejldik ós ma már Magyarország egyik leg-

ismertebb gyógyfürdi közé tartozik. i893-ban a bérl társulat Stósz bánya-

városnak — mint társnak — hozzájárulásával megvette a fürdt.

Stósz hidegvizgyógyfürd és klimatikus gyógyhely 632 méter magas-

ságban fekszik a tenger szine felett. Csak délnek lévén nyitva, ártalmas

szelektl ment. Vizét, mely +6— 7° R. édes viz, tizenkét b forrásból kapja,

melyek mind a fürdtelepen fakadnak. Levegje tökéletesen pormentes, üde,

a lóghmérséklet nagy napi ingadozásokat nem mutat ; átlaga májusban
15° C, júniusban 16° C, júliusban 17-5° C, augusztusban 20° C, szeptemberben

14° C. Nagyobb mennyiség csapadék csakis május végétl június hó köze-

péig észlelhet. A harmatképzdés egész nyár folyamán, reggel és este

kisebb-nagyobb fokban megvan.

Stósz fürdben 1895-ben négy nagyobb szabású épület volt, ezeken

kivül három nagy magán- nyaraló. Az épületek száma folyton szaporodik.

A fürdt környez erdségben számos jókarban tartott sétány van,

kell számú nyugvóhelylyel ellátva. Bvelkedik kirándulóhelyekben is,

mink : a Stószi hegyen álló, búcsúiról nevezetes kápolna ; a Fecskehegy, a

Rablóka, a Wlaszlovits-féle kósgyár, a jászói prépostság, Szomolnok városa,

az uhornai tó, a regényes szádeli és áji völgy stb.

A fürd gyógyhatását levegjén kivül a vizgyógymód, a feny-für-
dk, tej-gyógymód, nemkülönben a massage és villanyozás segítik el. Fürd-
orvos dr. Czirfusz Dezs.

Stósz fürd egyike Magyarország legolcsóbb gyógyhelyeinek. A szobák
napi ára 50 krtól 1 frt 50 krig. Egész napra szóló ellátás a közös asztalnál

1 frt 30-tól 1 frt 50 krig. Gyógydij egész fürdidre személyenkint 3 frt.

A fürdhely ajánlható az idegrendszer, a lógz és emészt szervek bántal-

mainál, a rossz vérkészitós eseteiben stb. A betegek legnagyobb része ideg-

gyengeségben, tüd- és lógcshurutban, tüdvészben és vértorlódásokban
szenvedkbl áll. Az egész fürdid alatt 350—400 állandó fürdvendég tar-

tózkodik itt, kiknek egy része, lakásszükség esetén, a fürdtl 20 pereznyire

fekv Stósz városban lakik, a hol betegek befogadására szintén elég alkal-

mas lakás és jó hirü vendégl van.

A közlekedés és a fürdhöz jutás elég kényelmés, a mennyiben a

kassa-meczenzéfi vonal Mcczenzéf állomása, valamint a gölniezvölgyi

vasútvonal Szomolnok-huta állomása Stósz fürdhöz alig másfél órányira

fekszik s mind a két helyrl kitn múton kényelmes kocsikon juthatni a

fürdbe. Posta és távirda-állomás a fürdben van.







ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE LAKOSSÁGA

számlálás

,

egutóbbi népszámlásunk szerint

Abauj-Torna vármegye lakos-

sága 1890. deezembcr 3i-én i89u-íki nép-

Kassa nélkül a 3167 Q km.

területen 151,000 lélek, Kassá-

val együtt 3260 q km. terü-

leten 179,884- lélek volt. Ha az

1890-iki adatokat összehasonlít-

juk az 1880-iki népszámlálás eredményével, azt látjuk, hogy a lakosság

nagyon kevéssel, mindössze csupán 1312 lélekkel szaporodott, a mi

nincs 1% sem; tehát elenyész csekély a szaporodásnak 10%-ot meg-

haladó országos átlagával szemben. Kassát nem számítva, az eredmény

jóval kedveztlenebb, mert a megyei lakosság megfogyását mutatja. A vár-

megye lakossága 1880 óta 1475 lélekkel fogyott. Igaz, hogy a megelz
évtizedben sokkal kedveztlenebb, mondhatni megdöbbent volt az arány,

mert a vármegye lakossága 1869-tl 1880-ig Kassa nélkül 13,209 lélekkel,

Kassát is számításba véve, 8954 lélekkel fogyott s igy maga Kassa jelen-

tékenyen ellensúlyozta a népesség csökkenését ; de azért az 1880— 1890-iki

évtized népszámlálási eredménye nem kevósbbé szomorú, mert sok hely-

ségben a stagnálás, a legtöbben pedig a folytonos csökkenés vigasztalan

képét mutatja.

Az abauj-tornavármegyei lakosság csökkenésének oka nem annyira

a természeti viszonyokban, nem a születések kevesebb voltában, a nagyobb

fokú halálozásban, nem is annyira a füloxeravész elidézte kiköltözésben

rejlik, mint inkább az amerikai kivándorlásban. Egyedül Meczenzófen vehet-

jük föl a nagyobb kivándorlás okául a kisipar hanyatlását ; másfelé azon-

ban, mint azt egyes gyárteleppel biró helységeknél tapasztaljuk, a réginél

nagyobb iparos kontingenst teremtett az utóbbi évtizedben fejldött gyár-

ipar. Az amerikai kivándorlók legnagyobb része földmvesekbl került ki.

Az 1870— 1880-iki idszakban az Amerikában kínálkozó b keresetforrások

tömegesen szólították a tengerentúlra a felvidéki népet; a kivándorlottak Kivándorlás

családjaihoz nagy mennyiségben érkez pénzküldemény állandó csábító
Amenkaba -

eszköz volt. A kivándorlásokban az utóbbi években lassú apadás állott be

ugyan; de ez csak részben tulaj donitható akivándorlók elleni szigorú rend-

Lakosság

csökkenése.
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szabályoknak ; inkább az az oka, bogy az amerikai bánya- és iparválság

következtében megnehezült életmód, nemkülönben az Egyesült Államoknak
a bevándorlók ellen alkalmazott szigorú törvényei elvették a szerencse-

keresk kedvét a könnyelm vándorúttól.

A kivándorlás leginkább a 21—40 év közt lev korcsoportokat, tehát

a munkabiró emberek számát apasztotta; a férfiakét nagyobb mórtékben,

mint a nkét. A kivándorlók egy része arra számitott, hogy megszedvén

magát Amerikában, visszatér boldogultan családja körébe. Ezektl eredtek

a múlt évtizedben érkezett nagyobb mennyiség pénzküldemények. Ámde
a legtöbb, vagy azért, mert jó helyzetbe jutott, vagy mert nem birt már
visszatérni, künn maradt, itt hagyván végképen övéit. Csak a kisebb rész

hívta ki Amerikába családját is. Ezért találta az 1890-iki népszámlálás oly

aránytalanul többnek a nk számát. A míg Magyarországon általában 1028

n jut 1000 férfira, Abauj-Torna vármegyében 1148-ra szökken az arány.

Népmozgalmi A szaporodás átlagát, azaz a l0°/ -ot, Kassán kivül a megye 264

helysége közül csupán 34 érte el vagy haladta meg. Ezzel szemben azonban

31 helység tiz százalék vagy több apadást mutat. St a 31 helységben

észlelt lakosságapadás mennyisége nagyobb, mint az emiitett 34 helység

szaporodása.

A tiz százalék szaporodást mutató 34 helységben 1880-ban összesen

14,826 lakos volt, 1890-ben 17,501 ; a szaporodás tehát e 34 helységben 2675.

A tiz százalók vagy több apadást mutató 31 helység összes lakossága volt

1880-ban 20,487, 1890-ben 17,441, fogyott tehát 3046-al.

Azok a helységek, melyek szaporodása megfelel az országos átlagnak,

a következk

:

Alsó-Tkés, Bárcza, Bocsárd, Bologd, Bukócz, Buzafalva, Buzita,

Eels-Csáj, Fels-Kemencze, Fels-Tkés, Gecse, Gibárt, Herlány, Hidas-

Németi, Hollóháza, Jánok, Kis-Szaláncz, Komarócz, Krasznik-Vajda, Mak-
rancz, Nádaska (füzérij.), Nádaska (tornai j.), Nagy-Kinizs, Onga, Pusztafalu,

Resté, Regéczke, Rozgony, Sompataki-Kis-Huta, Szilvás-Apáti, Szlls-Ardó,

Szt.-András, Telkibánya, Zdoba.

Több mint 10% apadás volt a következ helységekben

:

Áj, Alsó-Csaj, Alsó-Meczenzéf, Alsó-Méra, Alsó-Szend, Berencs, Beret,

Bódva-Vendégi, Bodók-Ujfalu, Derenk, Encs, Fels-Meczenzéf, Fony,

Garbócz-Bogdány, Hejcze, Hilyó, Kelecsény-Borda, Koksó-Baksa, Koksó-

Mindszent, Léh, Litka, Miszlóka, Nagy-Szaláncz, Nyésta, Nyíri, Pere, Réka,

Selyeb, Szaláncz-Huta, Zsadány.

5%—10°/ -ig men apadást összesen 50 községben állapított meg a

népszámlálás ; ezekkel szemben csak 23 olyan helységet találunk, melyek

5— l0°/ -nyi növekedést mutathatnak föl.

városok nép- A mint Kassa népességének mozgalmából látjuk, maga ez a jelenté-

keny város sem ért el 10%-nál nagyobb szaporodást a legutóbbi évtizedben

;

éppen hogy megfelel a szaporodás országos átlagának. A többi abauj-

tornavarmegyei város pedig határozott visszaesés képét mutatja. Egyedül

Jászon találunk 10%-ot megközelít szaporulatot, Szikszón és Nagy-Idán

pedig valamivel többet 8 illetleg 7%-nál. A többinek mindnek fogyott a lakos-

sága. Az abauj-tornavármegyei kis városok tehát nem hogy magukhoz

szívnák környékük falusi lakosságának egy részét, mint azt a városok

újabb fejldése mutatja, hanem maguk is bocsátanak ki elköltöz rajokat,

a kiknek a földmvelés vagy a hanyatló kisipar már nem nyújt elég meg-

élhetési módot.

mozgalma.
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Az abauj- tornavármegyei városok népmozgalmának adatait következk-
ben csoportosítjuk :

Abauj-Szántó

Alsó-Meczenzéf

Fels-Meczenzéf

Göncz .

Jászó .

Nagy-Ida

Stósz .

Szepsi .

Szikszó

Torna .

1880-ban
A lakosság-

1890-ben
száma
Növekedés Apadás

4279 4156 — 123

3213 2690 — 523

1359 1066 — 293

3386 3130 — 256

1496 1637 141 —
1706 1835 129 —
1076 1061 — 15

1856 1765 — 91

3586 3893 307 —
1470 1468 —

.

2

23427 22701 — 726

A városok lakossága tehát Abauj-Torna vármegyében 3-2%-kal fogyott.

Még feltnbb Abauj-Torna vármegye népességének megfogyatkozása

ha szembe állítjuk a népmozgalmi

adatok, tehát a természetes szaporodás

alapján kiszámított valószín nép-

szaporulatot a tényleges eredmény-

nyel. E szerint Abauj-Torna vár-

megyének 1890-ben 197,361 lakossal

kellett volna bírnia. Tényleg volt

179,884; valósággal tehát 17,747-tol

fogyott a megye lakossága, vagyis

ennyinek kellett kivándorolnia. A
megyebeliek kiözönlése még nagyobb-

nak mutatkozik, ha számba veszszük

ugyanakkor a bár csekélyebb arányú

de mégis elég jelentékeny számú be-

költözést. 1880-tól 1890-ig ugyanis az

idegen illetségek száma 2897-tel

szaporodott Abauj-Torna vármegyé-

ben. A fvárosnak aránylag kis része

volt a vármegye lakosságának apasz-

tásában ; Budapesten mindössze 1300-

zal több abauj-tornavármegyei vagy kassai illetség személy volt 1890-ben,

mint 1880-ban.

Mint említettük, a kivándorlás a férfiak számát csökkentette leger-

sebben, a mi Abauj-Torna vármegye népességére nézve a jelen évtizedben

is súlyos következmény lehet.

Hogy mennyire kevesbbedett éppen a munkabíró és családfenntartó férfiak

száma, mutatja az egyes korcsoportok abnormis eltérése. Volt ugyanis

:

1880-ban 1890-ben

20—25 évos férfi 6786 n 8312 férfi 5748 n 8225

26—30 „ „ 6483 „ 7099 „ 5779 „ 12774

31—40 „ „ 11668 „ 13012 „ 9889 „ 18268

A 31— 40 éves korcsoportok nemei között tehát óriási arányban növe-

kedett a különbség. A mig 1880-ban 1344-gyel több n volt ebben a kor-

csoportban, 1890-ben már 8379-czel ; vagyis majdnem kétszer annyi a n,
mint a férfi. Ebben a korcsoportban minden 1000 férfira nem kevesebb, mint

1847 n jut; holott 1880-ban 1000 férfira e korcsoportban még csak I.IO3

jutott.

CSEREHÁTI LEGÉNY.

Férfiak kevesli-

bedése.

Magyarország Vármegyéi ós Városai. 47
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Népesség a

területhez

viszonyítva.

Magyarság

szaporodása.

Abauj-Torna vármegyénél csupán két vármegye van rosszabb hely-

zetben a népesség szaporodása dolgában ; a szomszéd Sáros és Szepes. Az
utóbbi abszolút apadással a legutolsó helyre került ; népessége 9590 lélekkel

fogyott. Sáros vármegye mindössze nyolcz lélekkel szaporodott. Utána

mindjárt Abauj-Torna vármegye következik.

A túlnépesedés egyáltalában nem okozhatta a kivándorlást, mert a

területhez viszonyított lakosság számát véve, Abauj-Torna vármegye a 25-ik

helyen áll a 63 vármegye között, s a földmüvelésre nem alkalmasabb és

iparukban fejletlenebb vármegyék elzik meg a népesség srségére nézve,

mint Kis-Küküll, Trencsén, Zala. Abauj-Torna vármegyében (Kassával

együtt) 55' 1 lakos esik minden négyszögkilométerre. Közvetlenül eltte áll

Trencsén, 56-tal, utána pedig Komárom 54'2 lakossal. Népességének sr-
ségét tekintve, ma sincs különben kedveztlen helyzetben. A termékenyebb

és több nagyobb várossal^biró Arad (53
-

3), Bihar (47), Fejér (53-5), Komárom
(54-2), Mosón (41-6), Nógrád (49'2). Somogy (50), Szatmár (-J 9-9), Veszprém

(51
-

6), Zemplén (47-5) mögötte állanak.

A kivándorlás fleg a német iparos és a tót földmves lakosokat

tizedelte meg; a magyarság velük szemben, ha nem is nagy, de az átlagos

fogyatkozással szemben mégis örvendetes szaporodást mutat. A megyében
honos három f népfaj következleg oszlott meg.

1880-ban 1890-ben Több Kevesebb

Magyar 102585 105105 2520

Német 7946 6119 — 1827

Tót 42355 38527 — 3823

Abauj-Torna vármegyének (Kassán kívül), mint tudjuk, 151,000 lakosa

volt az 1890-iki népszámlálás szerint. Vallásra nézve róm. kath. 82,738,

görög kath. 15,613, gör. kel. 58, ágost. evangélikus 4531, ev. református

38,812, zsidó 9244. Unitárius csak 3 volt, ezenkívül 1 más vallású. Abszolút

többségben tehát a róm. katholikusok voltak, még a magyarok közt is.

A görög katholikusoknak szintén mintegy két harmadrésze magyar, a

reformátusok alig 2°/ kivételével mind magyarok, ellenben az ág. evangéli-

kusok nagyobb része tót.

A hitfelekezeteket anyanyelv szerint véve, következleg oszlik meg a

vármegye lakossága

:

Kom. kath. Gör. kath. Ag\ ev. Ev. ref. Zsidó

Magyar 47456 9845 1909 37960 7889

Német 4520 12 428 21 1138

Tót 29803 5522 2191 788 208

Rutén 4 211 — — 1

A lakosság legnagyobb része földmvelésbl él; de az ipar és bá-
nyászat is jelentékeny munkaert foglalkoztat, kivált ha tudjuk, hogy
a napszámosok legnagyobb része az ipar szolgálatában áll. A meg3rében
(szintén Kassán kívül) értelmiségi keresetbl élt 1003 (Kassán 772), ezek
eltartottjainak száma 2421, szolgák az értelmiségnél 221, eltartottjuk 497,

stermel 32,196, eltartottjaik száma 54,862, bányászattal, iparral, kereskede-
lemmel foglalkozók 8562, eltartottjuk 14,814, járadékos 866 (Kassán 889),
eltartottjuk 529, napszámos 17,312, eltartottjuk 15,618.

A mi a lakosság mveltségi fokát illeti, az írni ós olvasni tudók száma
még mindig mögötte áll az országos átlagnak. Olvasni és irni tudó férfi

volt 100 közt 64-35, n csak 49-32. Csupán olvasni tudott 4 37 férfi, 1368
n. Sem irni sem olvasni nem tudott 31 -2H férfi és 37 n, tehát a lakosság
jó harmadrésze.

Magyarosodás. A magyarosodás ugyan lassan, de fokozatosan terjedt az 1880—1890-
iki évtizedben. 1880-ban a vármegyében 100 idegen ajkú közül 20-80%

Vallás.

Lakosság fog-

lalkozása.

Mveltség.
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beszélt magyarul, 1890-ben 23 -47°/ . A jelen évtized elreláthatólag még
kedvezbb eredménynyel fog záródni. Minthogy a magyar nyelv tanítása az

idegen tannyelv népiskolákban, valamint az uj kisdedóvási törvény alapján

keletkez óvókban csak az utóbbi években vett ersebb lendületet, mint a

tapasztalás mutatja, az idegen ajkú ifjúság közt mindinkább fogy a ma-
gyarul nem tudók száma, st nem egy túlnyomólag idegen ajkú községben

a fiatalság már kizárólag magyarul beszél, imádkozik és énekel.

I I 90"j„-nál több magyar.

Mii 90"| o-ná! több német.

p^ 90 |„-nal több tót.

[1 UI Magyar (50"| o), német, tót.

> Tót többség magyarral.

Px>) Magyar többség tóttal.

BJHI Magyar többség ruténnal. ABAUJ-TORNA VÁRMKGYE NEMZETISÉGEINEK

TÉRKÉPE.

A ma is túlnyomóan magyar vármegye még magyarabb volt a XVII.

században. A két évszázadon át folyó háborúskodás azonban nagyon meg-

ritkította a népet. Ezenkívül sok református is elvándorolt, midn I. Lipót

kormánya alatt üldözni kezdték ket. Az üres telkekre Sárosból és más
vidékekrl tótokat telepitettek a földbirtokosok, különösen a Kassa körül

fekv falvakba, melyek lassankint úgyszólván teljesen eltótosodtak, és csak a

legutóbbi pár év óta kezdenek ismét magyarosodni. Ez eltótosodott községek

nevei élénken tanúskodnak magyar eredetük mellett ; a számos magyar csa-

ládnév pedig a múlt században a központi kormány által jó szemmel nézett,

47*

Eltótosodott

községek.
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az 1849-et követ abszolút kormányzat által pedig nyíltan támogatott eltó-

tosodás bizonysága. Bárcza, Benyók, Bernátfalva, Buzafalva, Csontosfalva,

a két Tkés, Gecse, Haraszti, Három-Bölzse, Kassa-Béla (a régi Szentvér-

képe), Kassa-Ujfalu, Királynépe, Kis-Ida, Lengyelfalva, Lrinczke, Széplak

stb. régi magyar községek lakói ma nagyrészt tótok. Köztük nagy számmal

találjuk a következ magyar eredet családneveket : Makó, Varga, Halász,

Peres, Lengyel, Lrinczi (Benyéken), Köteles, Béli, Buczkó (Bocsárdon),

Takács, Pásztor, Kormos, Rácz, Tóth, Varga (Bölzsén), Bakaj, Bernát, Gaál,

Kovács, Szabó (Bukóczon), Buzoga, Horváth, Lángos, Lovász (Buzafalván),

Csigás, Estók, Fábián, Juhász, Kondás, Majoros, Lovász, Nagy, Takács,

Varga (Gecsén), Jobbágy, Juhász, Kékes, Kovács, Kurta, Majoros, Tóth,

Zöldi (Gönyn), Szarka, Barna, Kovács, Óriás, Névels, Miklós, Balogh

Búza, Liptai (Hilyón), Ferencz, Tormási, Lrincz, Farkas, Lukács, Béres

(Kassa-Bélán), Pápai, Lengyel, Gazdag, Radácsi, Orosz, Nagy, Rimái, Bálint,

Balázs, Hadnagy, Csontos, Pásztor, Béres (Kassa-Ujfalun), Tóth, Bodnár

(Királynépén), Kajáthi, Majoros, Varga, Szepesi (Koksó-Baksán), Boldizsár,

Dankó, Bácskai, Lábas (Miszlókán), Tóth, Takács, Bodnár, Orkuti, Csuti,

Lovassi, Szenderi, Radácsi, Hegeds, Orosz, Lukács (Alsó-Olcsváron),

Takács, Fazekas, Kövér, Bodnár, Dargai, Gergely, Közép (Ráson), Bálint,

Nehaj, Béli, Keresztesi, Majoros, Tóth, Ordas, Forgács, Rozgonyi, Andrási,

Ádám, Lengyel, Ferencz, Régi (Rozgonyban), Forrai, Eperjesi, Lengyel,

Nagy, Bodnár, Katona, Fogmeg, Béres, Búza, Szabó, Varga, Halász (Tihany-

ban). Az alig néhány százalék kivételével tiszta tót Újfalu, Rozgony,

Olcsvár, Rás, Tihanj^ községek uralkodó magyar nevei szomorú emlékei az

erszakkal vagy közömbösséggel elmozdított elmagyartalanításnak. E régi

magyar községek megmagyarosítása tehát nem lesz egyéb, mint a történeti

állapot visszaállítása, és a kassavidéki elttosodott lakosok, a kik mindinkább

tudatára jutnak magyar voltuknak, nem is állanak ellen a magyarosító

törekvésnek. E községek megmagyarosítása tehát, ha a magyar nyelv ter-

jesztése az egyházak részérl is kell támogatásra talál, csak rövid id kérdése.

Magyarok. A magyarság zöme Abauj-Torna vármegyében csak néhány kicsi és

egyre fogyó népszigettl megszakított egybefügg tömegben lakik. Leg-

magyarabb része a gönczi járás, vagyis a Hegyalja, a Gönczi-patak és a

Szerencs-patak völgye a Hernád balpartjáig; azután a régi Tor-na vármegye,

a mai tornai járás, tehát a Torna és a Közép-Bódva völgye. A gönczi járás-

ban csak elvétve találunk idegen elemet, 1—2%-ot. Egyetlen községben,

Regéczkén van 9% tót; Abauj-Szántón német és tót együtt 2%, Vizsolyban

és Göncz-Ruszkán 2°/ tót, Kórén 1% tót, Szent István-Baksán 4% német.

Más községekben 1%-ot sem tesz az idegen ajkúak száma. Ez mind el-

enyész töredék. Tornában négy községben találunk elszigetelve nagyobb

számú tótot; Horvátiban 1 1%-ot, Barakonyban 1 2%-ot, Perecsén 36%-ot,

Kányban meg éppen túlsúlyban találjuk a tótságot, a mennyiben 254 lakos

közül 170, tehát % rész a tót. Minthogy azonban minden fell magyarok

veszik ket körül, a beolvadásnak nem sokáig állhatnak ellen. Elvétve

apróbb idegen kolóniákra még akadunk, igy Tornán 4% németre és 1% tótra,

Janókon 6%, Színben 1% tótra; ez azonban már számba is alig vehet
kisebbség. Ellenben a legtöbb tiszta magyar község Tornában van. Tizenöt

községben egyetlen más anyanyelv lakos sem találkozott a magyaron
kívül. Ezek: Aj, Almás, Becskeháza, Bódva-Lenko, Dobódél, Kápolna,

Peder, Perkupa, Szádel, Szászfa, Szlls-Ardó, Teresztenye, Torna-Ujfalu,

Udvarnok, Zsarnó.
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GÖNCZI LEGÉNY.

A csereháti járásban északon Jászóig terjed a magyarság. Jászó-Ujfalun

már csak 13% a magyar. Szepsi mellett Makranczon (67%) és Csecsen

(81%), a járás déli részén Büttösön (85%) tót kisebbséggel vegyesen laknak

a magyarok. Maga a Cserehát egészen magyar.

A szikszói járás, kivéve északnyugati sarkának négy községét, Fels-
Vadászt, Orosz-Gadnát, Ujlak-Szanticskát és Szolnokot,

magyar ; csak két tót sziget emelkedik ki a magyar-

ságból : Forrón és Hernád-Szlleden, ez utóbbi hely-

ségben a magyarság kisebbségével. Fels-Vadászon, és

Ujlak-Szanticskán % részt tesz a magyar elem. Orosz-

Gadnán ellenben alig 14%-ot. Szolnokon a rutének

mellett van többsége (57%).

A kassai járásban, úgy mint a megye egész északi

részében már tetemes kisebbségbe jut a magyarság.

Ebben a járásban túlnyomóan magyar csupán Nagy-Ida
;

többségben vannak a magyarajkuak Szinán,Kenyheczen,

Migléczen, Csányon ; a többi községben mindenütt kis-

sebbségben maradnak. Kis-Idától kezdve a járás és a

megye északi határvonaláig meg éppen csak kis töredékekben fordul-

nak el.

A füzéri járásnak csak déli részén lakik egy tömegben magyarság,

nevezetesen Abaujvár, Pányok, Zsujta, Telkibánya, Komlós, Nyiri, Kis- és

Nagy-Bózsva, Pálháza, Radvány, Kajata és Pusztafalu helységekben

;

egyebütt mindenütt vegyesen találjuk, hol többséget, hol kisebbséget

alkotva.

A németség három városban tömörül a vármegye északnyugati sarkán, Németek.

nevezetesen Stószon, Alsó- és Fels-Meczenzéfen. A német ajkúak számá-

nak nagy csökkenését azonban nem csak e három város lakosságának

apadása, hanem a megyében szerteszét szórt apró német szigetek elporló-

dása és beolvadása okozta. Az emiitett három város lakossága, mely két

harmadrészét teszi az összes abauj -tornamegyei németségnek, mindössze csak

831-gyel fogyott, mig az összes németség 1827-tel. A három városon kivül

lakó németség 149 községben él szétszóródva, többnyire mint iparos és

keresked. A németek számának apadását az izraeliták magyarosodása is

|

elmozditotta. 87 községben a németek száma nem emel-

kedik 10-re sem; ezekben egy-egy odavetdött család

vagy szolgálatban lev magános személy német csupán.

A három városon kivül 100-nál többet csak Rékán ta-

lálunk, nevezetesen 133-at, a lakossság 25%-át. Emlí-
tésre méltó számban laknak még : Aranyidkán 39-en,

Csecsen 46-an, Jászon 45-en (3°/ ), Györkén 42-en (7%),
Kassa-Hámoron 52-en (8%), Koksó-Mindszenten 43-an

(17%), Széplakon 52-en (5%), Szinán 94-en (7%), For-

rón 87-en (7%), Tornán 56-an (4%).

A tótok tömege a vármegye északi és északkeleti Tótok,

részén települt meg. Magyarok közé ékelve még tiz

szigetet képeznek a megye területén, ezek 1) Makrancz
és Csecs, 2) Falucska, 3) Horváti, 4) Barakony, 5) Kány, Perecse és Büt-
tös, 6) Ujlak-Szanticska, Orosz Gadna és Fels-Vadász, 7) Forró, 8) Her-
nád- Szlled, 9) Filkeháza, 10) Sompataki Kis- és Nagy-Huta és Kovács-
vágás-Huta.

BUZITAI MENYECSKE.
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Az összes abauj-torn avármegyei tótságnak több mint fele a kassai

járásban tömörül; számuk itt 20,383. Ez után a füzéri járás következik 11,124

tót lakossal. 90%-ot meghaladó többségben, tehát úgyszólván kizárólagosan

39 községben laknak, melyek Kassával körülbelül egy szélességi övben

feküsznek. Legtöbb Benyéken 100°/
, Ráson 100°/

, Kassa-Bélán 98%,
Kassa-Ujfalun 98%, Opákán 98%, Koksó Baksán 97%, Harasztin 97%,
Szilvás-Apátin 97%, Jászó -Mindszenten 97%, Miszlókán 96%, Bátyokon,

Sompataki-Nagyhután, Zdobán 95%. A magyarsággal szemben 50%-ot

meghaladó többségben vannak a tótok negyvenhat községben. A kisebb-

ségben lev tót lakosságot éppen olyan elszórtságban találjuk, mint a

németeket. Jellemz, hogy sokkal kevesebb azoknak a községeknek a

számuk, a melyekben igen csekély kisebbségben laknak a magyarok, mint

a melyekben kis német vagy tót töredéket találunk. Olyan község, melyben

tíznél kevesebb magyar lakik, az egész vármegyében csak 12 találkozott,

ellenben tíznél kevesebb tót 49 helységben ; a tót, úgy mint a német hama-
rabb rászánja magát, hogy más helyre vándoroljon munkáért vagy szolgá-

latért; de könnyebben telepszik is meg, mint a magyar.

Ruténok. Ruténok, mint a vallásfelekezetek felsorolásánál láttuk, szintén laknak

Abauj-Torna vármegyében, de kevesen. Egyetlen faluban laknak nagyobb

számmal, nevezetesen Szolnokon 150-en, s itt 43%-át teszik a lakosságnak.

Ezenkívül szórványosan még néhány helységben találjuk ket. A legújabb

idben bolgár kertészek is telepedtek le Kassa környékén.

Sokkal fontosabb az Abauj-Torna vármegyében lakó, legnagyobbrészt

letelepült czigányság. Nyelv tekintetében szétoszlanak a környez magyarok

és tótok közt. Mint faj Abauj-Torna vármegyében, hol nagy számmal

laknak, egyike a legérdekesebb jelenségnek. Az abaujmegyei czigányságnak

külön, történeti hagyományon alapuló büszkesége is van. Az egykori

czigányvárat, Nagy-Idát, melynek legendás katasztrófáját Arany János meg-

énekelte, ma is jogszer birtoknak s a város lakóit jött-ment bitor-

lóknak tartják.

Az 1893-iki általános czigányösszeirás szerint, melynek eredményét

1895-ben bocsátotta közre az orsz. statisztikai hivatal, Abauj-Torna vár-

megyében összesen 3676 czigányt találtak. (Ezenkívül Kassán 474-et). Köztük

férfi 1809, n 1867. Az összes lakosságnak tehát 2 1
/2 °/ -a czigány. Abauj-

Torna vármegye az ersebben czígánylakta vármegyékhez számitható. A czi-

gányok közt volt állandóan letelepedett 3295, huzamosabban egy helyben

tartózkodó 338; vándorczigány csupán 43. Járások szerint lakott: a csere-

háti járásban 607 (egy hatoda Szepsiben), a füzériben 551, a göncziben 542,

a kassaiban 637 (egyedül Széplakon 136), a szikszóiban 826, a tornaiban

513. Legtöbb lakott Széplakon, az egész kassai járásbeli czigányok ötödrésze.

Összesen 188 községben, tehát az összes községek háromnegyed részében

van czigány lakos. Legtöbben róm. kath. vallásúak, az összeség 4
/s része

s körülbelül 1
/s-e ev. református. Ágostai evangélikus mindössze csak kett

találkozott, görög kath. 52. A nyelvet illetleg inkább simulnak a lakó-

helyet nyújtó községek törzslakosságának többségéhez, mint vallás dolgá-

ban. Legtöbb czigány magyarnak vallotta magát, s a magyarok közül jó

háromnegyedrószc nem is tud czigányul, a magukat tótnak valló czigányok

közt jóval kevesebben vannak, a kik czigányul nem tudnak. Német czigány

alig van félszáz.

Földmivelóssel ugyan kevesen, de mégis foglalkoznak a czigányok

;

cselédnek is elszegdnek a földmvesekhez. Legtöbb köztük a napszámos
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(672), a zenész (347), kovács (237), madzagkészit,

többnyire n (169), tapasztó és cserepes (130), vályog-

vet (88). Érdekes, bogy a foglalkozás nélküliek közül

92-en koldulásból élnek, jövendmondásból négy, lopás-

ból, hivatalos bevallás szerint, tehát foglalkozásszeren

kett. Mellékesen, mint mindenütt, a zenészek javát

leszámitva, tolvajok valamennyien, s e miatt örökös

a panasz a községekben.

Látjuk tehát, hogy különböz nemzetiségek lakják

Abauj-Torna vármegyét, részint összefügg tömegben,

részint vegyesen, majd elszigetelten más nemzetiségek

közé ékelve, majd szórványosan, de a túlnyomó számú

magyarság mellett is csak kevés egynyelv és nemze-

tiség helységet találunk. Ez a körülmény nem maradhatott átalakító hatás

nélkül a népre és életére. De a népéletre való befolyást küls hatás is

ersítette. Abauj-Torna vármegye földrajzi helyzeténél fogva különösen ki

volt téve a szomszédság behatásának. Valamint útjává és találkozó góczává

lett a keresked karavánoknak, akképen nyomult be völgyerein a külön-

böz népfajok áramlata is. Nyomait a legváltozatosabb alakban és soka-

ságban észlelhetjük. A lakosság típusaiban, ruházatá-

ban, szokásaiban annyi eltérés van, mint kevés más

j/j^\ vármegyében. Kategóriákat felállítani szinte medd fá-

f'%•* radozás. Mintha a még néhol fennálló vagy maradvá-

/L nyaikban látható körülfalazott templomok szimbólumai

lennének a népélet elszigetelten végbemen, úgyszólván

individuális fejldésének az egyes helységekben vagy

helység-csoportokban.

Abauj vármegye területén kétségtelenül már a hon-

foglalás korában kellett magyaroknak megtelepedniök.

A történeti nyomok, a néphagyomány, de leginkább a

nyelvsajátságok bizonyítanak mellette. A nyelvsajátsá-

gokból Ítélve valószínnek látszik, hogy az itt letele-

pedett törzs rokon volt azzal, mely a Dunántúlnak délnyugati részét szállta

meg. Késbb a szomszédságban a palóezság telepszik meg, de apró gyö-

kérszálakat ide is bocsát a nyugat felé szolgáló völgynyilásokon át. A
nyíltabb Hernád-völgyön a tiszavidéki magyarság tolul be ; északról meg a

szlávság, nevezetesen a tótság és kis mértékben a ruténság. A szlávok nagy

része bizonyára nem volt slakó, st ujabb idben költözött a megye terü-

letére. Régi a németség is a megyében. Német telepí-

tések már a XII. században történnek, de a német
falvak nagyrészt nem állhatnak ellen a magyar soka-

ságnak, mely lassankint fölemészti ket ; ámde örökli

is sok tulajdonságukat és szokásukat. A bányászatnak,

iparnak és kereskedelemnek k voltak gyakorlói és

mesterei. Majd a XV. században Giskrával csehek köl-

töznek be ; ellepik Gönczöt, Szepsit, Nyírit, Hejczét és

más helységeket. A csehek hatalmának megtörése

nem jelentette kipusztulásukat, hanem k is lassankint

beleolvadtak a magyarságba. A török háborúk és az

ismétld szabadságharezok alatt, midn egyes városok,

els sorban Kassa birtoka állandó vetélkedés volt a szikszói legény.

Átalakító befo-

lyások.

BUZITAI LEÁNY,

Telepedések.
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küzd felek közt, az idegen helyrségek révén számos külföldi, többnyire német
honosodott be, s a német és tót telepítés a XVIII. századbeli reakczió alatt,

részint politikai okokból, részint a megfogyott munkáskéz pótlása végett

ismét nagyobbb arányt öltött. A meghonosodottak id multán összeházasodtak

Fajkeveredés. a törzslakókkal, s e viszonyból az a keverék-típus származott, melyet egy-

formán észlelhetünk akár a magyar, akár a tót helységek legnagyobb

részében. Külön, jellemz típust alig lehetséges megállapítani. Legjobban

megrizte a magyarnak nevezett, alföldi kun-magyar hasonlóságot a Hernád-

völgy déli része és a Hegyalja. A megye északi részében általában minde-

nütt szláv tulajdonsággal keveredett. A fajkeveredést az arczforma külön-

bözsége is lépten-nyomon elárulja. Viszont a régebben magyarok lakta

községek szlávjai, helyesebben az eltótosodott magyarok meg a magyar szár-

mazás sok vonását rizték meg.
Testalkat.

j^ magyarok és tótok egyaránt, kevés kivétellel középtermetüek, ritkán

köpczösek, inkább ösztövérek. Magas termet általában kevés található,

inkább a magyar-tót helységekben, mint Kenyheczen, Alsó-Kemenczén,

Ránkon; de egyes magyar helységben is, mint Nyírin, Udvarnokon, Szádeln.

Általában a tornai részben találjuk a legtöbb magas, szálas termetet. Ebben
a legújabb idkig politikai önállósággal bírt járásnak lakosságában még legtöbb

közös vonást fedezhetünk föl, melyek egyúttal közösek a Sajóig lakó kelet-

gömöri és észak-borsodi magyarokéval. A haj és szem szine után szintén

nem igazodhatunk el. A míg egyes magyar községekben, még Tornában is

általános a barna haj, máshol éppen az ellenkezt látjuk. így például a

szádeliek, hidvég-ardóiak úgyszólván mind barnák, ellenben a közeli gör-

giek nagyobbrészt szkék. A tótok közt szintén sok barnát találunk a szke
mellett ugyanabban'a községben. Általában mégis a magyarok legnagyobb része

barna hajú ; barna, ritkábban kék szem ; a tót a barna mellett többnyire

szke, de általában kék szem ; termetére nézve pedig legnagyobbrészt

szintén középnagyságú, st nem ritkán alacsony. Ez talán nem is annyira

faji jelleg már, mint inkább a hiányos élelem s a rendkívüli mértékben

elterjedt pálinkaivás következménye. A kozmás pálinka fitala immár nem
csak a tótságnak, de sokfelé a magyaroknak is. A bortermelés nagy katasz-

trófája, a tiszta, egészséges bor hiánya, a meglevnek aránytalan drágasága

utat nyitott az egészségtelen pálinkának oda is, a hol azzal csak kivétel-

képen, legföllebb reggeli italként éltek. Annyira megy már a pálinkaivás,

hogy a még sok helyen uralkodó torokon, a tótoknál a lakodalmakon is

csak pálinkát adnak az asztalra, pálinkát itatnak a csecsemvel, a ki már
születésekor magával hozván a pálinkaittasságban való fogamzás átkát,

még gyorsabban sülyed a testi és lelki satnyulás veszedelmébe.
Nyelvjárások.

Nyelv dolgában még nagyobb eltérésekre bukkanunk az abauj-torna-

vármegyei magyarság között. Nem ismeretlen tény az, hogy a természeti

akadályok, leginkább a hegygerinczek, melyek megnehezítik az embereknek

egymással való közlekedését, rendszerint megkönnyítik a nyelvi eltérés ki-

fejldését. Abauj-Torna vármegyét egy nagyobb hosszanti (a Hernádé) s egy

harántvölgy (a Kanyapta-Bódva völgye) szeli keresztbe. Ezekben húzódik

a központ, vagyis Kassa felé a megyében leginkább uralkodó két nyelv-

járás, a mig a tót falba nem ütközik. A hernádvölgyiek beszéde, melynek

rokonságát megtaláljuk a Hegyalján, Zemplénben a Tiszáig, változata a

tiszai nyelvjárásnak s itt bátran nevezhetnk hegyaljainak. A tornaiak

beszéde palóezosnak (de nem palóeznak) mondható. Ezeket azonban nem
határolják el élesen az alacsony dombok és völgyületek, egyes sajátsa-
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gaikban összeolvadnak, bizonyos helyeken azonban meg egyszerre mind a

ketttl elüt kivételekkel találkozunk. E két nyelvjárás és a szláv tömeg

között, a megye középrészén meg szerteszét szórva Somogy és Zala dél-

nyugati részén honos nyelvalakokkal és tájszókkal találkozunk, fkép a

füzéri járás déli részében. Ha számba vesszük azt,

hogy itt állott Abaujvár, a ma is azonos nev hely-

ség mellett, mely az itt alapított várispánságnak, ké-

sbb a megyének nevet adott, annak centruma volt, ha

tudjuk azt, a mi kétségtelen, hogy a Dunántúl délnyugati

részén mindjárt kezdetben telepedtek meg magyarok,

kikkel Szt. Istvánnak kemény harezot kellett vívnia

a keresztény hit ellen való fellázadásuk miatt, valószí-

nnek kell tartanunk, hogy itt találjuk meg legtöbb

maradókát az els abaujvármegyei magyar lakók

nyelvének. Itt -z nyelv él, akár mint déli Somogyban,

Zalában vagy Kecskemét és Szeged táján, de alakjait

tekintve, inkább a dunántúlival atyafi nyelv. Abaujvár meczenzéfi férfi.

környékének lakosa, így a szomszéd pányoki ós nyíri

embó'r is a bocsületét keresi ; azt mondja : mögyó'k péntok.ön, möntem

vóna kecldó'n is, ha nem esott vóna. Lejebb Göncznél már elenyészik

az -zés ós helyet enged a közép e-nól laposabb tiszai e-nek, holott a Hernád-

völgyön nemcsak uralkodik a közép e, de egyes helyeken, mint Aszalón

elég élesen is hangzik. Ugyancsak Abaujvár környékén a tárgytalan ige

múlt idejének második személyében röviden ejtik a szemólyragot. Nem
mondják : írtál, hanem irtai. Épp igy : vereködtel, ettél, möntel. Ennek a

nyelvjárásnak egy sajátsága, mely a Dunántúl föntemlitett részében szintén

uralkodó, tudniillik a ja-nak í-re a já7c-nak ík-re változása a mólyhangu

tárgyas igeragozás jelent és föltételes módjának harmadik személyében, vagyis

a mólyhangu tárgyas igéknek a mondott személyalakban a magashanguakkal

való egyeztetése. Ezt az igealakot Abaujban és Tornában már általában használ-

ják, st a Hegyalján, igy Sátoralja-Ujhelyen is. A mig azonban például a Hernád

mellett Idrányban, Novajban, Garadnán stb. adi, kapi járja, a lel szónak

kivételes állás jut; nem mondják: leli, hanem lelylye a hideg. Néhol már
a város és az iskola hatását érezzük ; ha kabátos ember-

rel beszélnek s kiejtik az adi, kapi-féle alakot, rögtön

kijavítják, mintha rosszat mondtak volna. Ez az igealak

az iskolai grammatikai oktatásból ersen befolyásolt

kassavárosi nép közt is fenmaradt.

A Tornában leginkább uralkodó palóczos kiejtés

átvándorol a Cserehátra is, leér egészen a Hernádig. Pe-

rónyben még hallani a kissé diftongizáló hosszú, öblös

á-t : várom e h. vaarom (várom), kára e h. kára. Azt is

mondják : vónák (volnék h.) „Szerencsés vónák, ha
nem vónák vele sógor." Sajátságos, hogy itt inkább a

nk beszélnek a mondott kiejtéssel, mig az újítást

meczenzéfi menyecske, hamarabb elfogadó férfiak kevésbbó, a minek oka talán

szintén az iskola lehet, melynek hatását nem egy

helyen érezhetjük. Egyes lelkészek vagy tanítók, ha arra vetik fölösleges

igyekvésüket, hogy kiirtsák a nép nyelvének sajátosságait, valóban nem
irigylend sikerrel mködhetnek. Hogy számtalan és szépnek vélt idegen

formát is csempésznek az ingadozóvá lett nyelvérzékü emberek beszédébe,

Magyarország Vármegyéi és Városai. -48
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arra nem gondolnak. A nk konzervatívabbak levén, meg nem is állván

annyi ideig az iskolázás hatása alatt, természetesen nehezebben hagyják

el az anyjuktól tanult nyelvet.

A tornaiak egyáltalában mind a palóczos kiejtéssel élnek, úgy mint a

szomszéd Gömörben ; de takarékosabban élnek a közép é-vel, az a-t nem
ejtik oly éles á-nak

;
ellenben az á ersen nyújtott, kissé diftongizáló

á náluk.

— Vegyenek mádárt, mókus mádárt.

— 'Szén nem madár az, nem száll.

— De mász a fára.

A diftongizálás néha oly ers, hogy az á határozott hosszú o'-vá lesz,

mint Szádeln, a hol Ódám, hórom, hóz járja Ádám, három, ház helyett

stb. Görgn az a helyett a-s elhangzásu ó-t hallunk, mint szomszédj a
ot,

teha
o't mag aónak. A ragozásban a tornaiak ragaszkodnak a nyelv si alak-

jához, nem asszimilálnak. Nem mondják : közzé, hanem köz?;e, nem marék-

kal, hanem marékjai, falvai, íável. A mélyhangu t vég igék föltételes

módjában ellenben megteszik. Számítsuk helyett számíjjuk, fordítsuk

h. íordijjuh, ellenben ezt is hallani : megszépiccscm, viszont szorítsd h.

szorídd. A nyújtás, ragvégek st szóvégek kihagyása szintén megvan ; fd,

bcs, dolog/to', ne'kül, mer', legényhe', kentekt'. Az sz-t és z-t többször

e-vel cserélik föl, pénc, díc. A mássalhangzót gyakran nem kettzik ; agya-

tok, (aggyatok. h.). De ezt nem teszik oly következetesen, mint a hol

a szláv hatás alatt áll a nép beszéde. Eltérések gyakran fordulnak

el. Minden faluban más és más. így vagyunk a tájszókkal is. Egy helyen

osztány, más helyen osztáng, a harmadikon osztángon. A betüátvetósek is

gyakoriak. Néhol vfóny, máshol fövény, tenyér h. tereny. A bet- és szótag-

csere különben itt kevésbbé feltn, mint Göncz tájékán, a hol feteke (fe-

kete), hedegü (heged), szülét (szüret) stb. járja.

A szádeli völgy eltt mezei virágot kínálgató asszony köszönt verse

tanúsága annak, hogy a grammatikus ember csinálta verset miként módo-

sítja a nép kiejtése. A versben már nem használja az áldi, adi alakot, ha-

nem mondja saját kiejtése szerint úgy, a hogy megíródott: álgya, agya.

Szádelnek kis határa,

Völgyének van szép virága,

Ez az asszony azon körmösködik,

Hogy a látogató urakat

Szépen ídicíti.

de szép is ez a dícvirág,

Hogy egy kis ajándékot adnának rá,

Mert a példabeszéd mai napig is azt mongya,

Mégálgya az Isten, ki az ajándékot agya.

Második szavambul úra ászt kívánom,

Algya meg az Isten az egész családot.

A torna-uj falusi kér násznagy így szól

:

Nem hosztunk mink semmit,

Csak nékünk agyatok,

Szép jányt keresünk most,

Jót meg takarosát,

Ehhez a legényhe' legalkalmasabbat.

Mire a kiadó násznagy így felel

:

Ha ez tiszta szándékotok,

Mindenkit én bebocsájtok,

De jányt addig nem kaptok,

Még é'gyet nem választok.
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A búcsúztatónál azt kérdi az apa: „Szegény jányom, ki fonya be ezen-

túl a te árva hajad? Ki viseli ugy gondod, mint az éldes anyád? Mi vár

most rád idegeny fdön, idegeny emberek koszt ?" Mikor pedig viszik az uj

asszonyt, igy kurjongatnak a leányok : „Ijuju, szebb a bárány, mint a ju

;

szedd a lábod, üsd a bokád, szoridd a szivedre rózsád."

A Tornával határos Somodiban már e nyelvi sajátságok mellett a tót

ós német formák elburjánzása észlelhet. Benn Jászon meg éppen sok nem-

csak a németbl egyszeren kölcsönvett szó, de a németes kifejezés is. Ilye-

nek például a dufart, kapualja, fluder (Gömörben is) malomgát, grulya (krumpli),

ez különben több helyen Tornában is, pilimajsz, denevér (Fledermausból), raj-

csurozni, szaladgálni, mjnol, nagyobb fazék stb. Élnek oly értelm szavakkal,

melyek Kassa vidékének magyarságával közösek, mint például a tébolyo-

dott ember Jászon, ugy mint Kassa vidékén megcsábid. Kassán is mondják :

„Ijettébe
5

maj' megcsábult."

Kassa vidékén még ersebb a tót befolyás a német mellett. A szóta-

gok kurtítása itt általános, úgy a városban, mint a vidéken. Regei, ford,

könyü. A sok német és tót eredet szó akárhányszor szinte érthetetlenné

teszi beszédüket. Az idegen szólásforma és szókötés kivetkzteti nyelvüket

magyaros voltából. „Hogy ezt kell betölteni? Mit én tudom?'' Kérdik. „Mit

elvesztettél? Öcséd nagyobb volt tlem? Kimegy a tz. Felöltözöm a bubit."

Csupa idegenszerség. El van terjedve a fnevek kicsinyítése is, a mi ha-

tározottan tót szokás. Husocskát esznek, borocskát, söröcskét isznak, esa-

pocskán eresztik, cigaroskával (szivargyári munkásnvel) kaczérkodnak, ha

nem viszonozza érzelmi nyilatkozataikat, akkor hidegjük van nekik s nem
pedig fáznak. De van a kassavidéki nyelvben sok jó eredeti kifejezés, melyek

egyikét-másikát ismét fölleljük a törzsökös magyaroknál, például: Ez kérem,

tulajdon az a szövet. Temérdek jó ize van most a formintnak. Labodált

(kóválygott) a szllk alatt. Mondják azt is: idevalósi (idevaló). Az s
magyar nyelv diftongusa is hallszik a tedu (toll) szóban.

A németek nyelvét illetleg csak a meezenzéfiekrl szólhatunk, mert

si nyelvük külön tájszólássá fejldött elszigeteltségükben. A v-t a rendes nyelv-

történeti szabály ellenére b-vel cserélik föl s nem megfordítva. Wein—bein,

Wiese=bíz, was=bóz. A g-t is akárhányszor b-vel helyettesítik. Hügel hübl.

Az r-t elnyelik a szók végén : fóta, e h. vater, motta, e. h. mutter. Tájszavuk

igen sok van. Jellemz, hogy a szaladásra van legtöbb. A megyében szer-

teszét lakó németség zagyvalék nyelven beszél. A tótok leginkább a sárosi

dialektussal élnek; sokfelé, a magyarsággal való érintkezés következtében,

magyar kifejezésekkel tarkítva. Építkezés.

Legnagyobb hasonlóság még az építkezés módjában nyilvánul Abauj-

Tornavármegye lakói közt, jóllehet a részletekben, különösen a küls for-

mában sok eltérést vehetünk észre. A házak bels elrendezése rendszerint

egyforma az egész vármegyében. Kevés kivétellel egy tet alatt épül egy

szoba, konyha, kamara, istálló. A városokban természetesen a nagyobb váro-

soktól ellesett stilizáló formák kezdenek terjedni ; a régi alakok közül csak

egy jellemzeteset találunk Kassán kívül; ez a meczenzéfi ház, mely szepes- Meczenzéfl ház

ségi származású. Az eredeti meczenzéfi ház, mely fából épült, csak kevés

példányban van már meg, ámde az újabb építkezéseknél is megtartották

alakját, melyet Meczenzéfen alul, még Szepsiben is láthatunk. Magas,

hegyes szög zsindelyteteje van meredek oldallal, hogy a hó és es hamarabb
letakarodhassék. Jellemz a csúcsfal közepe táján kiugró zsindelyfödél, mely a

homlokfalat védi az es károssága ellen s ernyül szolgálhat a ház eltt

álldogáló vagy üldögél lakosoknak. Ez a kiugró tet mely körülbelül ugyan
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arra a czélra szolgál mint a matyó házak üstöke, st
elhelyezése hasonló is hozzá, igen érdekes különle-

M0^\ gességük e házaknak. A házak, mint késbb a gönczi

cseh házaknál fogjuk látni, oly módon épültek, hogy

egyik a másikánál valamivel kijebb állott az utczasoron,

mely ekképpen lépcszetes alakot nyert.

A szalmatetejü falusi házak jellemz födésmódja

a garádos (lépcszetes) fedés, mely fels Magyarország-

nak ezen a keleti részén szokásos és csak a Tiszánál

meg nyugatra Gömör vármegyében sznik meg. Leg-

czifrább a tótoknál, a kik úgy, mint a ruházkodásban,

a házaknál is leginkább szeretik a czifrálkodást. A
tótok a tet oldalait és a csúcsfalat pótló oromzatot ál-

talában garádosan fedik. A fedésre használt vékonykötésü zsuppot kicskának

nevezik, mely elnevezés a magyarok közt is elterjedt. Mentl messzebb ju-

tunk dél felé, a magyarlakta vidékre, annál egyszerbb lesz a tet, néhol

csak az orom, sok helyen már csak a tet éle van garádozva.

A házfalak építanyagául ma már kevés helyen használják a fát.

Régebben még a hegyvidéki falvakban is, a hol könny szerrel juthattak

volna jó épületkhöz, általánosan fából épitették a háza-

kat, st a templomokat is, mert nagyon olcsó volt a fa,

st ingyen is kaptak, csakhogy irtsák a srségeket. A
fa megmunkálása is könnyebb volt ; a durván ácsolt

gerendákat közönséges kötéssel egymásba rótták, mint

a kalitkát, s zsuptett vertek rá, hogy meleget tartson

;

mig a kbl való építésre tanult kmvest kellett

volna alkalmazniuk. Ámde ma, mikor a fát már jól

értékesíthetik, az olcsóbb k, az agyagos területtel

biró községekben a vályog, a jobb móduaknál a tégla

lép helyébe. A sík völgyön lakóknál, a kikre nézve költ-

séges lenne a k szállítása, a téglát meg drágálják,

gyakori a tömés-, vagy boronafal. Kémény majd minden
házon van. A füstös konyha már ritkaság A kéményt rendesen fából épí-

tik és szalmával burkolják körül. Hogy ez valami nagy mentességet adna
a tz ellen, azt senki sem állithatja. A gyakori tzesetek után kénytelenek

a lakosok cserepes házakat építeni. A hol ma nagyobb számú cserépfö-

delet látunk, ott bizonyosan nem rég tzvész dúlt. A cserépfödés természe-

tesen merben megváltoztatja a házak formáját, részint az ersebb alépít-

mény miatt, részint a városi kmvesmester sablonos

mesterkedése folytán. A különböz magyar vidékek jel-

lemz épitésmódjának ismerete ós a megfelel vidékek

uj építkezéseinél való alkalmazása nagyon kívánatos

lenne. Pusztító tzvészek következtében épült újjá egy

része Makrancz, Miszlóka és Fels-Mislye falvaknak.

Az elbb emiitett általánosságoktól számtalan el-

térésre találunk a házak elrendezésében és építési mód-

jában, nemcsak egyes falvak közt, de még ugyanab-

ban a faluban is. A helységek aprók levén, különösen

a hegyes földön többnyire egy sorban épülvók házaik.

Itt is ismétldik az országszerte jellemz elhelyezés,

melybl a legtöbb esetben a lakosság faji jellegére

MISZLÓKAI LEÁNY.

T

MISZLÓKAI LEGÉNY.
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vagy legalább is eredetére lehet következtetni. A szlávok többnyire utczarendszer.

egy utczás, vagy párvonalas utczáju, de hosszú alakban futó falvakat épí-

tenek. Ha az ilyen módon épült teljesen magyar községek eredetét vagy

nevük jelentését kutatjuk, rendszerint szláv telepítésre bukkanunk. A ma-

gyarok ellenben jobban szeretik, még a kisebb községekben is a csoportos,

lehetleg egy közzéppont, rendesen a templom körüli elhelyezést. Nagyjá-

ban Abauj-Torna vármegyében is ezt tapasztaljuk. A hernádvölgyi, hegy-

aljai és a volt tornamegyei helységek jó részt csoportos építésüek, de még az

eltótosoclott magyar helységek többsége is, st a kicsinyekben is legalább

jelét látjuk a gyrs építkezési formára való törekvésnek. A szláv eredet

helységek legnagyobb része ellenben nem keres középpontot ; házai

egyetlen hosszú sorban következnek egymásra, ha csak a terep görbületei

és akadályai nem kényszerítik a lakosokat a szétszórt építkezésre.

A házak eltt sokan szeretik az apró virágos kerteket. A jó érzék ha- Elkertek,

hidasáról tanúskodik nem egy helyen az utczák és udvarok befásitása is.

Kevés helység van már, a hol a ház elejét viola-, mályva-, szegfüágyak, néhány

rózsat ne szépítené. Ha virágoskert nincs, ákáczfát ültetnek. A mindenütt b-
ven található víz megkönnyíti a kertek fenntartását. A hol csorgó források

fakadnak, ott azokat kerítik be ; a Tornai mészkhegység völgyeiben és a

keleti hegyvidéken kávás kutak vannak többségben. Gémes kutakat is ta-

lálunk ; ezek a völgysíkokon, mint az alföldön, már uralkodóvá lesznek.

A jobb módúak közt terjedni kezd a szivattyús kút is.

Emiitettük, hogy a házak általában csak egy szobából, pitvarból, kam-
bt ,.
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rából állanak, összeépítve az istállóval egy födél alá. A csr és a sertósól

csekély kivétellel mindenütt külön áll. A pitvarban van a nyári konyha,

melyet hideg konyhának neveznek. Voltakópen tehát a pitvarnak nevezett

rész pitvar és konyha együtt. Télen a szobában fznek, most már az álta-

lánossá lett takaréktzhelyen. Hogy mennyire káros ez a bennlakók egész-

ségére abban a helyiségben, melyet nem szellztetnek, st az ablakok, gyak-

ran csak egy ablak közét még mohával is eltömik, úgy hogy némi leveg
csak a falon keresztül és a ki-kinyíló ajtón juthat be, abban a helyiség-

ben, a hol a család örege-apraja tolong, azt kiváltkópen a gyermekek ha-

landóságának igen nagy aránya és a városi gyermekekkel szemben határo-

zottan gyarlóbb fejldés állapota mutatja. A módosabbja, különösen a ter-

mékenyebb síkvölgyben, így a Hernád mentén, két szobás házat épít; de

télre is bevonul mindenestül az els szobába, melyet hol szobának, hol

háznak neveznek ; az utcza fell van az els ház, azután jön a pitvar a hi-

deg konyhával, ebbl nyilik a hátulsó ház, majd az istálló, fallal elrekesztve,

de ugyanazon födél alatt. Az egy szobás házakban a pitvarból nyíló ka-

mara pótolja részben a szobát; itt tartják a tulipántos ládákat.

A fából, kalitkamódra épített házak többnyire a tótok lakta helysé-

gekben, tehát az erdben bvelked vidékeken találhatók. Az összerótt ge-

rendák közeit s magát a kész gerendafalat is betapasztják és bemeszelik

;

néha csak az alját meszelik körül. Leginkább régi házak ezek, minket
Jászó-Mindszenten, Rudnokon, Kemencén, Bátyokon, Csákányban, Pet-
Szinyén, Ránkon, Herlányban, a magyar Nyíriben, Horvátiban stb., st a

fában már szegényebb Hernádvölgyben, mint például Hidas-Németiben ele-

get találunk. Lejebb Szikszóig és Göncztl Szántóig már mindenütt szi-

lárdabb a fal anyaga : a síkvölgyön a vert vagy tömésfal, a hegyes vidé-

ken a k. Téglát már srn használnak, majd minden helységben, de leg-

inkább a módosabbak.
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A téglaházakon már rendes a csúcsfal, mely különben ritka a megyében a

szalmásfödelü házaknál. A csúcsfalat meredeken lejt oromzat helyettesíti, mely

vagy egészen sima vagy garádos. E lejts oromzattal meg a hasonló farazattal

a tet koporsóalakot nyer. Néha nem ér az oromzat a tet csúcsáig, hanem
csak körülbelül két harmad magasságáig. Ily esetben a padlásnyilást csonka

csúcsfalszerü deszkázattal zárják el, melyre kis lyukat vágnak, fleg a vi-

lágosság kedvéért, de diszítésül is. A hol jobban el van terjedve a csúcs-

fal építése, többnyire a szikszói járásban, a Hernád völgyén és a tornai já-

rásban, ott felváltva építenek deszka és k- vagy téglacsúcsfalat. A szoká-

sos padlásnyiláson kivül rendesen egészen sima ; díszítés ritkán fordul el
;

néha csak az évszám. Ellenben sok helyen a felekezeti különbséget látható

jellel fejezik ki rajta. A róm. katholikus gazdák keresztet, a reformátusok

csillagot vágatnak ki a deszkafalon, mint a többi közt Idrányban, Novaj-

ban, Hidvég-Ardón, vagy tulipánt, mint azt Kenyheczen, Nyíriben, Görgn
láthatjuk.

Udvarnokon a katholikusok szent képet festetnek a csúcsfalra, a refor-

mátusok virággal, szllfürttel vagy szines nemzeti címerrel ékesítik azt

;

Hidas-Németiben magjur koronát vagy szívalaku ékítményt alkalmaznak.

Eresz. A tetnek a bejárat felli oldala majdnem mindenütt ereszt képez, mely

egyszersmind a nyitott tornácz födele. Vannak azonban falvak, melyekben

egyáltalán nem építenek ereszt; az udvarról egyenesen a pitvarba nyílik

az ajtó, például Alpáron, Perényben, Abaujváron, Hidvég-Ardón.

Máshol vegyesen fordulnak el ereszes és eresz nélküli házak. Maga az

eresz szélessége is különböz. Ugyanaz a járásbeli, szomszédos, egy nyelv, egy

fajtájú nép más-más módot követ az egészen azonos fekvés helységekben.

(iröncz-Ruszkán alig egy lépés az eresz; a közeli Vizsolyban már szélesre

veszik ; Boldogk-Váralján ismét igen keskenyre szabják. Legszélesebb a

tótok házainál fordul el. A tornácz rendesen nyilt ; vagy egészen szabad,

vagy faoszlopok tartják. Zárt tornácz vagy az utcza fell fallal rekesztett,

nagyon ritkán fordul el még a városokban is. A homlokfalon a megye
déli részében nem szokott díszítés elfordulni ; de az északi részen úgy a

magyarok, mint a tótok közt már gyakoribb az egészen egyszer vagy

néha czifra dísz is. A tornai Horvátiban, a Szepsi melletti Makranczon

oszloputánzatot fest a kmvesmester a homlokfalra ; máshol csak az abla-

kokat meszelik körül színesen, mint Jászó-Mindszenten, Rudnokon, Bárczán,

mely utóbbi helyen a festett keretet kék és vörös virággal is czifrázzák. Perény-

ben faragványos ablakkeretek adnak különös díszt a házaknak.

Az utczától kapu. választja el az udvart. Kapu nélküli házak igen

ritkák, leginkább még egyes tót helységekben találhatók. így Fels-Tké-
sen egyetlen telkes gazda házán kivül egynek sincs kapuja ; Jászó-Mind-

szenten szintén soknak hiányzik ; de az ilyen helység nagyon kevés. Még
a legszegén}rebb tót falukban is gondoskodnak kapukról. Ezek anyaga és

alakja igen sokféle. Legjobban szeretik a rácsosat, úgy a magyarok, mini

a tótok; a Csereháton, a Hegyalján csak úgy, mint Tornában. A rácsossal

együtt a deszkakapuk is használatosak s a szegényebbek megelégesznek a

vesszbl fonottakkal. Néhol, mint Szádeln, a régente általánosan vesszbl
font kapuval egyszerre felhagytak s egymásután deszka- vagy rácsos-kapu-

val cserélték föl.

Néhol faragványos kaput is lelünk; nem egy helyen pedig érdekes

alakú bálványfákat. így a magyar részében református Bödön a tiszántúli

fejfákhoz mindenben hasonló bálványfákat találunk, bár nem nagy szám-

Kupuk.
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mai, nemkülönben Makranczon ; faragványos kapukat látunk Hidas-Németi-

ben, Udvarnokon, Somodiban és még néhány helyen.

Mint hagyaték, érdekesek a Gönczön látható cseh házak, melyek maga-

san és akképen voltak épitve, hogy az utczáról, eltávolítható lépcsn kellett

fölmenni; az utczára pinczeajtó nyilt, hasonlóképen a pitvarból is, hogy

szorongatás esetén, mig az ostromlók behatolnak a házba, a pinczén át

menekülhessenek a bennlakók. Ezen kívül egyik ház homlokvonala kijebb

áll a másiknál úgy, hogy ezek a házak lépcszetes sort alkottak, a minek

ismét az lehetett a czclja, hogy a szomszédok a házak lréseibl szintén

ráldözhessenek a támadókra. A gylölt zsebrákoknak folyton lehetett

okuk tartani attól, hogy a helységek gyakran megzsarolt lakossága meg-

rohanja és felkonczolja ket. Népviselet.

Ha már az épitésmódban annyi változatosságot figyelhetünk meg, még

többet fogunk találni a nép ruházatán. Bizonyos kölcsönhatás mindenütt

észrevehet; de éppen a kölcsönhatás sokfélesége sokszorozta meg a különb-

séget áruházat egyes darabjaiban, szabásukban, a ruhavisel nép szinérzéké-

ben, st a ruhák neveiben is. Általánosan jellemz, hogy a magyarság mindenütt

jobban kedveli az egyszert, mint a tót, a ki szereti a feltnt, czifrát. Az ornamen-

tika történelme körülbelül megállapította, hogy a túlon-túl sujtásos, czikornyás

dísz a szláv befolyás eredménye. Ezt az abauj-tornavármegyei nép viselete

maga képes bizonyítani. A magyarok inkább az élénk ellentétes, de nem

kiáltó színekben keresik a hatást, díszítésük inkább értékes, mint czikor-

nyás ; ha fényzésre hajlandók, nem czifra, de nehéz, áros szövetet válasz-

tanak. A tótok és az eltótosodott magyarok a rikító színeket, túlhalmozott,

sujtásos, rikító hímzést, czafrangot, módjukhoz mérten többé-kevésbbé fölös-

leges ékszert kedvelik. A magyar nép viseletének egyszersége különben

sok helyen tán nem is annyira eredeti, hanem az egykor az egész Hernádvöl-

gyón és a szomszéd területén uralkodott református vallás puritanizmusának

befolyása alatt fejldhetett; mert a mint a Tiszavidékrl jöv lelkészek és

tanítók a nép nyelvében is eltörölhetetlen nyomokat hagytak tanításukkal,

nyilván hatással lehettek öltözetének módosítására is, A gönczi viseletben

például igen sok közös vonás van a tiszántúlival. Legkevésbbé változik,

mint egyebütt is, a férfiak ruházata; de annál inkább a nké. A városi

befolyás, a gyárilag készült, majdnem kivétel nélkül Ausztriából importált

szövetek, melyek a házi szttest egészen kiszorították, nem kis mértékben

módosították a ruházkodást. A mi a szövetek mintázatát illeti, igaz, hogy
a külföldi gyárosok a jó üzlet kedvéért alkalmazkodnak a nép Ízléséhez, a

mint arról az országos vásárokon meggyzdhetünk ; de a maguk felfogását

is belevegyítik s így folytonosan közremködnek a népviselet eredetiségé-

nek kiforgatásában. A városi cselédek meg a legújabb nemzetközi divat

formáit csempészik ki a falukra ; st legutóbb már az Amerikából vissza-

tért kivándorlók is hozzájárulnak az eredeti viselet formáinak átváltoztatásá-

hoz és elhagyásához. Még a férfiak sem állhattak ellen ez áramlatnak.

Udvarnokon az Amerikát megjárt emberek meghonosították a pantallót és

a hosszú kabátot, azt a szabásút, melyet császárkabátnak hívunk. Az anyagi

jólét vagy a kereset megfogyása természetesen szintén érezteti hatását, els

sorban a küls dísz szegényebbé válásában vagy teljes megsznésében, mint

például a Hernádvölgy alsó részén Novajban, Idrányban, Garadnán, a hol

a valaha szokásban lev hímzést ma már elhagyták és sima ruhát viselnek.

Máshol meg éppen nagyon elharapódzott a fényzés a nk között úgy, hogy
ünnepi viseletre általánosan selymet vagy félselymet meg bársonyt választanak.
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Ha Szikszónál belépünk a Hernádvölgybe és innen indulunk fölfelé,

keresztül-kasul járva a megyét, lépten-nyomon megfigyelhetjük a ruházat-

ban majdnem faluról-falura forduló változatosságot. Szikszón és környékén,

kivált ünnepnapon még borjuszáju ingben járnak a legények, széles sötét-

kék vagy fekete szegélylyel és zsinórzattal diszitett szrüket panyókára

vetve ; keskeny kajla karimájú kalapot, pitykés mellényt, ránczos szárú

csizmát, b gatyát viselnek. Téli felsnek, fleg a kevésbbé módosak a

közönséges fekete gubát is használják, vagy bekecset hordanak. A nk ren-

desen barna vagy barna-tarka szoknyát, vállon átkötött kendt, ingvállt

viselnek ; az öltözet kimaradhatatlan kiegészitje a kötény. Föllebb, Léhen
és a vele szomszéd helységekben derékra valónak nevezik a mellényt, e fölé

ujjas lajbit vesznek, téli felsül a ködmönt, gubát, fehér vagy fekete szrt
viselik a férfiak. A nk piros, kék, barna vagy fekete-vörös ujjas lajbija pitarka,

szállóka, dugdki ; a melegebb zubbonyforma ruha a prémeske. Télen még kis

bundát, nagy kendt, fejrevaló kendt, fekete csizmát viselnek. A melegebb

ruhát pargetból kószitik, melyet ördögbömek hivnak. Fels-Vadászon már
kabátnak bivják a fels szoknyát, a mit az itt lakó tótoktól tanultak el.

Mindenütt, a hol tótokkal érintkezik a nép, meghonosult a fels és alsó

szoknya olyatén megkülönböztetése, hogy szoknyának csak az alsót (a pen-

delyt) hivják, a felsnek a neve kabát. Az egészen magyar Idrányban is igy van

ez ; de itt a fels szoknya általában barnaszinü, smár más nev ruhákkalis talál-

kozunk. A derékra vettb ujjas zubbonykát itt, valamint, a hogy látni fogjuk,

másfelé is nem telik-nek, a derékhoz feszült, melyet alul fodorral díszíte-

nek, testhez állónak, az ezek alá vett ujjatlan ruhadarabot, melynek körülbelül

ugyanolyan szerepe van, mint a városi nk trikó-korzetjének, derekasnak

nevezik. Itt már nem igen járnak gatyában a férfiak; még nyáron is posztó

nadrágot és ujjast, télen bekecset viselnek kék posztóból, azután apró fürt

fekete gubát. A jobbmódu nk czipt hordanak. A két utóbb említett

helységet összeköt légvonal közepére es Baktán megint más külsej öltö-

nyökre találunk. A baktai férfiak bekecse rózsával van kivarrva s bojtos

általvetvel felczifrázva, de e mellett hordják a gubát is, alatta pedig a kis

lajbit meg a lajbit ; a nk pedig a szoknya fölött a libitkét vagy rán-

czoskát, melyeket nevük maga magyaráz meg. A köténynek á nevét a

németektl csenték: surcznak hivják. Nem tapasztaljuk sehol ezen a vidé-

ken, hogy a nk fényzk lennének. Még kalárist sem igen látunk, leg-

föllebb igen egyszer fülbevalót.

Idránytól és Novajtól, köznyelven szólva, alig egy jó khajitásra van

a Hernádon túl Vizsoly; de már mennyire más részleteken akad meg a

figyel szeme ! A férfiak a mellény fölé huszárkát, zsinórozott dolmányt ölte-

nek, de ismerik k is a surczot, melylyel a munkában fehérnemüjöket védik

;

télen subát és szrt hordanak, mely már czifrább, mint a Szikszó vidékieké
;

ki van varrva kék, vörös és fekete rózsákkal. A nk szoknyája általában

sötét, komor szín, nagyrészt fekete ; a német reklit viselik testükön, de

ismerik a nemteliket, melyet sávos pargetbl varrnak. Lábbelijük czúgos

czip. A szomszéd helységekben már a vidámabb szineket kedvelik a nk,
kivált a Hegyalján, Bodók-Váralján, Alpáron. Váralján az idsebb nk
sötét kékben, az országszerte használatos kék-fest ruhában járnak, de a

fiatalok, nem csak a leányok, hanem a menyecskék is fehérben meg piros-

ban. Itt is kabátnak hivják a szoknyát, de a fels repít; télen bundát

hordanak. A férfiak nem kékben, de barnában járnak ; egyes öltönydarab-

jaik nevét k is a németbl kölcsönözték, ujjasukat kitlinek hivják s a
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lajbira sem tudtak magyar nevet faragni. A Vizsolyban meg mellzött
ékszerek, ha szerényebben is, de Alpáron már felbukkannak ; a leányok, akik
szeretik a fehér és rózsaszín ruhát, fülönfüggvel és gyrvel ékesítik magu-
kat. A férfiak itt nem használnak kölcsönkért német nevet, hanem derekast

és dolmányt vesznek. Festibb a férfiak viselete Gönczön és vidékén. Búza-
virágszín vagy kávébarna posztóból varratják pitykével gazdagon kirakott,

zsinórtalan ujjasukat és mellényüket, csak azonos szín nadrágjukon van
vitézkötéses zsinórozás. Pörge fekete kalapjukat árvalányhaj vagy toll

díszíti. Szrt nem viselnek, hanem bekecset vagy gubát ; azután fekete rámás
vagy ránczos csizmát. A nk nem járnak csizmában, hanem papucsban. A
városi divat után k is hordják már a testhez álló blúzt ; valamint a nem-
teliket is, s bár közelükben nincsenek tótok, náluk is kabát a felsszoknya,
mely rendesen barna az idsebbeken, de túlnyomóan fehér és rózsaszín

a leányokon.

Göncztl a kassai utón fölfelé az els helység Abaujvár s mindjárt
mellette van, alig három kilométernyire tle, Pányok. Az érintkezés gyakori
köztük s mégis lényeges kü-

lönbséget találunk ruházat

dolgában a kelt között.

Abaujváron a férfiak kék
posztó derekas lajbit és

ujjast, Pányokon fekete

húszaikat viselnek, azon-

kívül nyáron a pányokiak

hamuszín szatinklot ruhát

is ; Pányokon a leányok

szines kalárissal ékesítik

nyakukat, Abaujváron ál-

talában nem hordanak ék-

szert. Az egyenesen át-

ellenben, de a hegyen túl,

keletre fekv Nyíriben mái-

többet adnak a nk a ma-
guk csinositgatására. Csip-

kével díszítik ruhájukat, azonkívül nyakukon különálló díszt, úgynevezett

nyakacskát viselnek, ékszerül pakfong gyürüt és szines apró gyöngyöt, fejükre

szines, virágos selyemkendt kötnek. Az idsebb nk ugyan barna és fekete

szinben járnak, de a fiatalok a világos színeket szeretik, a fehér, kék,

sárga kartonszoknyát. A fels szoknya nekik is kabát, az alsó pendely,

melyet házi szttes vászonból csinálnak, a kötény surcz ; a ruha fels része

az ingvállon felül derekas és vizüké. A férfiak fekete és fehér (aba) posz-

tóból csináltatják dolmányukat, kitlijüket, derekasukat, télen a nadrágot.

Szrt nem hordanak, de gubát, a jobb módúak bekecset.

Nádasdon, a hol különben is sok a tót, már ersen uralkodik a tót

befolyás.

A férfiak fehér szürdolmányban járnak, télen nadrágban, mely

szintén fehér ; a dolmány és nadrág szines vagy fekete zsinórozással és

vitézkötéssel van czifrázva. Itt még sötét szín szoknyát viselnek a nk, de

északra, már Mislyétl fogva egész Tihanyig, illetleg Kassáig uralkodóvá

lesz a rikító piros szín. Egészen piros vagy pirosan tarka szoknyában és

kendben jár fiatalja, öregje ; a vén asszonyok ugyan sötétebb szövetbl
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is varrják ruhájukat, de ez sem lehet egészen sötét, hanem piros virággal

koczkákkal, vagy babbal tarkitott.

A megye északkeleti sarka a fényzés hazája, úgy a magyar, mint a

tót nk, de különösen az utóbbiak közt. Kezddik a nagy czifraság, pom-

pakeresés már Szalánczon s Ránkig, onnan Kassáig általánosan ural-

kodik. Kemenezén a nk ezüst fonállal czifrázzák s gazdagon zsinórozzák

derekasukat; asztal- és ágynemüjökben is kerülik az egyszert, de tagad-

hatatlan, hogy nem kedveztlen benyomást keltenek azzal, hogy sokat

adnak a küls csinra. Agyi ruhájukat és asztalnemjüket piros pamuttal

egybesztt virágos vászonból készítik. A szorgalmas asszonynépség a férfiak

ruhájának daróezszövetét is maga fonja és szövi gyapjúból. Ebbl a darócz-

ból varrt, többnyire fekete, kék vagy sárga zsinórzatu dolmányban és nad-

rágban járnak a férfiak egész évben ; még nyáron sem válnak meg a nad-

rágtól. Szrüket czifrán kivarratják mindenféle szinnel. Megjelen már a

bocskor is, melyben nyáron járnak.

Pet-Szinyén a férfiak virágos daróezban, nyáron meg szk, hímzett

vászonnadrágban és hímzett ingben járnak. A nk fényzése még nagyobb,

mint az emiitett helyeken. Elször is jellemz a sok csíkos, virágos kend, melyet

magukra vesznek ; azután a tari-tarka ruha, úgy a fels, mint a kabát,

azaz hogy szoknya. A felst jobkának hívják s készítik félselyembl, selyem-

bl, st bársonyból is. Az ingvállat hímzett szalaggal szegik be, de nem
maguk csinálják, hanem vásárolják az úgynevezett tamburált szegélyt. Ha-

sonlóan viselkednek Kánkon, de ott a selyem mellett otthonn sztt posztó-

jukat, a drelichet is használják, azonkívül perkált, vatmolt, pargetet. A fér-

fiak szre tarka pamuttal virágosra van kivarrva. Nyáron bocskort, télen

csizmát viselnek. A férfiruha nevei hunya (darócz ujjas), cholosnya (téli

nadrág), nohavlá (nyári nadrág), lajbik, gacse (gatya) ; a nké : szukeny,

lábat (szoknya), chusztka (kend), podolek (ingváll), szervianka (ujjas).

Bátyokon a nk mellénye lajbik, zubbonyuk jobka vagy vizitka, azután jön a

kabát, alatta a szoknya; az ing két részbl áll, az alsó oplecsko, a váll

podolek.

A Kassától nyugatra lakó tót helységekben megint festi változatos-

ságait látjuk a ruházatnak. Legczifrább és legékesebb a Kassa melletti Misz-

lóka lakosainak ruházata. A férfiak ujjasukat, csuhájukat (szrüket), szines

zig-zegvonalakkal, arabeszkekhez hasonló díszszel, tulipán, rózsa és szegf-

képpel varratják ki ; a nk pártaszerü fkött hordanak, melyrl hosszan

ömlik le a tarka szalagok egész erdeje, mellényük a viszi is díszesen van

kiczifrázva.

A szomszéd Tkésen szintén díszes, de komolyabb alapszín a viselet. A
tarka szinü szoknya helyett a nk festett kék vásznat vagy pettyes fekete

kelmét vesznek a szoknyához, melyet farbankának hívnak ; e fölé kivarrott

ujjatlan ködmönt és fehér gyapjuruhát. Vászonfk ötjüket és ingüket piros

és fekete pamuttal hímezik ki. A nk nemcsak fekete, hanem piros csizmát

is viselnek. A közeli bányásztelepek német vagy német eredet lakosainak

befolyása a férfiak viseletében már annyiban érezhet, hogy hosszabb sza-

bású kabátot is viselnek. Tkésen a hunkát, Jászó-Mindszenten, szintúgy

Rudnokon a rokot. Jászó-Mindszenten az a furcsa szokás is uralkodik, hogy
ünnepen és vasárnap a nk fehér vagy piros abroszt (rucnik) kötnek ma
gukra nagykend gyanánt. Alsó szoknyájuk többnyire piros; erre sötéteb

szinü felst vesznek, rendesen kékest vagy feketét, de a fiatalok fehéret is.

Piros csizmát itt is viselnek a nk a fekete mellett; a férfiak általában
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bocskort. Rudnokon már csak fekete csizmát hordanak ; de itt megint gyak-

rabban láthatjuk a nkön a selymet. A férfiak ruhája egészen elüt szinü,

barna és szürke darócz, melyet az asszonyok otthonn sznek.

A mint a magas hegyek közül leereszkedünk a lapályosabb földre, a

magyarok közé, kezd elmaradozni a sok virág és tarkaság. Makranczon

még uralkodik a himzett ruha, de a férfiak szrén már fekete kivarrást lá-

tunk, egyszer a derekas lajbijuk, ujjas huszárkájuk. Viselik a szrön
kivül a gubát is télen. A nk kötésig ér inget, ingvállat, fölötte testhez-

állót és szállókát, surczot viselnek; a szoknya (kabát) kasmirból, perkálból,

kanavászból készül. Piros csizmát itt már nem hordanak a nk.

A Kanyapta-völgytl a Hernádig szintén majd minden községben

más-más jellemz vonását találjuk a ruházatnak. A nép szokásait csak

nagyjában ismer városi ember meglepetten csodálkozik akárhányszor, hogy

egy nagy vidék népe mirl ismeri meg, ki melyik faluból való.

Leghamarabb az öltözetnek laikus szemre nézve meg nem különböztethet,

de a vidékét ismer embernek azonnal szembeötl valamelyes saját-

ságáról. A Kanyapta-völgy sarkán s a Hernád szurdokában négy egy-

más mellett álló helység ugyanannyi különbség a viseletben. Ezek a

helységek: Perény, Kenyhecz, Hidas-Németi, Tornyos-Németi. Perényben

szürkét viselnek a férfiak, Hidas-Németiben fekete vagy sötétkék rokkot,

Kenyheczen fekete lajbit és derekast; Perényben és Kenyheczon télen a

bekecs vagy ködmön felett csak a fekete gubát használják, szrt nem
;

ellenben Tornyos-Németin fehér szrben járnak, mely feketével vagy

szürkével van kivarrva. A guba Perényben apró fürt, abból a szövetbl

készül, melyet k maguk készítenek nagy tökéletességgel. Kenyheczen

dúsabb, göndör fürt a módosabbakon, egészen egyszer a szegényebbeken.

A ni ruházatban, mint mindenütt, itt is élesebbek a különbségek. A keny-

heczick fényzk, a tehetsebbek ünnepnap selyemben járnak, az alsószoknya

alját kihimezik vagy csipkével szegik, a piros vagy fekete vagy sötétkék

felsszoknya alját négy ujnyi széles diszítéssel igyekeznek tetszetsebbé

tenni ; czipben járnak. Tornyos-Németiben már semmi díszt sem látunk ; a

ni ruha szövete egyszer babos vagy virágos sötétkék ; de itt is czipben

járnak. Perényben az egészen világos szint kedvelik a nk, kivált a rózsás

szöveteket. Itt a fels ujjas jobka, Jcitle, a szoknya szintén kabát, ezalatt

van a pendely ; Hidas-Németiben a ruha fels része blúz, nemtelik vagy szorító

(testhezálló) ; himzést k is alkalmaznak ruhájukon ; Kenyheczen nemtelik,

bujbel. Kalárist mindenütt látunk a most emiitett helységekben a nk
nyakán, de inig Perényben fehér gyöngyöt hordanak, Tornyos-Németiben

piros, fehér és zöld szinüt.

A tornai részben általános a kis lajbi (mellény), lajbi vagy rokk (ujjas),

moly helyett többfelé már mai városi szabású rokkot (kabátot) vesznek ; a

nknél az ingváll, szohmjing, szállóka, lajbi (mellényke), testhezálló,

nyakacska (gallér), mente, kend, néhol a vizitke nev zubbony. Szrt
nem mindenütt viselnek a férfiak, hanem szürke vagy fekete gubát. Tornán
a fekete guba a legények felöltje, a szürke a meglett koruakat illeti.

Hidvég-Ardón, Szlls-Ardón, Körtvélyesen, Udvarnokon, Varbóczon a fekete

és szürke guba mellett járatos a szr is, st Szlls-Ardón még csak most
kezdik viselni a gubát a szr helyett, alkalmasint takarékosságból, mert a

kivarrott szr sokba kerül. De festi hatású is az a szlls-ardói, virággal

bven megrakott tulipántos szr. Körtvélyesen a tulipán helyett rózsát

varrnak rá ; Hidvég-Ardón meg már szint cserél, nem fehér, hanem szürke
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vagy fekete. A ni viselet szine is ilyen sokszoros alakban változik ezek

közt az egymás hátán lev helységekben. Néha nem a divat, hanem más
körülmény, mint például vallási szokás is befoly a választásra. Hidvég-

Ardón, a hol a fiatalok csak az élénk szineket keresik, adventben vagy

böjtben ki-ki barna vagy fekete ruhát hord. Tornán karácsony éjjelén és a

szilveszteri hálaadó isteni tiszteleten este 6 órakor minden n, leány vagy

menyecske fehér kendt köt magára, így megy a templomba. Húsvétkor a

tornai leányok fehér, piros pünkösd napján, a ki csak teheti, piros ruhát ölt

fel ünneplnek. Szádeln a pirosba játszó szinek a kedveltek. Körtvélyesen

a fehér meg a kék, Görgn, Udvarnokon már a zöld, azután a szürke,

kék ; Szlls-Ardón a téglavörös, a csikós vagy virágos, fehér, kék, fe-

kete vagy szürke. Az ing mellét általában kihímezik, néhol a pendelyt

is. A fényzés ezen a részen is elharapózott a szegénység mellett

;

elhagyják a csizmát s helyette fzs czipt és magassarku topánkát viselnek

vagy papucsot is több helyen. A szövetekben még jobban utánozzák a

városiakat; Görgn az atlasz, selyem, terno és bársony kiszorítja a szerény

kartont ; Horvátiban szin-

tén hódit a bársony, de

itt legalább a nk maguk

kötik a díszítésül rávarrott

csipkét, maguk készítik

a bven használt fehér

hímzést.

Egészen különálló,

díszes és érdekes a meczen-

zéfiek ünnepi viselete. Hét-

köznap, munkában egy-

szer, sötét szinü, rövid

kabátot, b gatyát, magas

szárú csizmát, kötényt vi-

selnek, mint a kovácsok

szokták, minthogy a me-

czenzéfiek többnyire hámor-

kovácsok. Nyakravalót a

meczenzéfi a világért sem kötne fel, még ha küldöttségben a miniszter elé

járul is.

Elvétve még régen divatozott ruhát is látni, zöld hajtókás rövid dol-

mányt, lapos, fényes, brrel bélelt gombokkal kivarrt kabátot, térdig ér,

czifrán kivarrt bundákat, de már csak néhány öregen.

Díszesebb a meczenzéfi „mánták" ünnepi öltözete, melyet hagyományos

pompájában riztek meg. A férfiak medveprémes, jó magas kucsmát viselnek,

vörös, kihajló posztóval, melyrl aranybojt csügg ; sötétkék vagy violaszín

dolmányt 13 világoskék selyemzsinórral s ugyan ilyen szinü selyembojttal.

Erre jön a vörös öv, mely gácsi-szrbl kötött 20 zsinórból áll, három részre

osztva s hat ezüstgombbal egybeillesztve. Vállukra, panyókára, a dolmány-

nyal egyenl szinü, rókaprémes mentét vetnek. A nadrág szintén sötétkék,

vagy violaszín, czifra világoskék vitózkötéssel. A csizma fekete kordován, szára

felül világoskék zsinórral szegélyezve, ugyanolyan szinü kis bojttal. Ezt a

ruhát viselik, ha valamely kiváló vendég érkezik a városba s lóháton kísé-

rik ; ebben kisérik ki halottjaikat is a temetbe.

A nk ünnepi ruhája: csipkével díszített ingváll, nehéz selycmmellényke.

HAZ GARÁDOS TETVEL.
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melyet ell két ezüst csattal kapcsolnak össze, e fölé selyemrojtos kis színes ken-

dt kötnek. Ab szoknya két színbe játszó selyembl való. A menyaszony köté-

nye élénk piros, arany- vagy ezüstcsipkével szegélyezett. A lábbeli czitromsárga

kordován csizma, piros sarokkal. A nyakat ötsoros gránátfüzér díszíti,

melyet hátul széles színes szalagcsokor foglal egybe. Ugyanilyen szín

szalag omlik le a varkocsról A menyecskék kontyba kötik hajukat s

fekete selyemfkött viselnek, mely ell 10— 12 cm. széles aranycsipkóvel

van díszítve s a melyrl hátul két kb. 12 cm. széles fekete szalag csüng

le. Télen aranysujtásos, fehérprémes mentét hordanak. Temetéseken a

közeli rokonsághoz tartozó asszonyok fekete selyem sálba burkolják fejket,

úgy hogy a sál közepét homlokukon éles csúcsba kötik, míg két vége ell

hosszan lelóg. A meczenzéfi nk ersen ragaszkodnak viseletükhöz s azokat,

a kik franczia divatú ruhát viselnek, gúnyból slapczáréknah nevezik.

A bogy ruházatához ragaszkodik a meczenzéfi nép, annyira hagyogatja

si szokásait, még pedig kénytelenségbl, mert a megváltozott viszonyok

miatt hajdani jóléte nagyon lehanyatlott. A meczenzéfi nép igen szorgalmas,

úgy a férfi, mint a n ; de ma sokkal súlyosabbak a megélhetés körül-

ményei, a minek els sorban a mulatságok fényének és gazdagságának

csökkenésében, a kénytelen egyszerség meghonosodásában kell nyilvánul-

nia. A meczenzéfi hámoros már kora hajnalban megy munkára, a sokszor

messze, néha másfél órányira es hámorba, s onnan csak este tér vissza

házába. Magával viszi reggelijét, a kávét, meg ebédjét, mely szalonnából

és burgonyából áll, a mit a hámor tüzén süt meg. Otthonn aztán estebéddel

várja felesége, a ki nagy gondot fordít háza tájának és gyermekeinek tisztán-

tartására és rendességére.

Házastársának megkérése még a régi mód szerint, az si czeremóniá-

val történik ; de a lakodalmat éppen nem tartja, mert nem tarthatja meg
a régi módon, dobzódással. Robonyi Géza polgári-iskolai igazgató, a két

Meczenzóf bels életének avatott ismerje, ezeket mondja a ma uralkodó s

a már letnt lakodalmi szokásról

:

Ha megtetszik egy legénynek egy leány s már meg is állapodott,

hogy lesz a jövendbelije, fölkéri a prautfadrát, egy titoktartó bácsit, a ki

hajlandó szive ügyét dlre juttatni s egy este beállít vele a leányos ház-
hoz. Elzetesen azonban a prautfadra értesiti a legény legközelebbi atya-
fiait, hogy készüljenek a nagy eseményre. A prautfadra elreczitálja mondó-
káját, melyre természetesen az a válasz, hogy ha már úgy van, hogy egy-
másnak vannak szánva, legyenek hát egymáséi. E pár szóval lesz a legény
vlegény, junka praitcheng, a leány menyasszony, jungfa prauta. Az örven-
detes hírre nyomban beállítanak a vlegény szülei, testvérei, legközelebbi
rokonai felbatyuzva sülttel, süteménynyel, melylycl hozzájárulnak a leányos
háznál készített vacsorához. A vacsoránál megbeszélik, hogy miként, hogyan
és melyik vasárnap tartsák meg a lakodalmat. A közelmúltban hét napig
tartó dinomdánommal folyt le a meczenzéhek menyegzje. Csütörtökön
vitték a vlegény házába négy lovas, felgalyazott szekéren a menyasszony
ládáját, magasan megrakott párnákkal, pénteken sütötték a kalácsot, szom-
baton ölték a sertést, malaczot és baromfit. Vasárnap, hétfn, kedden tar-

tott a vigalom egyfolytában, szerdán meg azon czímen, hogy a fzknek
is mulatniok kell, tovább mulattak, csütörtökön pedig volt a berekeszt
mulatság világos kivirradtig. A vfélyek csengs kocsin, víg kurjongatások
közt mentek a menyasszonyért és úgy vitték esküvre. A nászmenet a
templomból kijövet háromszor körüljárta a piaezon álló Mária-szobrot. A
nyoszolyólányok ezután a menyasszonyt atyja házához vitték vissza, a vle-
gény pedig párjavesztetten mehetett haza, a hol külön kamrába zárták, s ott

kellett egyedül étkeznie ; a közös lakadalmi ebéden sem volt szabad részt
vennie. Az uj menyecskét anyósa egész kenyérrel fogadta, melyet ezzel
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a szóval adott át neki : „Ném fon dm a Stökl Prót, dósz isz gutt fa

Hungasznót" (végy e kenyérbl egy darabkát, jó ez az éhség ellen).

Ma már nem tart egy hétig a lakodalom, a Szz Mária szobrát sem
járják körül és a vlegény az asztalfn ül felesége oldalán. De azért még
mindig nagy ünnepléssel folyik a meczenzéfi menyegz. Mindig vasárnap
megy végbe, a vlegény házánál. Az összes rokonság hozzájárul a lako-

dalmi ebédhez ; a levesnek való húst és bort a családbeliek adják mindkét
részrl. A vlegény rokonai a vlegény házához ajándékot küldenek : vajat,

tojást, csirkét, libát, st pénzt is. Ugyanígy küldenek ajándékot a meny-
asszony rokonai a menyasszony házához. Az ajándékok átadása szombaton
délben történik a következ módon: Tiszta fehér asztalkendvel letakart

ruhakosarakban viszi két-két aranyfköts, csinosan felöltözött menyecske.
Ell megy a vezérmenyecske, bal kezében egy tojással telerakott kosár-

kával, jobb kezében egy összekötött lábú felpántlikázott eleven malaczczal.

Nagyobb lakodalmaknál tizenöt menyecskébl is áll ez a menet. Az aján-

dékok átadása dikczióval kezddik és ebéddel végzdik, melyre a menyecs-
kéket a háziak meghívják, azután útravaló kalácscsal (püsadeszn) bocsátják

el ket. A menyasszony ládáját és párnáit szombaton este viszik a vlegény
házához, de ma már nem négyes fogaton, hanem néha nagyon is csende-

sen, egylovas szekéren, minden feltnés nélkül, egy menyecske kíséretében,

a kit megvendégelnek s a ki szintén püsadesznt kap. A lakadalmat meg-
elz estén úgy a vlegény, mint a menyasszony házánál a legközelebbi

rokonok vacsorálnak és a vlegény a prautfadra kíséretében fölkeresi a

menyasszonyt, megajándékozván azt a fköthöz és gyöngysorhoz való

szalagokkal. Itt aztán ennek örömére mulatnak, tánczolnak. Az esküv HVo
órakor van. A vlegény rokonai és az általa meghívottak a vlegény házá-
nál gylnek egybe, a honnan párosával elmennek a menyasszony házához.

Itt a szülk megáldják gyermekeiket és taraczkdurrogtatás mellett elindul

a menet a templomba. Templomból kijövet pénzt szórnak a templom eltt
egybegylt czigánynépnek és mire a ház elé érnek, ott már fogadja ket a

czigányzene, meg a teritett asztal. A lakodalmi ebéd kezdetén a hochczacz-

fóta, a násznagy kis mondóka kíséretében pénzt gyjt, melyet a menyasz-
szony piros selyemkötényébe szór. Ebéd alatt felköszöntk járják. Ebéd
után haza mennek, a nk átöltözködnek és estefelé megkezddik a táncz,

mely rendesen reggelig tart. Az esketés utáni napon, tehát hétfn reggeli

7y2 órakor megy az uj asszony négy-öt fiatal menyecske kíséretében a

templomba beszentelósre.

A lakodalmak alkalmával még néha si régi tánczaik is elkerülnek.

Ilyen a prautrán. Olyan körtáncz, melyet a menyasszony kezd meg. Ezt
lassan tánczolják oly formán, hogy a tánczolók minden harmadik lépésnél

térdet hajtanak ; zenéje magyar ütem, sok tekintetben hasonlít a magyar
lassúhoz. A tüchlrán (kendtáncz) onnan veszi elnevezését, hogy a férfi,

a ki két nvel tánczol, nem kezöknél, de két keszkennél fogva tartja

tánczosnit. A gyertyatáncz is lassú körtáncz-féle, melyet a padló köze-

pére tett ég gyertya körül tánczolnak. A gyertya tányérban áll s abba
pénzt dob a tánczos. A pénzt a czigány kapja. Táncz után a tánczos a

gyertya eltt leteríti keszkenjét s arra tánczosnjével letérdel s megcsó-
kolja t. A sidritom lengyelke-féle körtáncz. A régi meczenzéfi tánczokhoz
külön zene van s a legtöbbet ének mellett lejtik. Ma legkedveltebb tánczuk
a csárdás, melyet a régiek czifrarának hittak. Járják azonkívül a franczia

négyest is.

A kereszteléseken a felntt keresztszülkön kívül kiskorúakat is sze-

repeltetnek, gyakran csak 3—4 éves gyermekeket, a kiket jól megvendé-
gelnek ós megajándékoznak.

A temetéseken, mint már emiitettük, a meczenzéfi ünnepi viseletbe

öltözött halottvivk kisérik a tetemet. A trombitás zenekar csak ritkán

hiányzik. A halottat elbb mindig a templomba viszik, a hol gyász-isteni

tiszteletet tartanak, mely után a holttesttel körüljárják az oltárt s erre

áldozatajándékot tesznek le.

Lakodalmi A szomszéd Stószon is elhagyták már a régi, nagy ünnepséggel tar-

tott és egy hétre szóló lakodalmakat. Máshol a vármegyében általánosan
szokások

.
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divott a két-három napig tartó lakodalom, de ma mindenütt szkebbre szabták

ezt a fényzést. Mind a mellett még uralkodnak a háromnapos lakodal-

mak is, vasárnaptól keddig, mint a többi közt Ránkon, Vizsolyban, Mislyén,

Makranczon, Bátyokon, Csákányban, Nyíriben. Rendesen két napig tartják

mai napság a lakodalmat; az els nap, mely néhol vasárnap, máshol hétf,

van a konyhatáncz, a magyaroknál úgy, mint a tótoknál, másnap a kon-

tyozó ; Tornában kérész. Ezt a vlegény házánál tartják, a mi a legtöbb

magyar vidéktl, a hol a hérész a leányos háznál van, merben eltér

szokás.

Eltérés a lakodalmi szokásokban elég sok van vidékek szerint is.

Torna-Újfaluban a menyegz napján a vlegény a kér násznagygyal
és vendégeivel elmegy a menyasszony házához, a hol már összegyltek
a vendégek. A násznép megáll a ház eltt, mire megkérdik a bennlóvk,
hogy mi járatban vannak. A kér násznagy felel, hogy szép és jó leányt

keresnek. Erre a kiadó násznagy azt válaszolja, hogy addig nem kapnak,
mig nem választanak. A nyoszolyó leányok és a menyasszony arczát le-

takarják s eléjük vezetik a vlegényt. Ha megismeri menyasszonyát s rámutat
egyenesen, ezzel a szóval : „ez kell nékem !" akkor jó ; ha nem ismeri meg, az

rossz jel, mit szeren-

csétlenségre magya-
ráznak. (Persze, hogy
ha szeretik egymást,
meg kell ismernie,

mert tudja a vlegény,
hogy van öltözve, s

mi lesz a megkülön-
böztet jele, ha egy-
formán öltöznek vele a

nyoszolyók.) Ekkor
valami harapni valót

kapnak a vendégek,
azután elmennek es-

küvre. Az esküv
után leveszik a leá-

nyok a menyasszony
fejérl a rózsás ko-

szorút s rozmaringot
tesznek rája. Követ-
kezik a búcsúztató apjától, anyjától, s ha vannak, testvéreitl. Ennek megtör-
ténte után szekérre ülnek.

Az els szekéren ül a menyasszony a vlegénynyel, a másodikon viszik a

ládát és nyoszolyát. A mig végig mennek a falun, az ismersök kisza-

ladnak a házukból, s hamus fazekakat csapkodnak a szekér kerekeihez.

Megérkezvén nagy kurjongatással a vlegény házához, ott megkezddik a

táncz meg a lakmározás, mely egész éjen át tart. Reggel mindenekeltt
avatásra a templomba viszik a menyecskét, innen pedig a kúthoz. Fel-

húznak egy vödör vizet, s mindenki pénzdarabot dob bele, s a ki

csak közel ér a menyasszonyhoz, meglocscsantja, úgy hogy végül csurom-
viz lesz az ünnepl ruhája. Csak ezután adják át férjének. A kútnál való

meglocsolás más községekben is elfordul, fképen a vármegye nyugati
részén.

Szlls-Ardón szintén els nap van az esküv, este vacsorával és

tánczczal Másnap van a kontyozó, a menyasszony-tánczczal, mely után

eloszlanak a vendégek és csak este gylnek megint össze vacsorára. A
vfélyköszöntk, valamint a czigányzene nem maradhatnak el sehol sem.

Eredeti vfélyverseket azonban nem találtunk a megyében, s a kikhez kér-

dést intéztünk a vfélyversek szövege dolgában, mind azt felelték, hogy a vfé-

lyek egy kaptafára szabott s rossz versekben, szegény humorral ismétlik a

GÖNCZI CSEH HÁZ.
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bibliai történeteket és az ételek dicséretét. Ennek oka pedig az, hogy
egyre-másra a ponyván lev verselményeket vagy a népnaptárakban ter-

jesztett, sava-borsa híjával lev rigmusokat mondják el.

Kenyheczen legalább melodramatikus szinnel frissítik föl ezeket a be-

magolt mondókákat. Itt a násznagyok is érdekes jelenségek, mert vállukon

keresztbe kötött törülköz-kendvel járnak a násznép közt s mikor a vfély
a menyasszonyt búcsúztatja, minden versszak után mélabús kadenzát

játszanak a czigányok. Bekendzéskor a vfély veszi le a koszorút a

menyasszony fejérl, s e közben szintén verset mond.

A három napig tartó lakodalmaknál vasárnap van a konyhatáncz és va-

csora, hétfn az esküv s kedden az avatás és kontyozás, a mit néhol

Tcontijolónak is hívnak. A lakzin a magyarok általában bort isznak, de már a

pálinka is nagyon terjed ; a tótok meg alig isznak bort, hanem pálinkától

mámorosodik meg az egész násznép. Van helység, a hol egy nagyobb

menyegz alkalmával 100—150 liter pálinkát isznak meg a vendégek.

A leányok többnyire 18-20 éves korukban mennek férjhez, tehát elég

fiatalon. Egyes községekben, mint Somodiban, Görgn már tizenöt éves

korukban. Hajdan a legények is mindenütt korábban házasodtak, s az er-

kölcsiség ellen nem tehettek annyi kifogást, mint ma, a mikor, noha a

nép erkölcsi érzéke általában elég jó a vármegyében, sok helyen találko-

zunk már meglazult erkölcsi felfogással. Vannak községek, a melyekbl
nem is vesznek leányt az odavaló legények, annyira félnek kikapós, fény-z természetüktl, lízek a pártában maradtak természetesen a városba

vonulnak, hol kényelmesebb életet találnak s az erkölcsi elzüllés útjára

tévednek. Az általános védkötelezettség behozatala óta a legény nem háza-

sodhatik elbb, mig eleget nem tett katonai kötelezettségének, 24 éves koránál

elbb alig, de már nem ritka az idsebb vlegény sem- Általában azonban a

katonasor leszolgálása vagy a felmentés után mindjárt hozzálátnak az ön-

álló háztartás megalapításához.

Keresztelés. A keresztelés egyes helyeken minden zaj nélkül, egyszeren megy
végbe, máshol azonban a régi hagyományhoz képest ezt is nagyobb ven-

dégeskedéssel kötik össze. Göncz vidékén komaságnak hívják a keresztelt.

Abaujváron, Pányokon, Hidas-Németin rendesen zeneszó mellett ülik meg.

Pányokon furcsa mókával mulattatják egymást a meghívottak. A vendég-

nket felfussoljdk. Ez abból áll, hogy négy asszony felkapja s kényesebb

felüknél fogva a gerendához ütögeti ket. Lehet, hogy babonás szokás ma-
radványa ez a drasztikus játék. A felfussolt asszony férje köteles egy vagy

több liter pálinkát fizetni, a mit közösen fogyasztanak el. Jászó vidékén

vannak egyes tót községek, a hol nem a gyermek születése idejében, ha-

nem csak egy, st másfél év múlva tartják meg a keresztelt, igy Jászó-

Mindszenten, Tkésen.
Mulatságok. Nagyjában a keresztelési szokások is kikopnak a nép életébl ; el-

vesztik régi szertartásos jellegüket. Épp igy vagyunk a népromantika többi

jelenségével is. A téli mulatságok legkedveltebbje volt a fonóka, mely a

hasznos foglalkozást egyesitette a szórakozással és alkalmat nyújtott szív-

beli viszonyok kötésére. A legények azonban ujabb idben már annyira

féktelenek lettek, annyi visszaélést ós rendzavarást követtek cl, hogy e ma-
gánjelleg összejövetelekbe a hatóságnak kellett beavatkoznia s a legtöbb

községben a helyi hatóság szigorúan megtiltotta a fonókákat, melyek a

tilalom következtében a legtöbb helyen meg is szntek. A fiatalság kedves

téli ünnepi játéka, a misztériumokból fenmaradt Bethlehem-járás még me-
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gyeszerte divik ugy katholikus, mint protestáns helységekben ; csak néhány
községben hagytak föl vele, mint p. o. Göncz-Ruszkán, Pet-Szinyén, Szl-
ls-Ardón, Stószon, Rudnokon, hol azonban még nagy néha elindul egy kis csa-

pat betlehemezni. Pányokon a legények karácsonykor házról-házra járnak diót

szedni, mindenki ád egy-két marokkal ; néha 3-4 vékával is összeszednek.

Egyes helyeken az aprószentek napján való veszszzés is fenmaradt még.

Sokkal inkább uralkodik a húsvéti öntözködés szokása, melynek kevésbbó Húsvéti

árthatott az id múlása. Egyes helyeken mégis megsznt ; talán, a 5nt8zk8dé3 >

mire volt eset, valamely túlságosan józan gondolkozású lelkész ösztönzé-

sére. Nincs például húsvéti öntözködés Stószon, de ez német város, szün-
félben van Perénybcn, nincs Alpáron, Szlls-Ardón, Varbóczon s még
néhány helyen. Annál feltnbb a hiánya, mert olyan helyeken, a hol más
ünnepi szokást egyáltalában nem ismernek, a húsvéti öntözködést megtart-

ják rendesen, néhol a legszélesebb kedvvel. Bárczán minden leány 10— 10

krajczárt fizet a locsoló legényeknek, a kik elre beszedik e taksát, azután

közösen elmulatják. Udvarnokon a leányok hímes tojással viszonozzák a

legények öntözköd figyelmét s másnap, azaz húsvét keddjén k locsolják

meg a legényeket, a mikor ezek visszaadják a kapott hímes tojást.

Szádeln már éjfélkor kezdik meg a legények az öntözködést ; nagy

sikongatások közt vonszolják el a még nagyon is pongyolán lév leányokat,

s a sikongatás, öntözködés tart reggelig. Horvátiban hajnalban 3 órakor a

kúthoz viszik a leányt s ott öntik nyakún. Makranczon a leányok nem
adnak hímes tojást a legénynek, mint az máshol rendesen szokott történni.

Jászó-Mindszenten húsvét másnapján a legények ördögmaskarát öltenek

s úgy mennek locsolni, s mint Bárczán, itt is 10— 10 krajczárt szednek

be a leányoktól. Este a leányok koszorúba fonódva, báromszor végig sétál-

nak a falun s tánezra kerekedvén, megnyitják a tavaszi küls mulatságot.

A pünkösdöt még sok felé megülik, rendesen tánczczal.

Az aratóünnep szintén általános. Az aratás befejeztével koszorút köt- Aratóünnep.

nek a marokszed leányok, zeneszó ós nótázás mellett beviszik a gazdá-

nak, a kinek birtokán arattak, s a ki megvendégeli ket. A mulatságot táncz

fejezi be, rendszerint valamelyik munkás házánál, de egyes községekben a

gazdánál. Fels-Vadászon és környékén kepebálnak nevezik ezt a táncz-

mulatságot.

A minek megsznését legszívesebben látnák a népnevelk, mert kegye-

let ébresztése helyett kegyeletsért, a tor még sokfelé uralkodik ; fenn- Tor.

állása annál rosszabb, mert ujabban a pálinkaivás elterjedését is el-

mozditja, minthogy a drágább bort pálinkával s nem sörrel helyettesítik.

Egyes helyeken egészen egyszeren foly le, máshol azonban költséges

szertartásossággal. Bodók-Váralján meg kell lennie a tornak, ha kölcsön,

zálogra kérik is a rávaló pénzt ; a megjelent atyafiak töméntelen bunda-

pálinkát isznak meg a halott emlékezetére, de hogy tessék-lássék, közben

vallásos énekeket zengedeznek. Kenyheczen a toron egybegyltek elbb
imádkoznak és gyászdalt énekelnek, azután lakoma következik, melyet a

szegényeknél csupán kenyér és pálinka pótol.

Babonás szokások már csak kevés helyen maradtak fenn ; ezek is inkább Babonák.

a tótok között. Áranyidkán ma is kiviszik minden tavaszszal a telet, egy

szalmából font bábut, melyet nagy hhóval a patakba dobnak. Ugyanitt,

valamint Ránkon, Kemenczén és a szomszédos tót falukban nagypénteken

hajtják ki elször a tehenet, de elbb lánczot húznak a kapu elé s azon

léptetik át. A legtöbb babona általában a tehénre vonatkozik. Tejet nem
Magyai ország Vármegyéi és Városai. 50
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adnak ki naplemente után a házból, hogy a tehén meg ne rontassák.

Karácsony este nem söprik ki az ólat, éppen ezért; valamint a szobát sem
a boszorkányok elhárítása okából. A boszorkányokban, a rontásban való

hit, ott a hol a babona még tanyázik, változatlanul él, szintúgy az András-
napi, Lucza-napi és karácsonyesti és egyéb közismereti! babonák. Janókon
babonás harangkultuszt találunk, félelmes csodatev ert tulaj donitanak harang-

juknak; Görgben ersen állítják, hogy hegyeikben sárkányok laknak.A legtöbb

községben azonban már nem hisznek a babonában. A babona egyáltalában nincs

felekezethez kötve, mint azt némelyek elfogultan hiszik ; mert tapasztaljuk,

hogy a mig a református Szlls-Ardón nem ismerik a babonát, a szintén

református Szádel tele van vele, s az ottani tanító bemondása szerint semmi-
féle felvilágosítással sem lehet ket róla leszoktatni. Körtvélyesen megint nincs

;

de a katholikus Hidvég-Ardón uralkodik. A nagyrészt katholikusoktól lakott

Csákányban és Bátyokon nem babonásak az emberek ; de babonásak megint

Nyíriben, a hol alakosság nagy része református Nem találjuk már Perényben,

Alsó-Vadászon, Alpáron, Kenyheczen, Abaujváron, Horvátiban stb. sem.

Népmondát keveset találunk. Ezek nagyrészt személyhez vagy helyhez

kötött történeti mondák, melyek megemlítése az illet községek helyrajzi

ismertetéséhez tartozik. Három történeti személy él legélénkebben a nép

mondáiban : a menekül IV. Béla, az újvári területen sokat vadászó Mátyás
király és II. Rákóczy Ferencz. A regényes mondák nem népies, nem is

magyar eredetek. Megismerhetjük rajtuk, hogy valami poéta ember csi-

nálta s úgy kerültek a nép közé, de általánossá nem váltak. A szádeli völgy

Czukorsüvegérl következket beszélik : Egy várkisasszony, a kiért sok

ifjú esengett, annak Ígérte kezét, a ki fölmegy érette a Süveg meredek, sima

falán. Mind lebuktak és holtra zúzódtak. Végre egy ismeretlen ifjú jött, a

ki meg is tetszett a kisasszonynak. Már-már fölért a versenyz ifjú, midn
hirtelen megcsúszott és lezuhant a mélységbe. A kisasszony egyik vari áczió

szerint kétségbeesett és utána ugrott, a másik variáczió szerint azonban ott

maradt s éjjel-nappal könyeivel áztatta a követ. Ezekbl a könyekbl
fakadt a Czukorsüveg alatt bugyogó forrás. Ez kétségtelen romantikus lovag-

regény, erre mutat az is, hogy a nép a lezuhant ifjút juhászlegónynyé

teszi. A kisasszonyért uri ifjak versengenek, de a juhászba szerelmes, és

a kisasszonyon kivül egyedül a juhász tudja a feljárás titkát. Föl is megy
a csúcsra, de ott megtántorodik s az imádott kisasszonyával együtt lebukik

a mélységbe. Ennek a magyar észjárással átformált változatnak van egy

szép vonása : nem brunhildai kegyetlenséggel ruházza föl a kisasszonyt, a

ki mer szeszélybl kényszeríti a versenyz ifjakat a nyaktör vállalatra,

hanem h szerelemmel, mely visszautasítja az urfiakat, a kik nem kellenek

neki, s utat nyit a szabad verseny látszatának megrzésével a szegény

juhászlegénynek, a kinek gyzelme bizonyos, és csak a szerencsétlen vélet-

len hiusítja meg azt ; de megtöri a leány életét is.

Az Izra-tó regéje mer német romantika; sorstragédia. Egy üldözött

levente ós szerelmese, a kegyetlen várúr leánya, kevély apja ell a ren-

getegbe menekül. Egyszerre vihar támad, a megrendült hegy elzárja utjokat,

a lezuhogó záporból tó képzdik s elnyeli a szerelmeseket. Sötét, érzelgs

költészet, a magyar regékben, balladákban kicsillanó igazságszolgáltatás

derje nélkül.

Egyedül a betyár-romantika mutathat föl eredeti terméket a megyé-

bl. Ez az Angyal Bandi verses tragédiája. Angyal Bandi, a népszínmben
is megörökített betyár az Ónody-család sarja volt; Ónody Andrásnak hív-
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ták. Nyíriben született; atyja a gróf Károlyiaknak volt gazdatisztje, úgy amint

Milfai atyja a veszprémi püspökségé. Szülháza már nem áll, helyébe a Betyár-roman-

Károlyi grófok vadászlakot építettek. Volt Angyal Bandinak egy paraszt- tika -

leány kedvese, kitl fia született. A szülésnél a már akkor bujdosó Angyal

Bandi segédkezett s a Mátyás királyról elnevezett Királykút mellett folyó

patakban fürdette meg az újszülöttet. Ennek a fia, vagyis Angyal Bandi

unokája ma is él, lehet körülbelül hatvan éves.

Angyal Bandi régi nótájából, melynek egyes szakaszait országszerte

ismerik, hat versszakot énekelnek Nyíriben

:

Lám megmondtam Angyal Bandi, ne menj az alföldre,

Csikósoknak, gulyásoknak közibe, közibe
;

Mert megtanulsz lovat lopni ézíbe, ézíbe,

Majd ugy kerülsz a vármegye kézibe, kézibe.

Rajta volt az aranyrojtu gatyája, gatyája,
Trézsiából volt a matériája, riája.

Fátyolkend a nyakába ékesen, ékesen ;

Czifra süveg a fejében kényesen, kényesen.

Mikor kezdi Angyal Bandi a lovát nyergelni,
Czifra csengs szerszámjával fékelni, fékelni,

A négy lábát hosszú sallang boríjja, boríjja,

A két vállát a bundája nyomíjja, nyomíjja.

A dorogi csapiaménak két lánya, két lánya,
Hijja Bandit écczakára az ágyra, az ágyra

;

Alabástrom a homloka, nem márvány, nem márvány,
Fekete két szemöldöke szivárvány, szivárvány.

Mikor szokott Angyal Bandi sétálni, sétálni,
A vásárban a lovakat vizsgálni, vizsgálni.
Rajta ütött Göncz városa megfogni, megfogni,
Ekkor kezdett Angyal Bandi bámulni, bámulni.

Megkötözték Angyal Bandit kötéllel, kötéllel,

Ugy kisérték fel Kassára fegyverrel, fegyverrel.
Egy iccze viz, egy font kenyér Bandinak számára

;

Harminczhárom fontos vasat kezére, lábára.

Ezen a népballadán már helyi vonatkozásainál fogva rajta van az

eredetiség bélyege. Egyéb eredeti népdalok nincsenek Abauj-Torna várme-
gyében. Kölcsönzött dalok rendre, melyek az Alföldrl vagy a palóczságból
származtak be

; ujabb idben a színpadról hallott dalok terjedtek el a város-

ból visszatér cselédek és katonaviselt legények utján. A tótok meg a magyar
dalokat idomítják át saját ajkukhoz.

CSEREHÁTI KONDÁSBALTA.
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A NÉPOKTATÁS ABAUJ-TORNA VARMEGYEBEN.

Plebánusi

iskolák.

XIII—XVI.

század.

Iskolameste-

rek alkalma-

zása.

XVII. század

épiskoláink az Árpádházból származott királyok alatt,

st még azután is, a plebánusi (farai) iskolák voltak,

a melyekben azonban inkább az erkölcsi élet fejlesz-

tésére fektették a fsúlyt. Nem tanítottak ott olvasást

vagy irást, hanem bibliai történetek magyarázásá-

val, az egyházi énekek gyakorlásával igyekeztek

hatni a kedélyre. S nem is a gyermekek jártak

azokba az iskolákba, hanem a serdültebb ifjúság.

Abauj vármegyében kevés község volt, hol ez id-

tájt templom és lelkész, tehát iskola lett volna.

A XIII., XIV. és XV. századokban, bár idrl
idre lassan szaporodott az egyházak száma, szintén

hasonló viszonyok uralkodnak. Följegyzéseink sze-

rint a XIV. századból három egyházat emiithetünk,

melyek mellett plebánusi iskolák léteztek ; ezek a

tornamegyei hidvég-ardói ós almási róm. kath.,

továbbá a horváti gör. kath. egyházak. Valószín azonban, há irott kútfk
nem is szólnak róluk, hogy Abaujvármegyében több is létezett a kolostorokon

kívül. A XVI. században megemlítenek tizenegy iskolát : 2 róm. katholikust

Szepsin és Jászó-Mindszenten, 1 g. katholikust Falucskán, 5 reformátust, még
pedig : A.-Vadász, Bd, Göncz, Rásony és Szikszó községekben. Ebben a szá-

zadban kezddött a tulajdonképeni tanítóság. Bár a papok még sok helyt

maguk vezették az elbbi mód szerint az oktatást s ott is, hol már világi

egyének nyertek alkalmazást, a hittant, evangéliumot, hitvallást és imádsá-

gokat továbbra is k tanították, mindamellett gyakoribb lett az 1560-ban

Nagy-Szombatban tartott zsinat határozata szerint az iskolamesterek (ludi

magistri) alkalmazása. Az iskolamesterek nagyobbára a r. k. egyházközsé-

gekben tanítottak, a gör. kath. és protestáns egyházakban az oktatást még
azután is a lelkészek látták el.

A XVII. században keletkezett 5 r. kath. egyház, ezek között a somodi és

stószi, 13 református, köztük az abaajvári, bereti, a kázsmárki, f.-novaji és

pamlényi és egy ág. cv., nóvszerint a ránki. Még a XVIII. század folyamán

létrejött egyházakban is — 48 rk., 38 ref., 4 ág., 1 gk. — igen sok helyt,

fleg pedig a protestánsoknál, a papok végezték az oktatást. Minden népe-
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sebb protestáns egyház még késbb is oly egyéneket alkalmazott tanítókul,

kik kivételt képeznek e tekintetben. Szepsi, hol két, és Göncz, hol szintén

két tanitó mködött, továbbá Szikszó, hová 1674-ben hozták az els debre-

czeni theologust, mint tanítót. A szikszói iskola tulajdonképen középiskolai

jelleg volt 1854-ig, összekötve elemi iskolával, melynek növendékeit a

középiskola ifjúsága tanította. A középiskola 1870-ben sznt meg, noha

1854-tl nem bírt nyilvánossági joggal. Csak a XVIII. század közepe táján

lett általánossá a világi tanítók alkalmazása ; de a fizetés nyomoruságos

volta miatt hivatott egyének nem vállalkoztak rá s a hivatatlanok mködésén
nem volt áldás.

Mária Terézia idejében legalább nagyjából rendezték a népoktatás

ügyét, a mennyiben a 4 osztálylyal és 4 tanítóval biró normális iskolákat

följogosították a tanítóképzésre olyaténképen, hogy a tanítói pályára készül

ifjak a normális iskola egyes osztályaiba járhattak hallgatni és nézni : mi-

ként kell vezetni az oktatást. Kassa is egyike volt azon városoknak, hol

ilyen normális iskola szerveztetett, csak-

hogy sem ez, sem a többi normális

iskola nem segíthetett gyökeresen a

bajon, egyrészt azért, mivel az ifjak

elméleti képzettségének hézagos vol-

tánál fogva nem adhatott a vidéknek

valódi tanítókat, másrészt mert elenyé-

sz csekély számban keresték föl ez

iskolákat a leend tanítók. De külön-

ben is az iskolafenntartók nem sokat

tördtek azzal, látogatta-o tanítójuk a

normális iskolákat vagy sem ; örültek,

hogy volt valaki, a ki jól-rosszul ellát ji

az oktatást.

Hiába adták ki 1777-ben a Ratio

educationist, meg egy kivonatos uta-

sítást, mely leírja : mit kell tennie a

tanítónak a déleltti három s a dél-

utáni két óra alatt. Maradt minden

a régiben. Mindenütt, tehát a megye
legtöbb községében is, az olvasáson és Íráson kívül még alig számbavehet

számolási eredmény volt az oktatás legmagasabb foka. A városokban, mint

Szikszón, Szepsiben, Gönczön, nem is említve Kassát, már oly ismeretekre

is szert tehettek a gyermekek, melyek a gyakorlati élettel voltak össze-

függésben. Tanultak földrajzot, levelezést s más ilyen dolgokat.

Nem sokat lendített az ügyön a helytartótanács 1845. jul. 16-án ki-

adott rendelete sem, mely részletesen kiterjeszkedik az iskola küls és bels

ügyeire egyaránt, meghatározza a tantárgyakat, melyek tanítandók s meg-

szabja a szorgalomidt. írott malaszt maradt.

Bár 1845-ben a tanítóképzés ujabb átalakuláson ment keresztül, a

mennyiben a régi hospitáló rendszer helyett elméleti képzésben is része-

sültek az ifjak, a gyakorlatra még mindig nem fordítottak annyi idt és

fáradságot, hogy a tanító-jelölt mint kész tanító került volna ki az intézet-

bl. Ennek pedig sok egyeben kívül az volt az oka, hogy az egész képzés

egy képz-tanár nyakába szakadt, csupán az elméleti tárgyak bízattak óra-

adókra, rendszerint az úgynevezett mintaiskola tanítóira. A legtöbb hitköz-

Protestáns

iskolák.

A RUDNOKI TEMPLOM ÉS ISKOLA.

atiu educatúi

nis.

Tanítóképzés.
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ség egyáltalában nem tördött tanítójának képesítésével ; inkább kántor

kellett neki, mint tanitó.

Ily állapotokon kellett segitenie az 1868-iki népoktatási törvénynek.

iskolaépületek. Abauj-Torna vármegyében az iskolaépületek is, egészen a közelmúlt

idig, a legszánalmasabb állapotban voltak. Az iskolaépítés terhe a következ
arányban oszlik meg: Épült a r.k. hitközség költségén 78,gk. hitközségén 23,

ref. hitközségén 82, ág. ev. hitközségén 8, izr. hitközségén 5, városi költségen 4

iskola. Az egyes jótevk vagy kegyurak ujabb idben több czélszerü iskolaházat

épittettek. így p. o. a csányi rk. iskolát br. Meskó Jakab, a széplaki rk. iskolát br.

Meskó József épittette, mint kegyúr. A hidvcy-ardói rk. iskolát a szádvári urada-

lom, az aszalóit a nagyváradi káptalan, az encsit a gróf Keglevich- család, a

jászait, jásza-mindszentit, jász-ujfalusit, novajit a jászóvári prépostság. A jászó-

vári prépostság ezenkivül építtetett egy iskolát Jászon, melynek tanítóját

évenkint a rend pénztárából 600 frttal fizeti. A szepesi püspök ós káptalan

is építtetett Abauj-Torna vármegyében iskolát, még pedig Zsebesen, Eszter-

házy egri püspök Hejczén, br. Orczy tábornok a hívek támogatása mellett

Vilmányban. A Semsey család Semsén. A vallásalap 100 frtnyi és Fábry
Ignácz 100 frtnyi támogatásával épült iskola Alsó-Czéczén. A tanulmányi
alap terhére épült iskola Alsó- és Fels-Mislyén, a kincstáróra Aranyidlcán

és Opákán, az erd-kincstáréra Stszon. A szántói rk. iskola építkezését

lehetvé tette a kir. kamara azáltal, hogy 555 rhénus frttal járult a ki-

adások fedezéséhez.

A kegyúri jogon túl, nemes lelke sugalmazásától ösztönözve, nagyobb
mértékben fordította figyelmét a népnevelés felé a szelid lelkület, mély
vallásos érzelm, jótékonyságáról általánosan ismert gr. Zichy Rezsné
született Péchy Jakobina grófné, ki Enyiczkén a „Szent Keresztrl"
nevezett irgalmas nvérek vezetése alatt egy leányiskolát és kisdedóvót

Alapítványok,
létesített, melynek fennállását 12,000 frtos alapitványnyal biztosította. Sokáig
tervezte a grófné ez iskolát s tervét közölte is boldogult férjével, Zichy
Rezs gróffal, ki aztán egy alkalommal, karácsonyi meglepetésül, már mint
bevégzett dologgal lepte meg nejét. Ezen intézet, bár els sorban a község
gyermekeinek valláserkölcsös nevelésére fordít gondot s arra törekszik, hogy
a különben tót nyelv község leánygyermekeit a törvényben elirt tárgyak
tanítása mellett a magyar nyelv elsajátításához segítse, mindamellett úgy
van berendezve, hogy vidéki gyermekek is nyerhessenek ott nevelést és

oktatást bennlakás mellett. Ez idszerint is Fels-Magyarország több megyé-
jébl mintegy 35 leányka van a kolostorban, kik a fentebb emiitett apáczák
ügybuzgó vezetése mellett képeztetnek.

Ugyancsak Zichy Rezsné grófné alapított 1891-ben Bodók-Váralján
boldogemlékü atyja, Péchy Manó óhajtására egy leányiskolát és óvót

„Emánuel" néven. Ez intézet vezetését a „Megváltóról" nevezett nvérekre
bízta, kik úgy a kisdedóvás, mint a leánygyermekek oktatása körül kiváló

ügybuzgalmat fejtenek ki. A grófn ez intézeteket nem csak megfelel
helyiséggel látta el, hanem gondoskodott arról is, hogy az épület körül a

gyermekek szórakozására kell és alkalmas tér álljon rendelkezésre, vala-

mint arról is, hogy az együttes iskola fennállása anyagi tekintetben örök
idkre biztosítva legyen.

Bodók-Váralján 1862-ben Péchy Manó, volt erdélyi gubernátor, mint
kegyúr építtetett elhalt neje emlékére „Zenaide" névvel egy iskolaépületet,

melyben kezdetben a fiu- és leánygyermekek együttesen nyertek oktatást

;

ma azonban, miután a leányokat az alapító leánya Zichy Rezsné által

létesített kolostorban tanítják a közhasznú ismeretekre, csupán fiúgyermekek
oktatására szolgál.

Még egy tekintélyes alapítványról akarunk e helyen megemlékezni.
Ez a nemeslelkü Hangácsi Judit alapítványa. Ez úrn Fels-Vadász és Kupa
községek határaiban fekv tetemes ingatlan birtokát, 260 hold földet, Kupán
egy házat ós belsséget oly kikötéssel hagyományozott 1873- ban kelt vég-
rendeletében egy Kupán felállítandó r. k. iskolára, hogy e birtokok soha
cl ne adassanak, hanem hogy házában rendeztessék be iskola, a föld jövö-
delmóbl 800 frt fordíttassák a tanitó javadalmazására, 200 frt pedig részint

12 szegény gyermek tanítására, részint az esetleg vele rokonságban lev,
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de a segélyre rászorult családok gyermekeinek oktatására és ruházására.
Ez a tanítói állás volt csaknem az egyetlen a 70-es évek derekán Magyar-
ország kisközségeiben, hol a tanitó kényelmes lakáson kívül 800 frt kész-
pénz fizetésben részesült.

A népoktatás ügyét ezenkivül több alapítvány mozdítja el Abauj-
Torna vármegyében.

Van a megye kezelése alatt egy tekintélyesebb alap, melynek kamataiból évenként

400 frt nem magyar ajkú községekben létesített óvók segélyezésére, 200 frt pedig oly

tanítók jutalmazására fordittatik, kik nem magyar nyelv községben mködvén, iskolájuk-

ban a magyar nyelvet sikerrel tanítják.

Bubics Zsigmond, a kiváló jótékonyságaiéi ismert kassai püspök, Hejczén az óvónak

helyiséget ajándékozott s annak fenntartásáról is gondoskodik.

Özv. gróf Zichy Rezsné, kinek nagy alapitványairól már fentebb megemlékeztünk,

Perényben a rk. iskolának egy nagy telket adományozott s nagylelken magára vállalta,

hogy a 10,000 frtot meghaladó építkezési költségek felét viseli. Bukóczon pedig az állami

iskola szükségletére adott telket, házat és az átalakításhoz szükséges anyagot.

Koós József, zsarnói földbirtokos, a megsznt Tornamegyének volt jeles alispánja,

1882-ben egy 800 frtos alapítványt létesített, azon határozott kijelentés mellett, hogy annak

GRÓF ZICHY REZSNÉ.
GRÓF PÉCHY MANÓ. GRÓF ZICHY REZS.

kamatai a Tornamegyébl^Abaujmegyébe .^kebelezett 'községek azon tanítójának, esetleg két

tanítójának adassanak ki, kik úgy a gyümölcstermesztés, mint a konyhakertészet terén

kitntek s kiknek^ez irányú mködését egy három tagból álló bizottság elismerte.

Néhai Hajós Mór, forrói lakos 500 frtos alapítványt tett, hogy annak kamatai járá-

sonként a megyebeli idegen ajkú iskolák azon tanulói között osztassanak ki jutalom

gyanánt, kik a magyar nyelvben szép elmenetelt tettek. 200 frtot pedig szintén alapítvány

czímen s basonló kívánalmak mellett tisztán a forrói iskola tanulói részére létesített.

Gróf Hadik-Barkóczy Endre Királynépen adott házat, Semsey Andor pedig Buzinkán
egy telket és házat az állami iskola részére.

Szinán Krajnyik Gyula alapítványának kamataiból épült az állami iskola.

Néhai Jászay Sámuel birtokos, telket ós házat hagyományozott Szántón az óvónak,
melynek átépítéséhez a költségeket a szántói takarékpénztár adta.

Az oktatásügynek kezdettl fogva az volt a legnagyobb hátránya, hogy
a tanítónak nem nyújtottak kell megélhetési módot.

Igaz ugyan, hogy a „Batio educationis" megjelenése után a városokban
rendezték a tanítók fizetését s azok elnyösebbek voltak sok más, tekinté-
lyesebb hivatallal járó javadalmazásnál, kisebb községekben azonban maradt
minden úgy, mint volt az eltt, nyomorúságos állapotban, st nagyobb

Tanítói fize-

tések.
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városokban is, míg más hivatalnál a fizetés az egyén javára tetemesen módo-
sult, a tanítók fizetése vagy a régi maradt, vagy visszafelé fejldött.

A városok, különösen a megyei székhelyek, a XVIII. század vége felé

a viszonyokhoz képest eléggé jól fizették tanítóikat.

De annál szegényesebb díjazás volt a községekben. Például az ahndsi rk. tanító 30

frt készpénzt, továbbá földet, rétet, és egyéb szolgálmányokat élvezett 70 frt értékben. A
györyyi tanító fizetése 12 köböl élet, 5 öl fa és 9 frt volt. A hernádkércsi rk. tanító minden
gyermek után egy váltó forintot, összesen tehát (40 gyermek után) 40 frtot kapott, azon-

kívül egy-egy gyermek után még fél véka zabot, a mi 5 köbölnek felel meg. A rákéi rk.

tanító fizetése 25—30 fit érték gabona volt. Valamivel jobban volt díjazva a hernád-szent-

andrási rk. tanító, kinek az 1814. canonica visitatio jövödelmét 95 r. frt 48 krra becsüli.

A tornai rk. tanitó kapott fizetésképen 12 frt 22 krt, 1 köböl búzát, 6 köböl árpát, 7 köböl

gabonát, 30 font húst, 7 font vajat, 1/i véka lencsét, V4 véka borsót, sót s az uradalomtól

3 hold szántót és fát. Alsó-MeczenzéfneJc már 1771 eltt 3 tanitója volt, kik "mindannyian mint

kántorok is mködtek. Fizetésök volt 54 r. frt, hetenként, minden gyermek után egy tojás,

télben három hasáb fa ; hetenként a tanulók énekléssel kenyeret koldultak össze. Sátoros

ünnepek alkalmával a kántusért minden háznál kaptak 3 polturát, temetésért 12 krt, kopor-

sóba tételért 9 krt, nagy misétl és esketéstl 3—3 krt. Dézsmában egy-egy véka tavaszit

minden gazdától. Körülbelül ugyanilyen javadalmazása volt a gönczi rk. tanítónak is.

A ref. iskoláknál alkalmazottak sem dicsekedhettek jobb helyzettel. Ott is nem a

munka jelentségéhez volt mérve a díjazás, hanem azt tartották szem eltt, milyen anyagi

ellátásban részesülnek a tanítók más felekezeteknél.

A bdi ref. tanitó fizetését, ki e czimen 6 hold földet, 40 szapu búzát, ugyanannyi

kenyeret, 3 szekér fát, harangozásért 2 frtot, tandíj czimén minden gyermek után 20 poltu-

rát, sabbatnalét, egy szapu zabot, halottnak harangozásért 2, esketéskor 4 polturát kapott,

azonkívül volt 3 contatiója. A simái ref. tanitó 30 r. frtot, 10 köböl életet, 5 öl fát és egy

szekér fát kapott fizetésképen. Az 1780. febr. 8-án kelt charta szerint a széni ref. tanitó

fizetése a következ : minden gazda fizet 2 véka búzát, 5 itcze mustot, zsellér fél véka búzát

és 5 itcze mustot. A felsó'-novaji ref. tanitó már nem kapott fizetést termesztményekben ; annak

javadalmazását készpénzben adták, még pedig : A-B-C-és gyermekek után volt 12 poltu-

rája, ha rudi mentát olvasott 16 poltura ; declinatiósok után, ha könyv nélkül tanultak, 2 már-

jás, comparatiót és conjugatiót tanulók után 3 márjás. Leányok után els évben kapott 16

polturát, késbb pedig 3— 3 márjást.

A szikszói ref. tanítónak az 1596-ban kiállított charta szerint a következkbl állott

a fizetése : van egy szll a Magyarhegyen, ezt a város míveli ; minden szlls gazda ad egy

köböl bort, a kinek nincs szlleje, 12 dénárt Két-két pénzt minden házas ember. A tanitó a

predicátornál kap asztalt. Gyermekektl : A-B-C-és után 13 dénár, ha már olvasni írni

tud 25 dénár, declinisták után 50 dénár, felsbb osztályúak után 1 frt.

Miután az 1893-ik évi XXVI. törvényczikk kilátásba helyezte, hogy min-
den községben, hol a tanitó fizetése nem éri el a minimumot, az állam

egészíti azt ki 300 vagy 400 frtig, ha az iskolai elöljáróság eziránt a köz-

oktatásügyi kormánynál kérvényez, már eddig is lényeges javulás állott be

e téren.

Az ez ideig beadott kérvényeket a megyei közigazgatási bizottság mind
kedvez véleménynyel terjesztette föl a kormányhoz, hol nagy részük már
elintézést is nyert olyformán, hogy az iskolák egy része 300, másik része

pedig 400 frt erejéig nyert segélyt.

A tanügyi viszonyok általános javulását már az 1868. XXXVIII. t.-cz.

értelmében kelt intézkedések idézték el.

Az emiitett törvény alopján kinevezett els abaujvármegyei, egyúttal

akkor borsodmegyei tanfelügyel Imre Lörincz volt, ki egész tudásával fogott

a nagy munkához. S ha nem koronázta munkásságát olyan siker, mint a

milyet várt és fáradozása megérdemelt volna, annak tulajdonítandó, hogy

idejét és munkásságát két nagy megye között kellett megosztania.

1869-ben, midn a tanfelügyeletet átvette, volt 26,367 tanköteles, e

számból azonban csak 13,378 járt iskolába és igy iskola nélkül maradt
12,989 gyermek. Az iskolába nem járó tanulók száma ezután évrl-évre

apadt, úgyannyira, hogy 1873-ban már csak 3,619 oly gyermek volt, kik

nem látogatták az iskolát.

Érdekes képet nyújt ezen idbl az a kimitatás is
;
mely az Abauj-



A népoktatás Abauj-Torna vármegyében. 401

vármegyében mköd tanítók képesítésérl tesz említést. 1869-ben 245 tanító

volt a megyében, kik közül törvényes képesítéssel bírt 188, nem volt képe-
sítése 57-nek. A nem képesített tanítók száma évek folytán nemhogy csök-
kent volna, hanem még emelkedett. Már 1873-ban 276 tanító között 125,

tehát csaknem a fele nem bírt képesítéssel.

A tanítók átlagos fizetése 1873-ban 226 frtot tett ki, természetesen
beleszámítva a kántori javadalmat is.

Imre Lrincz távoztával, kit a közoktatásügyi kormány 1877. év dere-

kán Szepesvármegyébe helyezett át, dr. Verédy Károly volt modori tanító-

képz intézeti igazgató lett Abaujvármegye tanfelügyelje. Ifjú ervel és

egész lelkesedéssel fogott feladatához. Kiváló gondot fordított arra, hogy a

tanköteles gyermekek összeírása a valóságnak megfeleljen. Az tanfel-

ügyelsége alatt Borsod önálló tanfelügyelsóget kapván, Abaujtól külön

választatott ; de e helyett az abauj vármegyei tanfelügyelséghez osztot-

ták Tornavármegyót.

Els évi mködésérl — 1876-ban —
kiadott jelentésébl kitnik, hogy a me-
gyének 18,675 tanköteles gyermeke volt,

az ismétl oktatásra kötelezettekkel együtt.

E számból tényleg járt iskolába 16,701,

mig oktatásban nem részesült 1866 tankö-
teles. A kilépett tanulók közül olvasni és

irni tudott 3161, csak olvasni 243. Ez id-
ben egy tanító átlagos fizetése 220 frtot

tett, tehát 6 frt átlaggal kevesebb, mint
1873-ban. Különösen kiemeli, hogy egyes
népiskolák még mindig nincsenek fölsze-

relve kellképen, igy p. o. faiskola nem
volt 94, kert 88, testgyakorlótór 181, ter-

mészetrajzi eszközök 74 iskolánál, azon-
kívül 45 faiskola és ugyanannyi iskola-

kert a lehet legprimitívebb állapotban
volt.

Annál inkább elismerleg nyilatkozik

a magyar nyelv terjedésérl, mely lassan-

lassan tért hódit úgy, hogy csak két
olyan iskola van, hol nem tanítják a

magyar nyelvet.

Verédy Károly 1889. év tavaszán

Budapest székes fvárosba helyeztetvén át

tanfelügyelnek, helyét Zagróczky Gyula,

elbb Máramarosvármegye kir. tanfelügyelje foglalta el. Az uj tanfelügyel

kiváló ügybuzgalmat, lelkesedést, s a tanügy terén gazdag tapasztalatot és

ismereteket hozott magával s erélyes kézzel fogott feladatához.

Az 1893—94. iskolai évre összeiratott a megyében 21,308 mindennapi Tanulók 1393-

tanköteles, tehát annyi, hogy az 1890-ben történt népszámlálás adataihoz
viszonyítva e számot, csak 1-6 százalék hiány mutatkozik, mi pedig, tekintve
a nagy mérv gyermekhalandóságot, alig vehet számba. Ismétliskolás volt

8382, tehát a tankötelesek száma 29,690. Ezek közül rendesen látogatta az

iskolát 85 százalók. Az iskolamulasztókat szigorúan bírságolják. így a leg-

utóbbi 3 év alatt közel 4000 frt folyt be bírságpénz czimén, melynek fele

a megyei általános tanítóegyesület által a tanítók országos árvaházában egy
megyei tanító árvája részére létesítend árvaalap gyámolitására fordittatik

mindaddig, mig a szükségelt összeg, a 4000 frt együtt nem lesz.

Az szorgalmának a gyümölcse, hogy évrl-évre fogy azon községek
száma, melyekben nem volt iskola. Eddigi buzgólkodásának eredménye,
hogy hat év alatt harminczczal szaporodott a tanítói állomások száma s

hogy 6 uj iskola épült, még pedig 3 állami, 3 felekezeti, és még szerve-

Magyarország^Vármegyéi és Városai. 51

ZAGRÓCZKY GYULA.

94-ben.

Uj iskolák.
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zós alatt áll 7. Az iskolaépületek küls kiállítása és a bels beosz-

tás teljesen megfelelnek a modern követelményeknek. Még egy oly kis köz-
ség is, mint a tót lakosokkal biró Rudnok, gyönyör két osztályos iskolai

épületet emelt.

Ma ar n civ
Kiváló gondot fordítanak a magyar nyelv tanítására. Nincs a megyében

' egyetlen község sem, hol a magyar nyelvet nem tanítanák, még ott is, hol
az anyanyelv nem magyar, mint Stószon, a hazafias érzelm kis bánya-
városban, a hol a tanítás nyelve szintén magyar.

iskolák száma. 1894-ben a megyének 264 községe közül 206-ban volt iskola, még
pedig 274. Ez a 274 iskola következképen oszlik meg : 4 állami, 109 rk.,

24 gk., 107 ev. ref., 10 ág. ev. és 10 izraelita. A tanítók száma 309, ezek
között van 289 férfi és 20 n. A 308 tanító közül törvényes képesítéssel bir

250, 59-nek nincs képesítése. E szám azonban 15-tel csökken, miután a

közoktatásügyi kormány 15 oly tanítónak, kiknek egyházmegyei — tehát nem
törvényes — képesítésük volt, a képesít vizsgálatot elengedte ós így tulajdon-

képen csak 44 nem bir képesítéssel.
Kisdedóvás. Szép haladás észlelhet a kisdedóvás terén is. A nagyobb községek-

ben csaknem mindenhol van már óvó. Jászó, a tót lakosokkal biró Jászó-

Mindszent, Stósz, nagy költséggel egészséges, czélszerü épületeket emeltek
s örömmel hozták meg az áldozatot kisdedeik érdekében. A hol óvó létesí-

tését a lakosok nem bírják meg, ott állandó menedékházak, hol anyagi ere-

jük még erre sincs, nyári menedékházak vannak keletkezben. Ma már 31

oly község van, hol óvók és menedékházak mködnek a magyar eszme
érdekében, vagy hol a legközelebbi idben megkezdik mködésüket.

Tanítóegyesület. A tanítók erkölcsi érdekeinek elmozdítására alakult az abauj-torna-

megyei tanító-egyesület, 1870. febr. 25-én, Kassa város különböz tanintézeté-

nek tanáraival és tanítóival együtt. Kezdetben abaujmegyei tanító-egyesület

volt s mint ilyen mködött 1876-ig, mikor is a szomszéd Tornamegye — akkor

még önálló törvényhatóság — tanítói is csatlakoztak. De az egyesület alig

öt évi együttes mködés után számban nagyon megfogyatkozott, minthogy

az egyházi hatóság határozott rendelkezéséhez képest a felekezeti tanítók

csaknem kivétel nélkül kiléptek, hogy külön felekezeti egyesületet alakítsa-

nak, így a megyei általános tanítóegyesület helyett ma három tanítóegye-

sülete van a megyének: az anyaegyesület (Abauj-Tornamegyei tanítóegye-

sület) a r. k. tanítók, és a ref. tanítók egyesülete. Az ág. ev. tanítókat a

hegyaljavidéki felekezeti egyesülethez utasították.

Daczára annak, hogy az abaujtornamegyei tanítóegyesület számban

csaknem harmadára olvadt le, a megmaradt tagok buzgósága, nem lohadt,

hanem minden tag tle telhetleg igyekszik, hogy annak a várakozásnak,

melyet a társadalom a tanítókkal szemben támaszt, megfeleljen.



ABAUJ-TORNA VARMEGYE MEZGAZDASÁGA.

Mezgazdaság
hajdan.

assa fölött fekszik Abauj Torna vármegyének az a

része, mely erdségeivel, hegységeivel és szk völ-

gyeivel a gazdára nézve kevesebb értékkel bir, mig
ellenben Kassa alatt fekv kevéssé dombos területe

nagyon sok helyt a legintenzívebb kultúrának is

szabad teret enged. A mezgazda részére Kassa

képezi a határkövet ; Kassán a szll is, meg a búza

is megterem még, fölötte azonban a burgonya, zab

s az árpa képezi a gazdasági termelés tárgyát.

Abauj-Tornamegyének mezgazdasági viszonyai úgy a múltban, mint

a jelenben elég kedvezk s ez az oka, hogy a megye gazdasági kultúrája

nem sokat enged a dunántúli megyéknek. Mívelés alatt álló területeinek

legnagyobb része erdirtás, s bár a visszapótlás elvét egészen a legújabb

idkig nem nagyon alkalmazták a gyakorlatban, mégis túlságosan kiélt ta-

lajokkal ma sem igen találkozunk.

Az országszerte egyöntet patriarkális rendszernek korszakában 1848

eltt a megyének gazdasági viszonyai aránylag a szerencsésebbek közé tar-

toztak, már csak azért is, mert a kevésbbó termékeny Felvidéknek Abauj-

Torna volt az éléstára. Szepes-, Liptó-, Sárosmegye és Galiczia leginkább

innét födözték szükségleteiket, de e fölötte fontos körülmény mellett talaji,

égalji s közgazdasági viszonyai is igen kedvezek voltak. Népességének ará-

nyához viszonyítva volt elegend termképes és mívelhet talaja; nagyszámú

folyóinak és patakjainak elég gyakori áradása trágyázta a használt talajo-

kat s egymaga is képes volt a talaj termerejét fenntartani; roppant mennyi-

ség erdséggel rendelkezett, a melyek a megye klimatikus viszonyaira igen

kedvez befolyással voltak. Nagymennyiség szántóföldje mellett igen sok

legelje és kaszálója is volt.

A negyvennyolczadik évet követ korszak e rendszeren sokat változ-
esuja nr '

tátott. A hatvanas és hetvenes évek magas gabonaárai eredményezték a

nagymennyiség legel, st a rétek egy részének feltörését is. Egyes helye-

ken búza búza után következett, a visszapótlásról pedig már csak azért sem
gondoskodtak, mert elegend állatállomány nem volt. A birtokosság nagy-

ol*
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része az elzleg általánosan divatozó ugarhagyás mellzésével minden vetés-

forgási rendszer nélkül zsarolta talaját.

Csakhamar a vasutak is megnyíltak, s ezzel Abauj-Torna vármegye el-

vesztette poziczióját, melyet a felvidékkel szemben viselt. Csak a független

magyar kormány megalakulása után kezdett a mezgazdaság okszerbb
elvekbl kiindulólag fejldni. A földbirtokosság érezvén az egyesülés szük-

ségességét, egy gazdasági egyesületet alapított, a mely két évi fennállás

után megsznt, de nemsokára új életre kelt.
Talaj. Abauj-Torna vármegye talaja általában véve igen jónak mondható ; sem

futóhomokkal, sem túlkötött agyagtalajjal jelentékenyebb területen nem
küzd ; területét általában agyag és homokk képletek alkotják, melyek
legnagyobbrészt középkötöttségü talajokat szolgáltatnak s eléggé humusz-
dúsak is. Leginkább uralkodik az agyagtalaj, mely nemcsak a völgyekben

található fel, de fölemelkedik a magaslatokra, s nem ritkán a legmagasabb

hegyháton is mutatkozik. A völgyekben azonban nagymennyiség televény-

nyel és homokkal van keverve, úgyannyira, hogy a Hernádvölgy szántatlan

földjén 45—50 cm. mélyre is könnyen le lehet dugni a kézben lev botot.

A Hernádvölgyben van a legkitnbb talaj, s itt 50— 100°/ -al többet ér a

föld. A Hernád és Tárcza közötti dombvidék palaagyagos mészhomok keve-

rékébl áll ; Balosától Alsó-Kéked felé a talaj inkább homokos, gazdag rozs-

os árpaföld, a hegyaljai lánczolat felé azonban elagyagosodik s homokos

jellegét teljesen elveszti. Göncz környékén, az immár elszélesedett Hernád-

völgy baloldalán mutatkozó igen termékeny fensik homok, agyag és kavics

keverékébl áll. Fónyon át Bodókváraljáig, Vizsolyig leginkább kavics és

agyagkeveréket találunk, Szikszó körül pedig itt-ott kitn legelt szolgáltató

szikes talaj mutatkozik.

A Kassánál, Miszlókánál és Jászó-Újfalunál kezdd s nyugat felé

húzódó lapályok többnyire nehezebben mívelhet agyagtalajok, a melyek

azonban kitn búzatermk. A Kanyapta- völgy többnyire rossz szénát term
nehéz agyagtalaj, a melybi északra a szepsi határig márgás- agyagos talaj,

majd pedig mészagyag található. A tornai völgyben kitn iszapolt, agyag-

os homok-keverékbl álló televényes talaj van, helyenkint azonban túlsók

ágyaggal. Megjegyzend végül, hogy a Kanyapta-patak völgyében Makrancz

környékén vékony rétegben fekv tzeg is található.
Éghajlat. Abauj-Tornavármegye éghajlata elég kedvez arra, nem tekintve a Kassa

fölött es részeket, hogy a gazda mindazon kultúrnövényeket termelhesse,

a melyeket az országban általában véve termelni szoktak.

A tél a megye területén nagyon hideg, ellenben a nyár elegend me-

leg. A téli nagy hidegek kifolyása a lassan felmeleged tavasz, a mi ismét

azt eredményezi, hogy a természet késbben indul, s hogy a megye legdé-

libb részét nem tekintve, a természet 10— 14 nappal, a legészakibb helyeken

3—4 héttel is hátrább van, mint a Miskolcz és Budapest között es ré-

szeken,

idjárás. A légköri nedvesség 10 évi átlaga 83%. A csapadék 10 évi átlaga

675 mm., de némely évben, mint pl. 1892— 1893-ban is 100, st több milli-

méterrel volt nngyobb a csapadék a rendesnél. A leveg párateltsége egy-

részt, másrészt az igen magas csapadékmennyiség eredményezi azt, hogy

ritkán van szárazság, s ennek következtében a termésátlagok sem diferál-

nak oly nagy mértékben mint az Alföldön.

Csapadékban rendesen január, február, május, június, augusztus és

november igen dús, ellenben a többi hónapok nagyon szegények, ezek kö-
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zött pedig leginkább az április. Túlkési fagyok ritkábban jelentkeznek, jég-

károk nem túlgyakoriak.

Abauj-Torna vármegyének területe 326006 D kim., vagyis 576,798

kat. hold, a melybl 22,588 kat. hold mívolésre nem alkalmas. A mível-

het területbl 236,370 kat. hold szántóföld, 9542 hold kert, 42,590 hold rét,

53,093 hold legel, 7160 hold szll, 205,453 kat. hold erd.

Az összes területbl a 100 holdon felüli birtokosok 430,656 kat. holdat

birnak s csak 146,142 kat hold esik a kisbirtokosokra. Latifundium az

egész vármegyében nincs; legnagyobb birtokos Kassa sz. kir. város 9062

holddal Abauj-Tornavármegye területén.

A megyének fterménye a búza, mely után az árpa és rozs következ-

nek. A termelt növényekrl a következ adatokat igtatjuk ide 1894-rl:

Learatott Atlag ár h
A learatott

A kultúrnövények megnevezése területnagysága ... . ... I „ . terület utáni
, . , ,. frt kr. bruttó bevétele . .. ,
kat. hold összes bevétel

Buza 54092 7-52 56-22 3041073

Rozs 40008 5-75 3678 1471565

Árpa 40988 6-19 42-83 1755725

Zab 24893 513 2982 742326

Repcze 727 9 88 39-53 28741

Köles 273 5-26 29-96 8179

Szemes teng-eri 8280 4-76 29-12 241089

Bab, borsó, lencse 1648 5 77 41-29 68049

Magbükköny 2297 6 04 38-45 90322
Dohány 25 19-40 135 '80 3395

Czukorrépa 590 0-82 89 95 53068
Burgonya 12012 1-37 42-77 513805

Takarmányrépa 3 28 0-54 57' 05 189881

Lenmag és lenfonál 189 138 10 —
Kender és kendéi fonál .... 1665 — 156 -89

Luczerna, lóhere 8267 1-98 39 -42 325878
Bükköny 4361 1-72 29 53 128804
Természetes kaszáló 38703 1"73 26-31 1018294
Czikória (1895-ben a czikóriater-

melés már kiterjedtebb volt). 1 2-00 252-00 252

A megyének miként emiitettük, 236,370 kat. hold szántóföldje van,

a melybl 1892-ben 203,637 holdon arattak, maradna tehát 33,000 hold

fekete ugarnak. Vannak azonban kisebb területeken termesztett olyan nö-

vények is, melyek a fenti kimutatásban nem foglaltatnak, a melyek leg-

alább 3 ezer holdra tehetk, vagyis a megye kerekszámban körülbell

30,000 hold fekete ugart tart, a mely terület az összes gabonaterm földnek

alig ötödénél tesz többet, a mi egy egész megyét véve tekintetbe, soknak

éppen nem mondható.

A fenti adatokból az is kitnik, hogy gabonafélék 130,871 kat. holdon,

kapásnövények 25,884 kat. holdon, takarmánynövények pedig 51.331 kat.

holdon termeltetnek, beleszámítva az utóbbiba a réteket is. Hogy kapás

aránylag kevés termeltetik, annak oka abban keresend, hogy a Kassán felül

es részekben a tengeri nem érik meg. A Kassa alatt lev részeken pedig

azért nem termelik szívesen a tengerit, mert Kassán nem igen van piacza

s így a nép általában nem volt s ma sincs hozzászokva a tengerinek nagy-

ban való termeléséhez. A burgonya ellenben a megye nem minden részén

ad kielégít hozamot s ezért csak vidékenkint foglalkoznak tömeges terme-

lésével.

A legjobb buzatalajok a Hernád völgyében vannak, a hol a 8—10
métermázsa, mint vidékenkinti átlag, nem tartozik a ritkaságok közé. Itt

azután a termésátlagok növekedben is vannak, különösen mióta a ezukor-

répa-termelés felkaroltatván, a talaj jobb mívelésben és trágyázásban része-

Terület
felosztása.

Termelés.

Tengeri.

Buza.
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sül. De nemcsak a Hernád völgye, hanem a megyének még dombosabb helyei

is igen jó búzaterm talajok, a mit bizonyit egyrészt a kedvez megyei átlag

(7*47 mm.) másrészt pedig a búzának magas átlagos súlya. 1892-ben pl. az

abauj-tornai búzának átlagos súlya 79'6 klgr. volt. Ilyen magas átlagos

súlyt a magyarországi megyék közül egyetlenegy sem mutatott fel abban

az évben, s ennek következtében az országos átlag is abban az évben

77-33 klgrm. volt. A megyében általánosan meglehets bánáti magot hasz-

nálnak ; a búza szine igen szép ; legnagyobbrészt mint tiszavidéki ismere-

tes a forgalomban.

A talajok buzatermképessége utóbbi idben határozottan fokozódott.

Mig ugyanis 1868-ban az els osztályú földek csak 6 magot adtak, addig

1892-ben megyei átlagként 7*47-et s az els osztályú talajok ma minden-

esetre 9—10 magot adnak.

Rozs az egész megye területén mindenütt termesztetik, mégis kevésbbé

a völgyekben, mint inkább a dombosabb helyeken, kevésbbé a nagybirtokos,

mint inkább a parasztgazda által. Minsége kitn és súlya megyei átlag-

Árpa.

Zab.

A KASSAI GAZDASÁGI TANINTÉZET.

ként 74-4 klgr. súlyosabb tehát mint a magyarországi megyék bármelyiké-

nek átlaga. A rendelkezésre álló adatokból Ítélve, a talajok rozstermképes-

sége az utóbbi 25 év alatt egyáltalán nem fokozódott s csupán a minség
javult.

Az árpaterraelésre a megye legnagyobb részének talaja különösen alkal-

mas s az abauji árpa legnagyobb részben mint sörárpa elsrangú helyet

foglal el a piaczon, és nagy mennyiségben szállittatik külföldre is. Legjobb

minség sörárpák nem a televényben dús völgyekben, hanem a szegényebb

hegyoldalakban és fensíkokon teremnek, nevezetesen Kassa vidékén, Vizsoly,

Vilmány és Tornyos-Németi vidékén, de a megyének csaknem egész terüle-

tén is. Az árpafajok közül legáltalánosabb az u. n. tót árpa és chevalier

árpa és a Peerless is. A termésátlagok bár igen lassú, de határozott emel-

kedést mutatnak, a minség azonban feltétlenül javult. Árpafeldolgozásra

egy gyár is létezik Kassán, az Ungár-féle, mely részint árpakását koszit,

részint pedig az árpát tisztítván, a külfölddel köt üzleteket.

Az eddig emiitett kalászos növények után a zab termesztetik leg-

nagyobb területen, 24893 kat. holdon. Nincs ugyan a megyében hely, a
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mely tisztán a zabtermelósre volna utalva, mégis nagyobb mennyiségben

Kassa és Béla között találjuk, habár termesztésével az egész megye foglal-

kozik.

A hüvelyeseket a megye fels vidéke termi kitnen ; a bab agyagos, Hüvelyesek.

kötött talajú földein mindenütt jól terem, a lencse pedig különösen Nádas
vidékén ad szép hozamot. Hires a kékedi és pányoki lencse, s egyéb lencsék-

nél magasabb áron is fizetik.

Az olajnövények termelése egyáltalán nagyon kevéssé van felkarolva, olajnövények,

bár ott, a hol termelik, a repcze igen szép hozamot ad és rovarkárokat sem
igen szenved éppen azért, mert termelése kevéssé van felkarolva. Itt-ott ter-

meltetik mák, gomborka, kender, len, éppen csak a házi szükséglet fedezése

czéljából.

A burgonyának igazi hazáját Abauj-Tornavármegye még nem képezi; Burgonya,

többnyire kötött talajai nem jó burgonyatermk, a hozam általában nem
kielógit. Ez is az oka, hogy a megye aránylag csak keveset, 12 ezer hold

burgonyát termel, saját szükségleteinek, s a megyebeli szeszgyárak szük-

ségleteinek fedezésére. Vannak vidékek a hol jobb termésátlagok vannak,

de megyei átlagként holdankénti termésül csak 31 mm. vehet fel ; tekin-

tettel pedig a sok kézi munkásra, mit a burgonya igényel, még a zabter-

melés is jövedelmezbbnek mondható.

A czukorrópatcrmelés régebben már divott egy ízben a megyében, czukorrépa.

akkor a mikor a kassai czukorgyár még fennállott, s 1866-ban például a

megye területén körülbelül 200,000 bécsi mázsa czukorrépát termeltek. A
czukorgyár megszntével a répatermeléssel is felhagytak, miglen a szerencsi

czukorgyár felépültével a czukorrópa-termesztés ujabb lendületet vett.

Végre említést kell tenni a czikóriáról, melynek termelése most csak czikória.

nem rég vált aktuálissá, a midn Franck fiai linczi czikória-gyárosok Kas-

sán nagyszabású pótkávé-gyárát állítottak fel, a mely 2000 kai hold

czikória feldolgozására van berendezve. A czikória 252 frt bruttó jövödelmet

szolgáltatott be, a melylyel szemben körülbelül 70 frt kiadás áll, s így a czi-

kória egyike a legjövedelmezbb mezgazdasági termékeknek.

A takarmánytermesztés terén Abauj-Tornavármegyében még ma is a Takarmány,

rétek játszanak fszerepet, amennyiben a megyében nem kevesebb, mint

38 ezer kat. hold rét van, a melyeknek hozama azonban nem mindenütt

kielégít. Ennek oka egyedül a nem megfelel kezelésnek tudható be.

Ujabb idben azonban e tekintetben is nagyon sok történt, mi leg-

inkább a kassai kerületi kultúrmérnöki hivatalnak tulajdonítható ; különö-

sen lecsapolás és alagcsövezés által javítottak meg nagyon sok rétet, öntö-

zött rétet azonban még igen keveset találunk. Kétséget sem szenved, hogy
az utóbbi két évtized alatt a rétek sokat javultak, s terméshozamuk is nem
kevesebb mint 20—25°/ -al fokozódott, s megyei átlagként a 15 mm. széna- és

sarjutermés nem is utolsó helyen áll.

A mesterséges takarmánynövények közül legnagyobb mennyiségben ter-

mesztetik a lóhere, bükköny, luczerna ós csalamádó, továbbá a takarmány-

répa. Ezek mindenike a nagymennyiség csapadék kifolyásaképpen igen

nagy hozamokat ad. A május-juniusi eszések miatt a széna betakarítása

sokszor nehézségekbe ütközik, miért is ujabban a zsombolyai és tornai

kazalozási mód mind szélesebb körben nyer alkalmazást.

Az állattenyésztés terén Abauj-Tornavármegye ezideig jelentékenyebb pozi- Állattenyésztés.

cziót nem vívott ki magának, s csupán ló- és szarvasmarhatenyésztése az,

a mely ujabb idben lendületnek indult.
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ló. Már e század elején történtek intézkedések a lótenyésztés emelésére.

A vármegye gazdaközönsége ugyanis nem rendelkezett elegend számú

ménnel, s a rendelkezésére állók is nagyrészt selejtesek voltak, minek

következtében a megye nemesi osztálya 1834-ben a megye öt járása részére

összesen 15 hágó-mén bevásárlását határozta el, a melyek közül 9 drb

Mezhegyesen, 6 drb pedig Erdélyben meg is vásároltatott, összesen 7221

p. forintért. A méneket Kassán tartották 1843-ig, de kevés eredmény-

nyel és ezért a méntelepet be is szüntették. Magánosok kezében a hatvanas

évek elején 255 drb mén volt, ezek közül azonban alig 20 drb birt olyan

testalkattal, a mely javitásra alkalmas lett volna. Az állami ménekbl is

csak 16 drbot küldtek a megye terül étére, s igy nem csoda, hogy a

lótenyésztés a legutóbbi idkig fejldésnek nem indult. Az állami mének
kedvez eredménye határozottan meglátszik, különösen a minségben. Ma
40—50 drb állami mén nyer elhelyezést a megye területén, Abauj-Szántó,

Bd, Fels-Dobsza, Forró, Göncz, Nagy-Ida, Széplak, Szepsi, Szikszó, Torna

és Vizsoly fedeztetési állomásokkal. Kassán, a megye székhelyén ezid-

szerint fedeztetési állomás nincs.

A vármegyében 8000 drb kancza van és csak egyharmad annyi 3 éven

aluli csikó. Legjobb lovak találhatók a megyében Bd, Szikszó, Torna

környékén, mindannyi katonai czélokra alkalmas. Kassa felett s nevezetesen

a hegységekben mindenütt apróbb, kevésbbé nemes lovak találhatók, ellen-

ben igásló-tipusa a megyének nincs.

Jelentékenyebb lóvásárokat a vármegye területén Kassán, Szikszón és

Tornán tartanak.

Nagyobb szabású ménesek a megye területén nincsenek. Gróf Forgách

Sándor birt Alsó-Kemenczón egy igen jó hirnóvnek örvend angol telivór-

ménest, ezt azonban örökösei 1894-ben feloszlatták.

Az 1894. évtl kezdve minden év június els napjaiban a lótenyésztés

emelése czéljából a kassai falkavaclász-társulat Kassán lóversenyeket rendez.

Szarvasmarha. A szarvasmarhatenyésztés ujabb idben örvendetes lendületnek örvend,

s különösen a piros-tarka fajták azok, melyeknek tenyésztésével a gazda-

közönség nagy elszeretettel foglalkozik. A tehenészetek szaporodásának

oka a kedvez tejértékesitési viszonyokban is kereshet. Egyfell Kassa,

másfell Miskolcz, a megye legnagyobb részéhez oly közel esik, hogy a

távolság a tej szállítására nézve akadályt nem képez. Kassán különben

egy elég szépen virágzó tejszövetkezet is van.

A megye területén a legutóbbi helyi összeírás szerint 49,418 szarvas-

marha van. Ha azonban tudjuk azt, hogy 1857-ben csupán Abaujvármegye
területén 54,628 drb szarvasmarha volt, s ezzel szemben a tornai járás nél-

kül ma csak 40,972 drb, vagyis 14 ezer darabbal kevesebb van, úgy a

szarvasmarha-tenyésztés ezen retrogard irányzata mindenkire elszomoritólag

fog hatni. E visszafejldésnek leglényegesebb oka abban keresend, hogy
1864-ben nem kevesebb, mint 4716 drb szarvasmarha pusztult el keleti

marhavészben s hogy az 1858. és 1863-iki szerfelett száraz évek ugyancsak

megtizedelték a szarvasmarha-állományt. A szarvasmarha létszám emelke-

désének állandó akadályául szolgál különben az a körülmény is, hogy a

kassai piaezon a borjuk ára állandóan túlmagas, a mi különösen a paraszt

kisbirtokost a borjak eladására kecsegteti. Némi vigaszt még nyújt az a

körülmény, hogy a minség javulása szembeötl, s a számbeli csökkenés

daczára értékcsökkenés nem, vagy csak alig észlelhet. Ujabb idben azon-

ban nem csupán a gazdaközönségben van meg az érzék a szarvasmarha-
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tenyésztés emelésének szükségessége iránt, de ez irányban az állam, külö-

nösen pedig az „Abauj-Tornamegyei gazdasági egyesület" is igen so-

kat tesz.

A megye keleti és északnyugati vidékein többnyire egy kistermet

és kevés igény szarvasmarha található, mely részint elcsenevészedett ma-
gyar, részint hegyi lengyel marha, a melynek egyetlen, de kitn tulajdon-

sága az eclzettség és a kevéssel való beérés. A Hernádvölgy kitágulásának

helyén, Kassán és környékén találhatók a legnagyobb és legjobb tehené-

szetek, többnyire piros-tarka siementhali, kuhlandi, s a legújabban impor-

tált pinczgaui marhával. A megye délibb részein, Szikszó vidékén, úgy
nemkülönben Torna vidékén, már inkább a magyar erdélyi szarvasmarha

tenyésztésével foglalkoznak, habár a piros-tarka marha a megye minden

falujában kisebb-nagyobb számban, legtöbbnyire keresztezések alakjában

feltalálható.

Nevezetesebb vásárokat szarvasmarhára is Kassán, Szikszón és Tornán
szoktak tartani.

Abauj-Torna vármegyének, egészen a legutóbbi idkig, juhtenyésztése ké-

pezte egyik legfbb jöve-

delmi ágát; ámde a gyap-

ju-árak hanyatlásával a juh-

tenyésztés is megsznt el-

srend fontossággal birni,

amiajuhállománynak szám-

beli csökkenését vonta ma-

ga után. A megye területén

1858-ban 108,053 juh tar-

tatott, a melyek közül nem
kevesebb, mint 94,553 drb

merino volt. 1888-ban a me-

gye juhállománya 93,631

drb volt, s az apadás azóta

még rohamosabb, minek a a kassai gazdasági tanintézet maggyüjteménye.

már jelzett körülményen

kivül az is az oka, hogy a logelterület folytonosan apasztatván, a juhtartás

is hova-tovább költségesebbé válik, s mindinkább a szarvasmarhatenyész-

tésnek kénytelen tért engedni.

A megye északibb részeiben többnyire raczka-juhok tartatnak, nem
csupán gyapjú, de tejnyerés czéljából is ; a gomolyák vagy a kassai, de leg-

inkább a szepesi piaezokon értékesíttetnek, métermázsánkónt 36—40 forin-

ton, s az ország határain túl is igen jó hírnévnek örvend liptai túró készí-

tésére használtatnak. Ezeken a vidékeken, a hol jó legel kell mennyi-

ségben áll rendelkezésre, a fej-juhászatok elég jól jövedelmeznek. A
kassai m. kir. gazdasági tanintézet az u. n. fríz juhok tenyésztésével fog-

lalkozik, a mely ugyanolyan tartás mellett legalább még egyszer annyi tejet

ad, mint a raczka juh.

A megye délibb részein általában véve a merinó és a merinó-raczka

keresztezés tenyésztetik, részint csupán a gyapjú-, részint tejnyerés szem-

pontjából is. Ezekben a juhászatokban csekély részben az electorál irány

dívik, a mely annak idején berezeg Breczenheim telkibányai ós gr.

Károlyi István vilyi és kápolnai uradalmaiból indult ki. Túlnyomóak azon-

ban a negretti irányú törzsnyájak, melyet a vallásalapitvány sajóládi és a

Magyarország Vármegyéi és Városai. 52
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•gróf Erddy család ónodi törzsjuhászatai segítettek meghonosítani. Ujabb
idben itt-ott a rambouilette-jnhok tenyésztését is felkarolták, illetleg a

kosokat keresztezési czélokra használták fel.

A gyapjú-értékesítés megkönnyítése czéljából 1895-ben gyapju-aukcziót

létesítettek Kassán. A kísérlet elég jól sikerült és valószín, hogy ilyen

aukcziókat a jövben is fognak rendezni.

sertés. A megye sertéstenyésztése virágzónak nem mondható, bár a kassai

sódarok hírneve Magyarország határait jóval túlszárnyalja és a kivitel is

meghaladja az évi 4000 métermázsát. Míg azonban csupán Abaujvárme-

gyének sertésállománya 1858-ban 36,756 drb volt, addig 1880-ban Abauj-

Torna vármegyének sertésállománya együttvéve is csak 20,074 darabból

állott. Az apadás tehát legszembeötlbb valamennyi állattenyésztési ág
között, a minek egyik oka az is, hogy a kassai húsfüstölk csakis fiatal,

egy éves sertéseket vágnak, s így ennek magas ára lévén, minden fölösle-

ges fiatal sertést értékesítenek.

A megye területén a sertéseknek nagyban való tenyésztése nem igen

szokásos; nagyobb szabású kondászatok csak elvétve találhatók. A sertés

minségét illetleg a magyar mangalicza van legáltalánosabban elterjedve,

különösen a sík vidékeken. Hegyesebb vidékeken az u. n. hegyi sertés

található, a mely a lengyelekével azonos, vagy pedig annak mangalicza ser-

téssel való keresztezése által keletkezett. A kassai húsföstölk az ilyen

hegyi sertéseket kedvelik leginkább, mert ezek szolgáltatják a legízletesebb,

nem túlzsiros, de puha rostu sonkákat. Kassán és annak közvetlen vidékén

a kassai gazdasági tanintézet kondászatából kiinduló! ag az angol berkshirei

sertés kezd rohamosan terjedni.

Tekintettel arra a körülményre, hogy az utóbbi öt év leforgása alatt

a kassai piaczon a sertéshús ára métermázsánkint körülbelül 10— ^forint-

tal emelkedett, az itteni viszonyoknak megfelel sertés tenyésztése nagyon

jövedelmeznek mondható, s igy a sertés-létszám hanyatlása egyáltalán

nem indokolt. Az itteni viszonyoknak pedig megfelel minden gyorsan fej-

ld és húsra hizó sertés, leginkább tehát az angol hússertések. Magyar

mangaliczát, különösen a megye északibb részeiben, senki sem keres.

A kassai húsfüstölk szükségletét Abauj-Tornavármegye nem lévén

képes fedezni, a megye területén meglehets élénk sertéskereskedést znek s

többnyire hegyvidéki sertéseket hoznak be. E tekintetben különösen a kassa-

ujfalusiak tnnek ki, a kik jóformán kizárólag sertóskereskedésbl élnek.

Ezek maguk vágják le az általuk feljavított sertéseket, a sonkát a húsfüs-

tölknek adják el, a húst pedig a kassai és eperjesi piaczokon értékesítik.

Barumii. Az említett állattenyésztési ágakon kivül ujabb idben a baromfi-

tenyésztés is szép lendületnek indult s a majorságok közül különösen a

Plimouth-Rocks az, a melynek tenyésztése mindjobban felkaroltatik. A tyú-

koknak száma a megye területén 100,000-re tehet. A tojáskivitel elég

élénk, a csirke pedig jó piaczot talál Kassán, Miskolczon és a szepességi

fürdkben.

Méhészet. A méhtenyésztósre is igen kedvezek a viszonyok. Az egymást fel-

váltó erdk és rétek viránya b legelt nynjt a méneknek s ennek köszön-

het hogy a megye területén közel 5000 mm. mézet termelnek.

SzöUÖ Abauj-Tornavármegye szlltermelóse — daczára annak, hogy Kassán

felül a szll már meg nem érik, — egykor igen jelentékeny volt. A fillo-

xera azonban annyira tönkre tette, hogy ma alig van használható szll
területe. Ezeltt 20 évvel közel 7000 kat. hld szll volt a megyében
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a mely legnagyobbb mennyiségben a Hernád mentén, fleg Szikszó, Hejcze

vidékén volt feltalálható s ezen a vidéken termeltetett a legjobb bor is;

regenerálásához még csak itt-ott fogtak. Legjobban tartják magukat még a

kassa-vidéki szllk, daczára annak, hogy az országba Kassára, a Mathiasz .

szllejóbe hozatott be legelször a filloxera. Abauj-Tornavármegye szllei

általában véve könny, savanykás ízü, de igen jó asztali borokat szolgáltatnak.

A megye talaji és égalji viszonyai a kertészetre nem a legkedvezbb- Kertészet.

bek ; nevezetesen pedig a fzelékfélék termesztésével nem versenyezhet a

délebben fekv megyékkel, mert minden igyekezete daczára Hevesmegye

pl. 2—3 héttel is hamarább jelenik korai zöldségeivel a kassai piaezon, mint

az itteni kertészek. Ezt azonban nem tekintve, Abauj-Tornavármegyének

úgy piaczi, mint talaji és éghajlati viszonyai a kertészkedésre igen kedvezek,

a mennyiben nemcsak hogy mindenféle kerti növény megterem, de azokat

Kassán s a megye egyéb jelentékeny városaiban, de a szepességi fürdkben

is igen jól lehet értékesíteni. Ennek daczára kereskedelmi kertészete a

megyének alig van, úgyannyira, hogy zöldséggel Kassát legnagyobbrészt

egri kertészek látják el. Legújabban bolgárok telepedtek le Kassán, kik

mindjárt letelepedésükkor hat holdat rendeztek be öntözésre s ezen a terü-

leten óriási mennyiség zöldséget termesztenek.

Nagyban termeltetik azonban a megye területén a káposzta. A termelt

káposztafejok mennyiségét legalább 50,000 darabra lehet becsülni. Legnagyobb

mennyiségben a Hernád mentén, Kassa alatt termesztik.

Gyümölcstermeléssel sem foglalkoznak a megye területén nagyban és

rendszeresen. Van ugyan gyümölcsös minden kertben, többnyire azonban

csak a házi szükséglet fedezése czéljából. Piaczra is kerül egy kevés meny-
nyiség, de ez nem a legjobb minség. Jelenleg több helyen tesznek

nagyobbszabásu kísérleteket a rendszeres gyümölcstermelés érdekében.

A munkás-viszonyok Abauj-Tornavármegye területén még ma is elég

kedvezek, daczára annak, hogy az Amerikába való kivándorlás a megye
területérl igen jelentékeny volt, st ma is az, bár csökkenben van.

Cselédet az országban szokásos fizetési viszonyok mellett tetszés szerinti

mennyiségben lehet kapni. Napszámos is az óv minden szakában, kivéve

talán egyes kisebb területeket, rendelkezésre áll s legfeljebb aratás idején

mutatkozik itt-ott napszámoshiány. A napszámok sem túlmagasak s az

aratási idtl eltekintve, férfi napszámost is 40—70 krért ellátás nélkül a

megye bármely pontján lehet kapni. Aratáskor a férfi napszámos ára 1 írt

50 krra is felszökik helyenkint, leginkább azért, mert részre szivesebben

vállalkoznak. Ebbl kifolyólag a földbirtokosok is legszívesebben részre

arattatnak, 10—14-ed részt adván az aratásért.

Az utóbbi néhány év óta a földbirtok árai rohamosan emelkednek és

valóban bámulatos, hogy helyenként mily magas árakat fizetnek, különösen

olyan városok és községek határaiban, a hol a parasztság jómódnak örvend

s ennek következtében minden talpalattnyi eladó földet megvásárol. Nem
tartozik a ritkaságok közé, hogy magyar holdjáért kisebb területben

600— 1000, st 1200 forintot is fizetnek. Legdrágábbak a Hernád-menti

földek, a hol instrukezió nélkül holdja 200 forinton alul nem kapható, de

250, st 300 forintot is kérnek holdjáért. Kassa közvetlen környékén, a

völgyben egyáltalán nem lehet földet venni, oly magas árakat követelnek;

itt még a magaslatokon fekv földekért is fizetnek 300—400 forintot hol-

danként. A megye egyéb részeiben is a völgyekben a föld ára 150 — 200

forint között ingadozik s csak rosszabb minségt lehet olcsóbban is venni.

52*
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Gazdasági
tanintézet.

A talajáraknak megfelelek a bérleti viszonyok is. Holdanként 8

forinton alul nem igen lehet birtokot bérelni s a Hernádvölgyben 10— 15

forint bért fizetnek, Kassa közvetlen környékén pedig még többet is.

Abauj-Torna vármegye gazdasági fellendülésére a kassáim, kir. gazda-

sági tanintézet is kedvez befolyással van, egyrészt azáltal, hogy a mezgaz-
dasági tudományokat terjeszti és mintagazdaságot tart fenn, másrészt pedig

hogy tenyészanyagot, vetmagvakat jutányos áron bocsát a gazdaközönség

rendelkezésére.

Ez az intézet 1875-ben létesült és e czélra Kassa városa nem csupán

272 kat. hold szántót-, és 200 hold erdt bocsátott az intézet rendelkezé-

sére, de még az építkezésekhez szükséges faanyagot is ingyen engedte át.

Az intézet kezdetben nehézségekkel küzdött, a mennyiben oly gyéren

jelentkeztek a hallgatók, hogy már be akarták szüntetni. Azonban gr.

Széchenyi Pál volt földmivelésügyi miniszter személyesen meglátogatta az

intézetet s annak kies fekvése, czélszerü berendezése annyira megnyerte

tetszését, hogy a beszüntetés gondolatától elállott s az intézet felvirágozta-

tásához szükséges eszközö-

ket rendelkezésre bocsáj-

totta. Evvel kedvez for-

dulat állott be az intézetre

nézve ; rohamosan fejldés-

nek indult és csakhamar

utóiérte a többi hason-

rangu intézeteket. Egy év-

tized alatt hallgatóinak

száma megháromszoroso-

dott s ma is folytonosan

emelkedben van, felülha-

ladván ma már állandóan

a százat.

Az intézetbe a tanulók

6 gimnáziumi, ugyanannyi

reálosztály végeztével vagy

ennek megfelel képzettséggel vétetnek fel. A tanfolyam három év ; ebbl

az els évfolyam túlnyomókig gyakorlati, a munka közben magyaráztatván

meg a növendéknek az általa végzett munka czélja. Azonban kevés eladási

óra is tartatik részére, a középiskolák hetedik és nyolezadik osztályának

megfelel azon tantárgyakból, melyekre mint gazdának szüksége lesz

A második és harmadik évfolyamban adatnak el a tulaj donkópeni

szaktantárgyak, szintén gyakorlatokkal egybekapcsolva. A harmadik év

befejeztével az arra érdemesített hallgatók oklevelekkel egyenérték végbizo-

nyítványt nyernek, a mely önkéntességre is jogosít és a melynek alapján

adójuk kétszeresen számíttatik.

Az intézet gazdasága termeli mindazon kultúrnövényeket — kivéve a

dohányt — melyeket az országban nagyban termelni szokás. Vetmagvai

nagy kelendségnek örvendenek s különösen sörárpája híres. Legnagyobb

súlyt helyez azonban az állattenyésztésre, különösen pedig a szarvasmarha-,

juh- és sertéstenyésztésre. A pirostarka kuhlandi szarvasmarha tenyésztésével

foglalkozik, mely a felvidéki viszonyoknak igen megfelel. Juhászatában

rambouilettokct és frízeket tenyészt, mely utóbbiak óriási tejhozamuk által

tnnek ki. Kondászatában kizárólag fekete szr, angol berkshirei sertés

A KASSAI GAZDASÁGI TANINTÉZET ÁLLATGYÜJTEMÉNYE.



Abauj-Torna vármegye mezgazdasága. 413

található, a melyet húsosabb voltáért az itteni hentesek nemcsak hogy na-

gyon keresnek, de jobban is fizetnek.

Fontos tényezje a vármegye gazdasági életének az „Abauj-Tornavár-

megyei Gazdasági Egyesület 1
' is, mely nagy tevékenységet fejt ki a várme-

gye mezgazdasági érdekeinek elmozdítása körül. 1896. évi márczius 26-án

megtartott rendes közgylésének jelentése szerint, az egyesület bevétele

7991 forint volt, melybl 5840 forint fordittatik mezgazdasági czélokra és

az állattenyésztés elmozdítására. Ugyanekkor megválasztották elnökül gróf

Hadik Jánost, alelnökül Fiedler Károlyt, és báró Schell Gyulát; titkár lett

Bukaresti János, ügyész Hedry Lrincz, számvizsgálók Comáromy László,

Dobozy Pál és Vécsey József.

Hogy a vármegye gazdasági viszonyairól egyes példákkal is h képet

nyújtsunk, a különböz vidékeken, tehát különböz viszonyok közt lev
uradalmakról a következ adatokat közöljük.

Alsó-Kemencze. Özv. gr. Forgách Sándorné uradalma. Ide tartozik Alsó-

Kemencze, Peth-Szinye, Csákány, Nádaska, Zsír, Kelecsény, Borda, Györké
és Bd. Összterület 16,000 m. hold (azonkívül Zemplénben 4000 hold),

melybl 6225 hold szántóföld, kaszáló és legel, a többi erd. Erdészeti

üzem : tzifa, vasúti talpfa, donga, szénégetés és cserzés. Erdei vadak : vad-

disznó, szarvas, z és farkas. Különleges termelési ág a czikória. A lóállo-

mány vegyes ; szarvasmarha siementhali, allgaui és magyar, juh nemesí-

tett magyar faj. Tejgazdaság kb. 100,000 liter évi termelés. Munkaert Ga-
licziából is szereznek ; napszámárak : férfiaknál 30 krtól 1 frtig, nknél 20

krtól 50 krig. Átlagos földhaszonbér a vidéken m. holdanként 6—7 frt.

Alsó-Láncz. Hedry József uradalma. Ide tartozik : Alsó- és Fels-Láncz,
Buzita, P-Radvány, Büttös és Hidas-Németi. Összterület 2500 m. hold,

melybl kb. 1700 hold szántóföld, kaszáló és legel, a többi erd. Juhte-
nyésztés : középfinom faj, sertéstenyésztés : fehér mangalicza. Tejgazdaság

:

juhsajt a miskolczi piacz számára. Munkaert Sárosból is szereznek ; nap-
számárak férfiaknál,: 40 krtól 60 krig, nknél 20 krtól 40 krig. Aratás

részre vállaltatik. Átlagos földhaszonbér m. holdankint 5—6 frt e vidéken.

Alsó-Kéked. Melczer Georgina és Malvina bárónk uradalma. Összterület

1570 k. hold, melynek nagyrésze erd; üzeme rendszeres évi vágás, talpfa

és tzifa. Vadak: z, vaddisznó és róka. A szarvasmarha magyar faj; juh
raczka ; sertés mangalicza. — Tejgazdaság : juhsajt a kassai piaezra. Gyü-
mölcstermelés szintén van a kassai piacz számára. Napszámárak férfiak 40

krtól 1 frtig, nk 30 krtól 60 krig.

Alsó-Mislyén Fekete Albert mint különleges termelési ágat czikóriát

termel. Lovai félvérek, szarvasmarhája nyugati, sertései kisjeni faj ; tej-

termelése évi 35,000 liter. Munkaert Borsodból is hozat, a munkabér
férfiaknál 60 krtól 1 forintig, nknél 30 krtól 50 krig. Az átlagos földha-

szonbér 10 frt e vidéken.
Bárcza. Bárczay József uradalma. Ide tartozik : Bárcza, Fels-Hutka,

Fels-Dobsza és Pólyi. Összterület 2500 m. hold (Beregmegyében külön 3000
hold), melybl kb. 105 waggon gabonanemüt termel. A szarvasmarha nyu-
gati faj, a juhok merinók. Évi tejtermelés 50,000 liter. Napszámárak: férfiak-

nál 40 krtól 1 frt 20 krig, nknél 25 krtól 45 krig. Az átlagos haszonbér
a vidéken 10 frt m. holdankint. Itt van Berzeviczy Egyedné uradalma is,

melyhez tartozik : Bárcza, Szt.-I.-Baksa, Nagy- és Kis-Kinizs. Összterület
1200 m. hold, (Szepesben és Zemplénben külön 380 hold). Szintén termel
czikóriát. Szarvasmarha: nyugati faj, évi tejtermelés .80,000 liter. Munka-
ert Sárosból és Gácsországból is hozat. — Bárczay Ödön birtokát Widder
Ignácz örökösei bérlik. A czikóriatermelést szintén zik. Ló- és csikó-

tenyésztése arabs telivér, a szarvasmarha nyugati faj, a juh közönséges. A
tejgazdaság 50—60 fejs tehénnel bérbe van adva.

Buzinka. Gróf Zichy Ern uradalma. Összterület 1000 hold, melybl az erd
csak 200 hold. Különleges,termelési ág a czikória. Nagy szarvasmarhatenyésztés
inthali és honi fajokkal. Évi tejtermelés, közel 200,000 liter. Napszámárak fér-

fiaknál 30 krtól 60 krig, nknél 20 krtól 40 krig. Átlagos földhaszonbér 8 forint.
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Buzita, Szentimrey Gellért uradalma, Összterület 1200 m. hold, mely-
bl kb. 200 hold az erd. Szintén termel czikóriát is. Nagy területen rendsze-
resen zött diótermelése van. A szarvasmarha magyar, kuhlandi és siemen-
thali keresztezés; a juh vegyes, a sertés mezhegyesi és mangalicza. Méhészet
81 kassal. Konyhakertészet, melynek termékei már több kiállításon kitünte-

tést nyertek. Napszámárak : férfiaknál 35 krtól 60 krig, nknél 20 krtól

40 krig.

Buzafalván, Bernátfalván, szóval az u. n. apró falvakban szintén ter-

melik kisérletképen a czikóriát. Lovak, szarvasmarhák vegyesek, tejgazda-
ságot znek, a munkaert a fels megyékbl is szerzik, a napszámárak a

többiekhez hasonlóak, az átlagos földhaszonbér 8— 14 frt közt változik.

Devecser. Csorna József uradalma. Ide. tartozik : Devecser, Vendégi,
Bátorgagy, Szászfa, Fels-Füged és Szkáros. Összterület 2600 k. hold. Alóállo-

mány : angolfaj, a szarvasmarha nyugati, a sertés fehér mangalicza. Erdé-
szeti üzem: tzi- és épü]etfa. Napszámárak férfiaknál 40 krtól 70 krig, nk-
nél 20 krtól 40 krig. Átlagos haszonbér a vidéken m. holdankint 10 frt.

Enyiczke. Özv. gróf Zichy Rezsné uradalma. Ide tartozik : Enyiczke,
Bölzse, Csány, Buzafalva, Szakály, Perény, Hilyó, Bukócz, Széplak, Fáj,

Littka, Bodókö-Váralja, Újfalu, Árka, Alsó- és Fels-Méra, Göncz-Ruszka.
Összterület Abauj-Torna vármegyében kb. 12,000 k. hold, melybl szántó-

föld, rét és legel kb. 6000 k. hold, a többi erd. Termel mintegy 8000
mmázsa gabona-, 2000 mmázsa gumó- és 12,000 m. mázsa gyökérfélét.

Különleges termelési ágai a czukorrépa és czikória. A lóállomány angol
félvér, a szarvasmarha bonyhádi és siementhali keresztezés, a juh merinó,
a sertés fehérszr mangalicza. Tejtermelés 292.000 liter. Gyapjú 5778
kiló, zsirban nyírva. Méhészet 40 Zirzon-féle kaptár. Erdészeti üzemHilyón,
Bukóczon, B.-Váralján, Fájón, Littkán és Perénden : tzifa és épületfa. —
Borászat : Bodók-Váralján 70 hold nemesitett szll. — Dísz-, konyha-
és gyümölcs-kertészet Enyiczkén, Széplakon és B.-Váralján van. — Gazdasági
ipar : téglaéget és gzmalom. Gazdatisztek száma 9. A munkaert Nyitra-

megyóbl is szerzik, a napszámárak normálisak, az átlagos haszonbér a vi-

déken m. holdankint 7—8 forint.

Fels-Vadász. Gr. Vay Tihamér uradalma. Ide tartozik: Fels-Vadász
és Orosz-Garadna. Összterület 1500 m. hold. (Borsodban és Zemplénben
külön 6800 k. hold. A birtok haszonbérbe van adva. Erdészet 60 éves

forda, vadak : z és róka. Munkabér férfiaknál 40—80 kr., nknél 30—50
kr. Átlagos földhaszonbér a vidéken 5—7 frt.

Felsö-Gagy.. Darvas Ferencz uradalma. Ide tartozik : F.-Gagy, Buzita

és Rakodcza. Összterület 2000 k. hold. Gabnanemüben kb. 2500 méter-

mázsát termel; különleges termelési ág a czikória. — Ló angol és arabs

keverék; szarvasmarha magyar és svájczi;juh merinó; sertés mangalicza.
Munkaer torna-járási, napszámárak: férfi 30 krtól 1 frt 20 krig,n 20—60

kr. Átlagos haszonbér a vidéken 5—6 frt m. holdankint.

Füzér, gr. Károlyi László uradalma. Ide tartozik : Füzér, Radvány,
Komlós, Nyíri, Pálháza, Sompatak. Összterület Abaujban kb. 19,000 kat.

hold, melybl szántóföld, rét és legel kb, 4000 k. hold, a többi erdség.
Erdészeti üzem : tzi-, talp-, épület- és dongafa. Vadak : vaddisznó, z,
szarvas és farkas. Rendszeres lótenyésztés és tehenészet. Munkabér ós föld-

haszonbér normális.

Göncz. özv. gr. Erddy Pálffy Miklósné uradalma. Összterület a me-
gyében 2400 m. hold, melyen kb. 24 vaggon gabnanemüt, 120 vaggon répát

és 100 vaggon burgonyát termel. Ló vegyes faj ; szarvasmarha nyugoti

;

juh : vegyes és merinó. Tejtermelés 25,000 liter a szinai sajtmhely szá-

mára. Erdészeti* üzem: 16 éves forda, tzifa és cserezés Gazdasági ipar:

vízimalom 2 kre. Munkaer : Sárosból ós Árvából is, napszámárak normá-
lisak. Átlagos haszonbér a vidéken 10 frt.

Gagy-Vendégi. Vendéghy Gábor uradalma. Ide tartozik: Vendégi és

Bátor-Gagy. Összterület 1400 m. hold. Gyümölcskertészet kb. 20 hold

területen, rendszeresen és nagyobb arányban. Napszámárak normálisak,

átlagos földhaszonbér a vidéken m. holdanként 5—6 frt,

Göncz-Ruszka: Patay Etel. Összterület 700 m. hold. Szarvasmarha
nyugati faj

;
juh merinó; sertés mangalicza. Rendszeres gyümölcstermelés.
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Napszámárak : férfi 25—60 kr., n 20—40 kr. Átlagos haszonbér a vidéken

m. holdankint 10 írt.

Jánoh. Sziklay Ede. Összterület 600 k. hold (azonkívül Gömörben kü-

lön), melybl kb. 1400 mmázsa gabnanemüt és 1200 mmázsa gyökérnö-

vényt termel. Gyümölcstermelés : 10 m. hold terület kísérleti telepen, hol

170 fajta gyümölcs annak megállapithatása czéljából termeltetik, hogy ke-

reskedelmi czikk gyanánt való termelésre melyek a legalkalmasabbak.

Szarvasmarha magyar és siementhali keresztezés ; sertés kisjeni kondor

mangalicza. Évi tejtermelés 50,000 liter a bodollói sajtmhely számára.

Erdészeti üzem : 40 éves forda, tzi- és épületfa és makkoltatás. Munkaert
a Szepességbl is hoznak. Napszámárak : férfi 40—80 kr., n 20—50 kr.

Eöldhaszonbér a vidéken m. holdankint 7 frt.

Kázsmárh. Péchy Tamás uradalma. Ide tartozik : Alsó-Kázsmárk és Kis-

Kinizs. Összterület Abaujban 909 k. hold, melybl kb. 700 szántóföld, rét

és legel, a többi erd.
Korlát. Téglássy József uradalma. Ide tartozik : Korlát, Fancsal, Alsó-

és Fels-Czécze, Móra, Hernád-Bd, Vizsoly ós Kéty. Összterület 2000 m. hold,

melyen kb. 30-40 waggon gabnanemüt termel. Különleges termelési ága:

serárpa. Ló magyar faj ; szarvasmarha magyaros nyugati; juh merinó;

sertés fehér mangalicza. Napszámárak : férfi 30—60 kr., n 20—40 kr.

Földhaszonbér a vidéken m. holdankint 10 frt. — Meczner József, birto-

kához tartozik: Korláth, Alsó-Czócze, Alpár, Kér, B.-Ujfalu, Fony. Összte-

rület 1244 m. hold, melyen
waggon gabnanemüt mhmmhmmhhhhhbh

és 1500 mmázsa gumós
növényt termel. Különleges
termelési ág a serárpa. Ló
félvér arabs és angol ke-

resztezés ; szarvasmarha
magyar, nyugati

;
juh me-

rinó ; sertés kisjeni. Ba-
romfitenyésztés a piacz szá-

mára. Erdészeti üzem : cse-

rezés.

KraszniJc- Vajda. Scholtz

Gyula. Összterület 854 m.
hold, melyen kb. 2500 mé-
termázsa gabnanemüt és

1300 mmázsa gumósnö-
vónyt termel. Ló vegyes
faj, szarvasmarha nyugati
és magyar

;
juh angol ke -

resztezés ; sertés kisjeni.

Tejgazdaság most rendeztetett be. Erdészet : akácz-erd, ültetés alatt 18—20

éves fordával. Munkabér : férfi 40 krtól 1 frtig, n 30—55 kr. Haszonbérátlag
a vidéken :

6—8 frt egy m. hold.

Nagy-Szaláncz. Gróf Forgách István uradalma. Ide tartozik : Nagy-
és Kis-Szaláncz, Újváros, Pusztafalu, Szalánczhuta, Ujszállás, Rákos, Regete-
Ruszka, Bologd, Osva és Fels-Csáj. Összterület 28,000 k. hold (Zemplén-
ben külön 10,000 hold), melybl 14,560 h. szántóföld, kaszáló és legel, a

többi tölgy- és bükkfaerd. Termel kb. 15,000 mmázsa gabnanemüt és 4000
mmázsa gumós növényt. Gyümölcstermelés : alma, körte, szilva, cseresznye a

Szepesség és Lengyelország számára. Lótenyésztés : angol telivér ós pincz-
gaui; szarvasmarha: saját tenyésztés magyar és tisztavérü pinezgaui

;
juh

egynyiretü merinó. Erdészeti üzem : 100 éves forda, talpfa, dongafa, tölgy-
deszka-, épület- és tzifa. 3000 hold körülkerített vadaskert, vadak : szarvas,

z, vaddisznó, híuz, róka, farkas, borz, sas, sólyom, héja. Gazdasági ipar

:

gzmalom Regete-Ruszkán, továbbá faltégla, fedélcserép és alagcs-készités.
Munkaert Lengyelországból is szereznek ; napszámárak : férfi 60—70 kr.,

n 30—40 kr. Haszonbérátlag a vidéken 6 frt.

Nádasd. Kováts Géza uradalma. Összterütet 774 k. hold, melybl szántó-
föld, kaszáló és legel 574 k. hold. Termel kb. 2300 m.-mázsa gabnát, 1400

A KASSAI GAZDASÁGI TANINTÉZET SZESZGYÁRA ÉS

MAJORSÁGA.
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mmázsa gumós- és 2000 mmázsa gyökérnövényt. Különleges termelési
ágak czikória és lencse. Gyümölcstermelés cseresznye és kajszinbaraczk.
Szarvasmarha svájczi

;
juh merinó. Tejtermelés évi 35,000 liter a csányi

sajtmhely számára és juhsajt a kassai piacz számára. Erdészeti üzem
tzi- és szerszámfa; vadak: z, vaddisznó és vizivad. Napszámárak nor-
málisak, átlagos haszonbér k. holdankint 14 frt.

Nagy-Ida. A báró Schell család uradalma. Ide tartozik : Nagy-Ida,
Komarócz és Szeszta. Összterület 3516 kat. hold. Termel 50 vaggon gabna-
nemüt és 3000 mm. gumós növényt. Különleges termelési ág a czikória.

Ló vegyes faj, szarvasmarha siementhali keresztezés, juh rambouillet-
keresztezés, sertés kondorszrü mangalicza. Tejtermelés 80,000 liter. Erdé-
szeti üzem : 30 éves forda, tüzel- és talpfa, cserhántás. Gazdasági ipar

egy henger- és vizimalom. Munkaert a szomszédos vármegyékbl is sze-

reznek, a napszámárak normálisak, az átlagos földhaszonbér m. holdan-
kint 6-8 frt.

Onga-Ujfalu. Darvas család uradalma. Ide tartozik: Onga-Ujfalu,
F.-Gagy, Buzita, F.-Dobsza, Jánok, Alsó-Gagy, Csenyéte, Bátor-Gagy, Ránk.
Összterület 4600 m. hold. (Borsodban és Zemplénben külön.) Ló magyar
faj ; szarvasmarha nyugati; juh kétnyiretü féss; sertés fehérszr man-
galicza. Gazdasági ipar : 8 kövü vizimalom. Napszámárak : férfi 60 krtól

1 frtig, n 50—60 kr. Haszonbérátlag a vidéken m. holdankint 12 frt.

Rozgony. Kelcz Andor. Ide tartozik Rozgony, Benyék és Haraszti.

Összterület 600 hold. Különleges termelési ág a czikória. Erdészeti üzem
cserezés és tzifa. Vadak: z és vaddisznó. Tejtermelés évi 50,000 liter.

Gyümölcstenyésztós : alma, körte, baraczk, dió. Munkaárak : férfi 49—60
kr. Haszonbér m. holdankint 8—12 frt közt változik.

Semse. Semsey László uradalma. Összterület 2500 k. hold (Borsod-
és Hajdumegyében külön 20,000 k. hold), melybl itt összesen 420 k. hold
szántóföld és kaszáló, a többi erd. Ló lipiczai faj ; szarvasmarha bony-
hádi; sertés pankotai faj. Erdészeti üzem: tzifa.

Szemere. Pallavicini Adolf rgróf uradalma. Ide tartozik Szemere és

Büttös. Összterület 3000 m. hold (Borsodban külön 1400 hold). Különleges
termelési ág : sörárpa. Gyümölcstermelés : sóvári alma, körte, szilva. Ló
vegyes ; szarvasmarha kuhlandi és magyar

;
juh merinó ; sertés mangalicza.

Erdészeti üzem : 80 éves forda, tzifa. Vadak : z, róka, vadmacska, nyest,

borz, vidra, néha vaddisznó. Gazdasági ipar : gzmalom két kre Munka-
er : 40 krtól 1 frtig, n 24—40 kr. Haszonbórátlag a vidéken m. holdan-
kint 4—5 frt.

SzéplaJc (Abauj-Széplak). Az esztergomi papnövelde uradalma. Ide tarto-

zik Széplak-Apáti, Alsó-Hutka, Garbócz, Zdoba, Beszter, F.-Olcsvár, Rás,
Szilvás-Apáti. Összterület Abaujban : 3109 k. hold, melybl 1929 hold
szántó, kaszáló és legel, a többi erd. Különleges termelési ag a káposzta.

Ló félvér, szarvasmarha keleti és nyugati faj, juh merinó. Erdé-
szeti üzem : 100 éves forda, tzifa, maktermelés. Vadászat bérbe adva.

Gazdászati ipar : két vizimalom Széplakon és Garbóczon ; Napszámárak
férfi 40— 1 frt 10 krig, n 20—25 krig.. Haszonbérátlag a vidéken holdan-

kint 12 frt. — Widder Mór nagybérl. Összterület 1100 hold (Beregben
külön 1700 hold). Termelés : 1800 mmázsa gabna, 200 mmázsa gumós nö-

vény. Különleges termelési ágak : czukorrópa és czikória. Ló félvér, —
szarvasmarba pinzgaui tiszta vér, — sertés yorkshirei. Tejtermelés évi

180,000 liter. Erdészeti üzem : 70 éves forda, tzifa. Munkaert a Szepes-

ségibl és Nyitramegyébl is szerez.

Selyeb. Péchy István uradalma. Ide tartozik : Selyeb. Monaj, Kupa, Tomor.
Összterület 1620 m. hold. Termelés: kb. 2500 hektoliter gabna, 600 mmázsa
gumós növény. Ló magyar faj, — szarvasmarha magyar, — juh közép-

finom. Napszámárak normálisak; haszonbérátlag m. holdankint a vidé-

ken 6 frt.

Torna. Dreher Antal uradalma. Ide tartozik : Torna, Újfalu, Szt.-Jakab,

Horváti, Szt. -András, Udvarnok, Áj, Falucska. Összterület a megyében 6366y2

hectár. Ebbl szántóföld, kaszáló ós legel kb. 2815 hectár a többi nagyrészt

erd. Termel 1500 mm. búzát, 500 gabnát, 1000 árpát, 1800 zabot, 200 tengerit,

400 bükkönyt ós 800 mm. tak. répát. Lovak magyar faj ; szarvasmarha
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662 magyar, kuhlandi és oberinnthali
;
juh 3000 drb, sertés 560 mangalicza.

Tejtermelés évi 188,391 liter és 120 mm. sajt. Erdészeti üzem: tzifa és

csergyártás.

Torna-Nádaska. Gróf Hadik János uradalma. Összterület 800 hold (Bihar-

és Temesmegyében külön 4600 k. hold). Nádaskai termés 10 vaggon gabna.

Gyümölcsfaiskola, molybl évenkint 5— 6000 drb. kerül eladásra. Nemesitett
alma és körte. Ló félvér és vegyes, szarvasmarha kuhlandi és siementhali

keresztezés. Tejtermelés évi 72,000 liter ; kertészet : konyhatermények, nagy-
szabású spárgatenyésztés egy külföldi consorvgyár számára, dísznövények,
kereskedelmi czélokra. Napszámárak normálisak ; földhaszonbérátlag a vi-

déken k. holdankint 12 frt.

Vilmány Gróf Taaffe Ede örökösei (bérl: Widder I. örökösei). Összterü-

let 1000 m. hold. melybl szántóföld és legel 850 hold. Termel 30 vaggon
gabnát, 100 mmázsa gumós növényt és 15—20 holdon gyökérnövényt. Kü-
lönleges termelési ág a czikória. Ló vegyes, szarvasmarha nyugati és

tiszta magyar, juh merino. Gazdasági ipar: gazd. szeszgyár, 7 kövü ma-
lom, kendertör és téglaéget. Napszámárak, férfi 40—90 kr , n 25—50
kr. Haszonbérátlag a vidéken magyar holdankint 15 frt

Zsarn. Koós József uradalma. Ide tartozik : Zsarnó, Szilas, Bodva-
Vendégi és Peder. Összterület 3500 k. hold (Szatmármegyében külön).

Termel : 4800 mmázsa gabnát Gumót és gyökeret csak marhatenyésztésre,
de lóherét, répa- és lóheremagot nagyobb mennyiségben. Ló arabs telivér,

szarvasmarha magyar, juh merinó, sertés fehér mangalicza. Erdészeti
üzem tzifa, vadak z, vaddisznó. Az uradalomhoz tartozik 3 márvány-
bánya és egy homokbánya Napszámárak : férfi 30—70 kr, n 30—50 kr.

Átlagos haszonbér a vidéken 12 frt kat. holdankint.

Magyarország Vármegyéi ós Városai. »>3



A BÓDVA VÖLGYE JÁSZÓNÁL.

ABAUJ-TORNA VARMEGYE GEOLÓGIAI VISZONYAI.

Szomolnok-
kassai hegy-

csoport.

Csilláinpala.

vármegye területének északi részén a szomolnok-Jcassai hegycso-

port skori és ókori (archai és paleozoi) kzetekbl van fel-

építve, a tornai mészköhegység középkori (mezozoi) és végül a

megye déli részén a Cserehát alacsony dombvidéke, valamint a Hernád bal-

partján vonuló eperjes-tohaji hegység harmadkori (kainozoi)' kzetekbl áll.

Abauj-Torna vármegye területe észak-déli irányban lejtsödik és ezzel

egybehangzólag északról dél felé haladva mindig fiatalabb és fiatalabb korú

képzdményekkel találkozunk.

A szomolnok-hassai hegycsoport, moly Stósztól Kassáig húzódik, egész

tömegében csillámpalából áll. E hegység a környez alacsonyabb halom-

videkbl hirtelen meredekséggel, kiélezett gerinczével és távolról nézve

feltnen elkülönzött csúcsokkal emelkedik a térszin fölé. A csillámpala

különböz minség. Sok helyen kvarezdus, másutt meg a csillám szapo-

rodik föl benne. A csillám leggyakrabban ezüstfehér; de barna, zöld, st
fekete csillámok is elfordulnak itt. Stósz és Mcczcnzéf közt sötétebb szinü

fillit található, innen Kassáig már világosabb szinü e kzet, mely sok helyen

talkos csillámpalába megy át. A csilláinpalába települve fordulnak el azon

nagykiterjedés vasércztclérek, melyeket Maderspach Livius : „Magyar-

ország vasércz- fekhelyei" czímü munkájában részletesen leir. E teleptelórek

a kzet általános kelet-nyugati csapása és déli dülési irányával megegyezleg
vonulnak Stósztól Kassa felé, egészen a Csermelyvölgyig. Három vonalban
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lépnek föl. A legészakibb a Fecske-domb hegycsoporttól a Kalte Rinnig,

a második Stósztól a rudnoki fürdig, a harmadik pedig Alsó-Meczenzéftl

délre az András és Clotilde feltárások közt van eddigelé kinyomozva. Mind-

három vonulatban összesen 28 bevájás van, melyek közül legnevezetesebb

a Lúczia-bánya. A teleptelérek anyagát siderit képezi. A Lúczia-bányában

alul fehér steatites, felül pedig fekete agyagpalából álló választó lap van a

siderittelér és a csillámpala közé ékelve. A telér vastagsága 4— 12 m. közt

változik és benne kvarczerek, fakóérczlencsék, pirit, chalkopirit behintósek,

ritkábban malachit és azurit fordulnak el. A többi bányákban a vasércz

elfordulása kevés különbséggel megegj^ezik a Lúczia-bánya viszonyaival.

Az emiitett helyeken kivül sok elhagyott régi tárna van e csillámpala hegy-

ségben. Ilyenek: a jászó-mindszenti, tkési és bélai vasércz-fekhelyek.

Aranyidkán ezüsttartalom antimonit teléreket tartalmaz a csillámpala. Ennél

azonban sokkal fontosabbak a vasércz-fekhelyek, melyek bányászata és fel-

dolgozása sok egyént foglalkoztat. Jelenleg a jászói kohókban és a Meczenzéf

környékén lév mintegy 200 hámorban dolgozzák fel e bányák érczeit.

A csillámpalán kivül e hegyvonulat nyugati részén a Fichtenhübelen

gnejsz tnik ki. E sötétszinü kzet elegyrészeit sok biotit és kvarcz képezi

;

azonkivül van benne gyéren kevés földpát és muskovit. Végre Kassától

délre azAkasztóhegyen egy

föltárásban gránit bukkan

ki a diluvialis terrassz alján.

Mindezen kzetek együtt-

véve képezik területünkön

az skori kristályos alap-

hegységet.

Apaleozoi csoport kar-

bonos képzdményei már

e kristályos palákon nyu-

gosznak. Meczenzéftl délre

a Szarvastet alját karbon-

koru csillámos homokk
és pala képezi, mig tetején

fehér vagy sárgás kristályos karbonmész foglal helyet. Ugyanezen képzd-
mények Kassától északra a Vöröshegyen, valamint a Bódva völgyében Rakó
és Szt.-Anclrás mellett, az Osztramos-hegyen szintén eltnnek. A Szarvaskn

e képzdmények déli, az Osztramos-hegyen pedig északi általános dülési

irányt mutatnak és igy e két pont között egy kelet-nyugati irányú tekns
mélyedést tüntetnek föl, a melyben fiatalabb korú képzdmények települtek.

A Szarvask ós az Osztramos-hegy közötti vidék geológiai átmetszetét a

421. oldalon lev ábra mutatja. A Kanyapta és annak nyugati irányban

folytatását képez almási völgy els nyomai már a geológiai középkorban,

azon tektonikus mélyedésben tnnek el, melynek északi határán a Szarvask,

déli határán pedig az Osztramos-hegy emelkedik.

A kristályos palák és karbonos képzdmények tárgyalásánál meg kell

még említenünk, hogy a kassa-szomolnoki hegycsoportban Kassa-Hámor és

Kassa-Béla környékén siderit, chalkopirit, tirolit, tetraedrit, malachit és azurit

fordulnak el, a Kassa felett emelked Vöröshegyen pedig limonitot találtak.

A középkori (mezozoi) csoport kzetei a vármegye nyugati részén az

Alsó-hegy, sziliczei fensík és Fels- hegy által elfoglalt területen vannak
leginkább kifejldve.

53*

Gnejsz.

Palenzoi közetek.

A ZSARNÖI MÁRVÁNYBÁNYA.

Mezozoi
kzetek.
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Triász.

Werfeni
pala-

és vörös
homokk.

Bitumenes
mész.

Fels triász

mész.

A triászszisztéma e területen a werfeni palák és vörös homokkövek,
valamint az ezeket befed mészkövek által van képviselve. A vörös

homokkövek és werfeni palák, különösen a Tornapatak környékén, vala-

mint Körtvélyes és Szilas tájékán láthatók nagy tömegekben. A leg-

több helyen csillámdús és finoman rétegezett e pala. A Fels-hegy
alján Myophoria costata lenyomatait találtuk benne. Almás, Görg és

Szádel községek környékén, a meredeken aláhanyatló mészkfalak
alján alacsony halomsorok vonulnak, melyek tetejét vastagon boritja

a mészktörmelék. E halmok szintén werfeni palából állanak, mert a

patakok által vájt árkokban több ponton ez a kzet tnik el. Ugyanezen
kzet területünk déli részén Szádvár, Szögliget, Szilas, Rakó és Szt.-András

környékén bukkan még nagyobb foltokban felszinre. Végül a Torna-patak

völgyében a Dézsmahegy, Nagy-Váradhegy és Zárdahegy azok a pontok,

hol e palák kisebb foltokban jelentkezve mutatják, hogy e képzd-
mények szakadatlan összefüggésben az egész völgyfenéken átvonulva külön-

böz mélységben megtalálhatók. E finoman rétegezett homokkövek ersen

össze vannak gyrve és általában déli irányú dülést mutatnak.

Hatalmas mésztáblák boritják az alsó-triasz werfeni paláit: sötétszinü

bitumenes tömött mész, fehércalcit erezettel. Tömöttsége oly nagy, hogy
finomabb munkák anyagául is szolgálhat. A mészkövek sorozatában a

legalsó szintet foglalja el és petrografiai sajátságait véve, a guttensteini

mészszel volna azonosítható. E mészk réteges szerkezet és területün-

kön csak kis foltokban bukkan felszinre. Sötétszinü mészkövet talál-

tunk Jászótól nyugatra a Tapolcza-völgyben és közvetlenül Jászó felett

a Szépleányhegy kbányáiban. Elfordul továbbá a rudnoki patak mellékén,

a szepsi fürd mellett, valamint a szádeli és áji völgyek közti hasadékban.

A Bódva balpartján, a Zsarnó melletti kbánya finomabb munkákhoz való

alkalmas anyagot szolgáltat. Nagy mennyiségben szállították innen régebben

Budapestre, hol asztallapokat és síremlékeket faragtak belle. A gutten-

steini mész alatt néhány ponton dolomit fordul el : Somodi, Szt.-András

;

palás lemezes mészk : Torna ós Almás között. Vöröses-szürke, néhol

lemezes vagy palás tömött mészk, többé-kevésbbó sürün behálózva vas-

oxid-erekkel települ legtöbb helyen közvetlenül a werfeni palára.

A Fels-hegy alján csekély megszakitással mindenütt nyomozható.

Elfordul továbbá a sziliczei fensíkon, valamint az almási völgybl kiemel-

ked magaslatokon (Zárdahegy, Nagy-Váradhegy) is. Az egymásra követ-

kez háromféle mész közbüls tagját képezi és a bécsi geológusok által a

kagylómészszel (Muschelkalk) van azonositva. Nem réteges szerkezet, a

benne elforduló vasoxiderek szabálytalanul húzódnak és ezen irányokban

történik elmállása, valamint szóthullása a kalapács alatt. Benne Ca, Al,

Fe és több példányban Mg is mutathatók ki, a mi dolomitos szerkezetre

vall. Tiszta dolomitot azonban nem találtunk benne.

Üregeiben szépen kifejlett calcit- kristályok, rozsdavörös agyaggal kitöl-

tött hasadékaiban pedig limonit-gömböcskék fordulnak el.

A mészkövek sorozatát területünkön a legnagyobb felületi elterjedést

mutató szürke, tömött mész tetzi be. Lassan, fokozatosan megy át a

kagylómész a fels triaszmészbe. Ez boritja a sziliczei fensíkot és innen két

irányban a Fels-hegyet és Alsó-hegyet betetzve terjed kelet felé. E mészk
a völgyek felé meredeken aláhanyatló lejtk által van határolva, mig teteje

a vízszintes síkot nagyon megközelít lapot mutat, melyet alacsony halmok,

horpadások és dolinák tesznek változatossá.
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A mészkvonulatnak a szádeli völgytl keletre terjed részén nagyobb-
szerü vetdések észleibetk. Legszembetnbb a szá- i;
deli völgyet keresztben átszel és egészen az áji *£j M
völgyig buzódó basadék. Ez az egész Vinkélyvölgyet W'CV*^
magába foglalja. A basadék azon részében, mely a

szádeli és áji völgyek közé esik, eltnik a gut-

tensteini mész és werfeni pala. Látható itt, hogy a

plateau mészköve függélyes irányban megszakitta-

tott és déli része lesülyedt. A hasadék déli oldalán

ugyanis a mésztábla színvonala alacsonyabb, mint az

északi oldalon. A hasadók feneke tele van a mészk
morzsalékával s ez az áji völgybe nyiló oldalon egy

hatalmas kfolyásban omlik alá. £

Az észak-nyugoti és dél-keleti irányú völgyek g
közt legszebb a szádeli völgy. Alsó része a Vin- M
kély-völgyig valóban remek szurdoka a Szárpatak-
nak. Meredek sziklafalak emelkednek két oldalt a
patak fölé s hatalmas kfolyások torlasztják föl vizét,

mely sellket, zugokat alkotva rohan tova. Mindkét
oldalon számtalan egyirányú hasadást ós törést ész-

lelünk a völgy szürke mészkövében, mely itt nem
mutat réteges szerkezetet, de hasadási síkjai a mész-
tábla vonulási irányával megegyez, vagyis kelet-

nyugoti csapást mutatnak s északi irányban 65°

alatt dlnek. E hasadási síkok csapásiránya tehát

a Vinkély-völgygyel parallel vonul. A völgy torkola-

tánál a Fels-hegy mészköve 600 m. fölé emelke-
dik, míg az átellenes völgyoldalon a Kiserd 600
m. alatt marad, csupán csak egy kis halom, a

szádeli K haladja meg a 600 métert. E szerint

a szádeli völgy alsó részét egy oly hasadékvölgy-
nek tekinthetjük, melyet a Szár-patak vize lassú,

de folytonos kimosó hatásával átalakitott.

Az áji völgy helyzete hasonló a szádeli völgy-

höz. Az Ördöghid környékén meredek völgyfalak

állanak oly közel egymáshoz, hogy a patak vizét

összeszoritják s feltorlasztják. Gyalogúinak a völgy
mélyén helye nincs, csak a sziklákba vájt lépcs-
kön lehet itt Falucska felé áthatolni. Szédít és

borzalmas látvány a magasból letekinteni e völgybe,

mely mint egy keskeny és mély csatorna, zúgó vizé-

vel, sötét kanyarulataival tátong alattunk. E ponttól

délre a völgy fokozatosan kiszélesedik és itt a völgy-

fenékre települt mésztufa alakzatok, melyek magas
lépcsket és mély üstöket képeznek, vonják magukra
figyelmünket.

A völgyelések alakjában feltn vetdéseken
kivül e területen számos oly vetdés van, mely nem
tnik könnyen szembe. így már elbb emiitettük,

hogy a szádeli völgyben sok vetdési síkot látha-

tunk s nyilván ezek szolgálnak els sorban a csa-

padókvizek elvezetésére, melyek aztán szénsavtartal-

muknál fogva megfelel mennyiség calcium-carbo-
nátot oldanak fel ós igy nyomukban üregek, barlan-

gok támadnak. Területük azon részén tehát, a hol
legtöbb a vetdós, egyszersmind a legtöbb barlang és

földalatti patakfolyás található. így pl. barlangok
vannak : Jászó mellett, a szádeli völgyben, valamint
a Miglincz-völgyben, a somodi fürd mellett.
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Abrasio.

Paleogen és

neogen képzd-
mények.

Oligocen.

Mészkonglo-
merát.

A Bódva jobbpartján Jászótól Szepsi és Somodiig, valamint a Bódva

balpartján Zsarnótól délre, az eddigieknél jóval alacsonyabb szintájjal biró

mószkterrassz vonul, melyen a mészkövek réteges szerkezetek s több

ponton a guttensteini mész kibukkanása, valamint nagyszer rétegzavar-

gások által vannak jellemezve. Jászó mellett a Szépleányhegy mészk-
rögökbl van felépitve s ettl délre a jászódebrdi terrassz két ponton van

megszakítva, olyformán, hogy a réseket szintes rétegezéssel pontusi homok,

agyag és kavics töltik ki. Zsarnótól délre hasonlóképen a guttensteini mész,

kagylómész és fels triaszmész rögeit találjuk elszórva azon halomvidék

szélén, mely a Bódva balpartján vonul. E jelenségeket figyelembe véve, a

triaszmészkövek elszakadt rögeibl alakult terrasszok keletkezését a har-

madkori tengerek lenyaló hatásának (abrasiojának) tulajdonitjuk. A tornai

Várhegy alján lév magaslat, továbbá az almási völgyben a Dézsmabegy,

Nagy-Váradhegy és Zárda-hegy letarolt teti ugyanezen hatásról tanús-

kodnak. Egy határozott szintáj mindenütt elénk tárja az abrasionális jelen-

ségeket, bár különböz fokban. Hisz könnyen érthet, hogy az almási

völgyben, mely azon idben öblöt képezett, a hullámok letaroló hatása nem
lehetett oly nagy, mint a mészkvonulat keleti és délkeleti határán, mely

szabadon ki volt téve a hullámok ostromának.

Meg kell még említenünk, hogy a triaszszisztéma kzetein kívül Abauj-

Tornavármegye határán, ott, a hol a Bódva folyó Borsod területére lép,

jurakoru képzdmények lépnek fel. Ezek azonban e vármegyébe nem
nyomulnak és így e helyen nem is tárgyalhatók.

A Kanyapta völgytl éjszakra egészen a Szomolnok-kassai hegycso-

port csillámpala vonulatáig harmadkori képzdmények foglalnak helyet,

— a Kanyapta, Bódva és Hernád által körülhatárolt Cserehát halomvidé-

két, valamint a Hernád balpartján emelked eperjes-tokaji hegységet is

ugyanezen képzdmények alkotják. — Megkülönböztetünk itt ó-harmad-

kori (paleogen) és fiatalabb harmadkori (neogen) üledékeket.

Az ó-harmadkorbeli oligocen szisztéma képzdményeinek elfordulását
Lóczy Lajos konstatálta elször. A somodi kszónbánya részvénytársulat

meghívása folytán geológiai szempontból megvizsgálta Somodi környékét
és kimutatta, hogy a jászó-debrdi terrasszon elforduló mészkonglomerátot,
valamint Somoditól éjszaknyugatra a Köszörüdomb édesvízi mészkövét és e

két kzet között elforduló agyag-, márga- és széntelepeket ó-harmadkori
képzdményeknek kell tekintetünk.

Már Wolf is megemlékszik az itt elforduló széntelepekrl, de szerinte

ezek a mészkonglomerát felett fekszenek és a szén régibb miocén kom
lehet. Kiderült azonban, hogy a széntelepek az édesvízi mészkvel
együtt a mészkonglomerát alatt fekszenek ós a bennök talált kövületek
alapján az ó-harmadkori oligocen szisztéma képzdményeihez sorozandók.

A mészkonglomerát anyagát kisebb-nagyobb triász mészkdarabok
alkotják, melyek vasoxid, alumíniumoxid és calciumcarbonát keverékébl
álló kötszerrel vannak összefoglalva. Az összefoglalt mészkdarabok néha
mint a görgetett kövek, mcggömbölyitctt, koptatott szemek, máshol meg éles

töréslapokat mutatnak és valóságos brecciát alkotnak. Elbbi esetben nem
szenved kétséget, hogy folyóvizek vitték arra a helyre, hol egységes tömeggé
összefoglalódtak, mert bármely törmelékkzet csak akkor mutat gömbszerü
alakot, ha kiálló élei és töréslapjai folytonos hengerítés által lekopnak. —
A mószkbroccia helyi eredet és keletkezésének oka azon hullámcsapá-
sokban rejlik, melyek a jászódebrdi magaslatokat letarolták és a kima-
gasló mészkszirteket folytonosan ostromolták. A mészkonglomerát bizo-

nyítja, hogy az ó-harmadkorban e vidéken már folyók is voltak. Ha azon-
ban figyelembe veszszük, hogy e kzetben kvarczkavicsok el nem fordul-

nak, csakis olyan folyóvizekre gondolhatunk, melyek a tiiasz-mószk plateau-
ról vezették le az esvizeket.
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Feltn, hogy a Fels-erd összes völgyelései a Miglinczvölgygyel

együtt délkeleti irányban oda torkolnak, hol a jászó-debrdi magaslatokon

a mészkonglomerátleghatalmasabban kifejldve található. A szádeli völgy

torkolatában szintén elfordul e kzet azon átmeneti lejtn, mely a szádeli

K meredek falához támaszkodik. E kzet fellépésébl következtetjük, ho<yy

az abauj-tornai mészplateau már az ó-harmadkorban szárazföldet képezett,

melyben völgyek vágódtak be.

A mészkonglomcrát ós édcsvizi mészk alatt agyag-, márga-, szén- és

hrmokkrétegek sorozata nyugszik. Ezek a somodi kszénbánjában tete-

mes vastagságban föl vannak tárva. A mvelés alatt álló széntelepek me-
redek k. és ny. dlésüek. Számos é.-ny.-d.-k.-i irányú leveles vetdések
zavarják meg ket, melyek mentén számos eltolódás zavarja meg a tele-

pedést. A széntelepek között Lóczy szerint

Melanopsis Hantkeni, (Hofm.)

Páludina (Vivipara) soricinensis. (Noulet)

Leptopoma a ff. inornatum (Sandberger)

szisztémát jellemz kövületek vannak.
A fiatalabb harmadkori képzdmények a legnagyobb felületi elter-

jedést mutatják Abauj-Tornavármcgyében. Ezen korban a Hernád balpart-

ján vulkáni kitörések hozták létre az eperjes- tokaji hegységet. A trachytok

különbözfélesége fordul el e vidéken, melyet legelször Beudant ismer-

tetett.

Richthofen báró 1860-ban a Telkibánya környékén elforduló trachytokat tanulmá-

nyozta, Wolf Henrik pedig e vidékrl fölvett geológiai térképéhez fz rövid magyarázatot

s az általa összegyjtit anyagot Doelter ismertette petrografiai szempontból. — Dr. Szá-

doczky Gyula a trachitvonulat legjobban kiemelked részét, a Pusztafalu körül lev centiális

részt ismertette. (Földt. közi. XIX. sz.) Eperjes-tokaji

hegység.

Az eperjes-tokaji hegység e megye területén változatos alakú és néhol

800 métert meghaladó magaslatokat alkot. Legkimagaslóbb részét a Kszál,

N.-Milicz, K.-Milicz és Orita tetk jelölik. Innen mintegy központból, sugár-

szerüleg, de hajlongva minden irányban, kúpokkal díszített gerinczek húzód-

nak s meredeken hajlanak alá egy alacsonyabb halomvidékre, mely kiválóan

üledékes kzetekbl van felépítve s koszorúként veszi körül az eruptív

kzetekbl álló hegytömegeket.

E vidéken a piroxen-trachytok fordulnak el leggyakrabban, néhol

rhyolithos módosulattal.

Pusztafalu környékén Szádeczlcy Gyula háromféle trachytot különböztet

meg, u. m:

a) Biotit orthoklas-plo.gioklas quareztrachyt és rhyolith.

A trachytos féleségek alapanyaga rendkívül tömör és szürke, mig a rhyolitoknál

amorph. üveg alapanyag van. Ebben a következ ásványos elegyre-' zek vannak kiválva:

quarcz, biotit, piroxen, magnetit és kétféle földpát (orthoklas és plagioklas). A kzet réte-

ges. Vannak helyek, hol a rélegek meggörbülnek s körívet irnak le. Némely helyen a

rétegek egészeu fel vannak állítva, másutt meg szintesen fekszenek, — a település tehát

nagyon zavart.

b) Biotit oligóklas, andesin quarez-rhyolith.

Ebben kevesebb a quarcz és biotit, de sok a piroxen, tehát bázisosabb kzet. Alap-
anyaga többnyire fehéres szinü és üveges.

c) Biotit oligóklas andesin quareztrachyt {normál).

E kzet alkotja e vidék legmagasabb hegyeit, a N.-Milicz, Kopasz, Orita, Szár hegy-
tetket, melyek a £00 métert meghaladják. Benne gneisz zárványok is fordulnak el. — A
trachytok lávái nagy távolságra lefolytak és a tufákkal valamint vulkáni br.cciákkal együtt
azon alacsony halnmvidéken, mely a trachytvonulatot környezi, nagy kiterjedés trrületet

borítanak. A Jager bokor alatt a trachytos k/.etek közé ékelve S'armát epochabeli kövüle-
teket tartalmazó sedimentek vannak. Az itt gyjtött anyagban Halaváts Gyula m. k. o=ztály-

geologus a következ fajokat határozta meg:

Trachyt.
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Cardium aff. obsoletum (Eichw.)

Ervilia podolica, (Eichw.)

Montra podolica, (Eichw.)

Pleurotoma Doderleini (Horn.)

Pusztafalutól délnyugatra a szemérenigaz-árok tetején pedig a következ fajok for-

dulnak el :

Cardium ef. Suessi, (Barb.)

Cardium obsoletum, (Eicbw.)

Rissoa angulata, (Eichw.)

Rissoa inflata, (Andrz.)

Bulla Lajonkaireana,

Melánia Suturata, (Fuchs.)

Murex sublavatus, (Bast.)

Mactra sp.

Ezen kövületek úgy a trachytok kitörésének korát, mint azon sedimenteket, a me-

lyekben találtattak, eldöntik.

Tufák. A tufák, lávák és brecciákkal váltakozó agyag- és homokrétegek szarmata

epochabeliek. Telkibánya környékén kitn minség rhyolith tufa van, melyet

több kbányában fejtenek. E tufa a kassai dóm építésénél alkalmaztatott.

Hogy mily kitn építk e tufa, azt e dóm évszázados falai bizonyították.

Dr. Schaffarzih meghatározása szerint perlit zárványokat tartalmazó tajtkö-

ves rhyolit tufa ez. Nemcsak csekély fajsulyánál és bányanedves állapot-

ban könnyen faragható voltánál fogva, hanem azért is, mert a nagyobbfoku

hmérsékleti ingadozásoknak és nagy nyomásnak ellenáll, építési ezólokra

kiválóan ajánlható. — Mint a vulkáni mködés utóhatását tekinthetjük e

vidéken a több helyen feltn kovasavas és gázexhalácziók termékeit.

A trachyt több helyen, mint pl. Telkibányán, a gázexhalácziók követ-

keztében alunitos lett. Ugyanitt antimonitot és aranyat is tartalmaz a trachyt,

de ennek bányászatajelenleg már szünetel. Zepharovich a MineralogischesLexi-
'conában megemlíti még
azon szép hegyi kristályo-

kat, melyek Telkibányán
sideritben fennve találha-

tók. A trachytnak és általá-

ban a kristályos földpáttar-

talmu kzeteknek mállási

terméke a kaolin vagy por-

czellánföld. Telkibányán a

szürkésfehér kaolin a tra-

chytp orfirbantelepet képez

.

Ezen anyagot részint bá-

nyászatának helyén, részint

Hollóházán dolgozzák fel.

A szarmát epocha ré-

tegeit, melyek horzsaköves
és perlites sedimentek, sok
helyen elkovásodva és tö-

kéletes menilitet képezve
találjuk.

Nevezetes a trachyt-

vonülat éjszaki részén a

rán/ci szénsavas forrás és

artézi kút. — Ránknál a

trachyttömegek egy félkör

alakú mcdenczét képeznek,

melynek éjszaknyugati ré-

szén Ránk, délkeleti részén

pedig Kis-Kemcnczo fek-

köfolyás a szádeli VÖLGYBEN. szik. E medonczét szar-
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mata-korbeli üledékek, trachytbrecciák és tufák töltik ki, melyekre agya- Ránki forrás.

gos rétegek települnek. — Az agyag vizálló réteget képez és a mélységbe

leszivárgott talajvizet fölszállani nem engedi.

Az elleges vizsgálatokból kiderülvén, bogy artézi kút állitbatását

biztositó kellékek megvannak (t. i. beszivárgás magasabb helyen egy víz-

tartó rétegbe, gyüjtmedencze és az ezt befed vizálló agyagréteg), Zsig-

mondy Vilmos bányamérnök egy efféle kút fúrását javasolta. A munkála-

tokat 1870. június 15. kezdték meg és 404 m. mélységig fúrtak le. E mély-

ségbl szénsavas vasas víz szállott fel ; s nem várt meglepetésül a forrás

idszakos szökkút lett, mely ma páratlan nevezetessége Magyarországnak.

A neogen képzdmények legfiatalabb tagját képez pontusi rétegcsoport

tetzi be e megyében a harmadkori képzdményeket. Ezen emelet

rétegei Meczenzéf, Kassa, Nagy-Ida és Szepesi közt egy szabálytalan

négyszög alakú területet boritanak, délen pedig a Cserehát magaslatait

képezik. Sárga, fehér és kékesszürke agyagrétegek fordulnak itt el vál-

takozva hasonló szinü homokrétegekkel. Néhol tetemes vastagságú kavics-

telepek vannak az agyagok közé ékelve. E képzdményeket különösen az

északi részeken mindenütt durva homokos görgeteg tetzi be. A Cserehát
magaslatain már apró kavics yan és itt az alsóbb szirtekben is a kavics-

rétegeket homok helyettesíti. Általában a pontusi rétegek által borított te-

rületen azt tapasztaltuk, hogy a kvarczkavicsok fedjét vagy feküjét képez
agyagrétegek többé kevésbbé sárga vagy vörhenyes színek. Ennek oka az,

hogy a kvarcz bven impregnálva van pirittel és markasittal s ezek
oxidácziói terméke kölcsönöz a környez agyagnak vörös szint. Oly helyeken
hol a vasoxid rendkívül bven válik ki, az apró kavicsot bekérgezve és

összefoglalva konglomeráttá alakítja. A finom homokszemek is összefog-

lalódnak ily módon és csokoládébarna homokkövet alkotnak. E képzd-
mények azonban csak helyenkint találhatók és nem alkotnak sem vastag,

sem nagyobb kiterjedés homokk-rétegeket, hanem mint egyes lepény-
darabok vannak elszórva a kavicsos homokrétegekben.

A pontusi rétegek általában szintesen települtek. Ezt a patakok által

kimosott árokszerü völgyekben mindenütt jól meg lehet figyelni. Nagyobb
mélységben is föl vannak tárva a rétegek : br. Schell Gyula birtokán a

Zsebrák erd alján fúrt artézi kútban, továbbá a kassai téglagyár igazgató-

sága által Lrinczke és Kis-Ida környékén lemélyitett agyagkutató fúró-

lyukakban.

Mint már elbb emiitettük, a pontusi emelet változatos anyagokat és

eltér települési viszonyokat mutat területünk minden részén. Feltn, hogy
az északi részen a kavicsok nemcsak a fedrétegeket alkotják; hanem mint

az Lrinczke és Opaczka környékén látható, mélyebben is hatalmas tele-

peket alkotva fordulnak el. Ezzel szemben a terület déli részén kavicsok

csak a halmok tetején fordulnak el és mélyebben fekv rétegeket egyál-

talában nem képeznek, hanem helyöket tetemes vastagságú homokréteg

foglalja el.

A kavicsok, homok és agyagok kétségtelenül folyami eredetek, miután

területünkön hatalmas görgeteg telepek vannak, s ezek folyami eredetét elvi-

tatni lehetetlen. Ha azonban a település módját vesszük figyelembe, bekell

vallanunk, hogy a vastag agyaghomok és kavicstelepek jelenléte és válta-

kozása nem mutat folyami üledékre, hanem tengerben történt lerakodásra.

A folyami lerakodások bár változatos anyagokból állanak, nagy vastagságú

egynem rétegeket nem képeznek, hanem a rétegek hirtelen kiékülnek.

A kavics nagy mennyisége a tengerbe öml folyóvíz sebességének

hirtelen csökkenésére enged következtetni. Nagyobb bomoktelep a torko-

lattól távolabb fekv helyen képzdhetett oly területen, a hol a beöml
folyóvíz a nyugvó tenger vizében még áramlatot idézhetett el. Agyag
mindenütt leülepedhetett, mert annak finom szemcséit a legcsekélyebb víz-

Magyarország Vármegyéi és Városai. 5*
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mozgás is tovaszállithatja. Hogy e terület északi részén található pontusi

rétegek települése a folyók mködésével áll összefüggésben, az már onnan

is kitnik, hogy kiválóan a Bódva, Ida és Hernád folyók völgyei mentén

vannak kifejldve; de kitnik abból is, hogy e képzdményoka folyók men-
tén habár elkeskenyedve, fölfelé nyúlnak. E képzdmények tehát nem egye-

bek mint a nevezett folyók harmadkori deltái. Ez különösen a terület északi

részén tnik szembe, mert itt még a delták alakja is szépen tanulmányozható.

A pontusi rétegekben Tomacsek Antal gör. kalh. plébános 1851-ben Abauj-Szolnokon

slények csontmaradványait találta, melyek között a Acerotherium, a Mastodon és az

Elepbas vannak képviselve. Még érdekesebbek azok a leletek, melyek a kassai Fels-

magyarországi múzeum egyik becses kincsét képezik ; ezek a Dobszán kiásott gyönyör

Diluvium.

Források.

A SZÁDELÖI VÖLGY ALAPRAJZA.

I. Nyilas. II. Kis zuhatag. III. Czukorsüveg. IV. Bástyak. V. Furók v. Ravatal. VI. Paradicsom kapuja.

VII. Odvask és tánezterem. VIII. Malom. IX. Szárpatak forrása.

Mastodonfogak és csontok, melyek szintén a Hernád balján elnyúló terrassznak legfelsbb

harmadkori rétegeibl származnak.

A negyedkori (diluviális) képzdményekhez számítjuk a források, tavak

és folyók hajdankori üledékeit, melyek nagyobbára a mai árterületek szélein

emelked terrasszokon, korunkat közvetlenül megelz idben települtek.

A tornai mész kzetével, hasadékaival, vetdési síkjaival vizátereszt

terület. Az alászivárgó vizek a feküt képez werfeni palákig lehatolnak

és ezen tovább folyva, források alakjában kibukkannak. A vörös homok-
kövek és palák kibukkanásait csaknem mindenütt források kisérik. Nagy
vizbség és mészlerakodások jellemzik a forrásokat. Az almrísi völgyben

Görg község mellett, a mészkvonulat alján oly b viz forrás buzog fel,

hogy vize kibukkanásától pár száz lépésnyire már malmot hajt. E forrás

környékén jókora kiterjedés mésztufa forrassz van, mely a katholikus és

a református templomok közti vonalon meredek lejtvel néz az almási
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völgybe. Maga a forrás a mésztufa barlangjaiból jön napfényre. A görgiek

darázsknek hívják e szivacsos mészkövet. Könnyen faragható és idomít-

ható anyagát építkezési czélokra srn felhasználják.

Az áji völgyben egészen az Ördöghidig szintén mésztufa lépcsk van-

nak. A zuhogókat képez patak e lépcskön mély üstöket váj ki. Jászótól

nyugatra a Tapolcza-patak völgyében romba dlt vashámor felett hasonlóan

mésztufatelepet találtunk. Miként Görgn, úgy itt is a mészkvonulathoz

támaszkodó terrasszszerü magaslatot képez, melybl egy b viz forrás

buggyan ki. V81gyek .

A folyók hajdankori ártereit nyomozva, önkénytelenül a völgyekre

irányul figyelmünk és kérdezzük, hogy vájjon a völgyek helyzete és alakja

ugyanaz volt-e a diluviumban mint ma? E terület kutatói közül némelyek

azon nézetet vallják, hogy e megye f völgyeinek helyzete a diluvium óta

nem változott, de a folyók lecsapolási iránya a diluviumban keleti volt és

ez az állítás különösen a Kanyapta-völgyre vonatkozik.

Miután a nyugatról érkez folyók mészkkavicsokat hordanak, köny-

nyen be lehetne bizonyítani ezen állítást, ha a pontusi vagy a diluviális

kavicsok közt mészktörmeléket találnánk a Kanyapta völgyében. Ilyen

kavicsok azonban itt nincsenek és így e föltevést el kell ejtenünk. De fel-

tételezhetjük azt is, hogy talán a Hernád folyó hömpölygette egykor vizét

a széles Kanyapta völgyön keresztül. Itt azonban a Hernád jellemz hor-

daléka hiányzik.

Hogyan keletkezett tehát a Kanyapta völgye, ha sem a nyugatról

sem keletrl érkez nagyobb folyók nem vésték ki ?

Ha visszatekintünk a geológiai ó-korba, láthatjuk, hogy a karbonos

képzdmények már egy medencze-alakot tüntetnek föl, mely alighanem

mélyreható K-Nyi irányú vetdések következtében jött létre. Ilyen árkos

vetdéseknek eredménye az almási völgy is, a Kanyapta -medencze pedig

annak folytatását képezi kelet felé.

E szerint a Kanyapta-völgy azon megzavartatások eredménye, melyek

a paleozoos és mezozoos hegységet érték. Árkos vetdések mentén vonul e

völgysík, melynek felszíne talán a legújabb geológiai idkig sülyedésben

volt. Keleti részén egy szép fensík terül el, melyet diluviális üledékek

borítanak s melynek geológiai felépítése igen érdekes.
E
f

n
en'sTk

kei

Az enyiczkei fensík nyugati része a Kanyapta-medencze felé, keleti

része pedig a Hernád felé lejtsödik. Nyugati felén van az Ida patak bifur-

kácziója. E patak a völgybe messze felnyúló törmelék kúpján Kis-Idánál
két ágra szakad. Innen kezdve egyik ága déli irányban folyva az Ida
patak nevet viseli és a Kanyaptába, ezzel együtt a Bódvába, majd késbb
a Sajó folyóba jut. Másik ága az ellenkez völgyoldalon, azon alacsony
balmok alján halad, mely közte és az Ida közt, ennek hordalékából van
felépítve. Sacától kezdve Szakály patak nevet kap és délkeleti irányt vesz
föl. Szakály községnél azon terjedelmes fensíkon vési be völgyét, melynek
természetes lejti vizét a Hernád felé terelik.

Az enyiczkei fensík kulmináló hátsága a Kassa melletti Akasztóhegy-
tl dél felé a Zsebesbe vezet útig húzódik. Innen irányát tovább is meg-
tartva egy alacsony partszélen halad Enyiczkóig, hol egy déli irányban
folyó patak áttöri. Szakály község felé haladva, a Szakály patak jobb part-

ján fut le Szina felé.

A nyugati részt Kassától a Szakály patakig vastag agyagréteg fedi,

mely alatt a csillámpalából származó kvarcz- és fillit kavicsokat találtunk.
A fensík nyugati felének azon része, mely a Szakály és az Ida patakok
közt van, egy óriási törmelékkup, melynek keleti határán a Szakály
patak ma már egy mély medret ásott, nyugati részét pedig az Ida patak
még folyton építi s róla délnyugati irányban csúszik le. E törmolókkupon

U*
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az emiitett folyóvizek medrein kivül még három eléggé szembetn mélye-

id dés van. E mélyedések a Szakály és Ida patakok dilu-

viális medreit jelölik. Észak felé összefutnak, dél felé

•| szétágaznak és azon mélyedéshez vezetnek, mely a

kúp déli részén a Fekete erd és Szina közt, átlag 204

m. tengerszin feletti magasságban húzódik. E völgye-
lés összeköti a Hernád- és Kanyapta-völgyeket

^ Kevés feltárás van az Ida törmelékkupján. A
a vasúti árkokban, valamint a nagyidai állomás anyag-
os árkában a csillámpalából származó törmeléket találjuk

a homokkal keverve és homokos agyaggal befödve.

A Szakály patak mély medrével szépen feltárja azon
anyagokat, melyekbl a kúp felépült. Kvarczkavics t-
nik ki Bocsárdnál a templom alatti feltárásban. E ka-

"

rf

vicsok laterites vörös homokkal vannak keverve ; alat-

tuk, a mennyire kivehettük, vastag homokréteg van.

E kavicsróteg igazolja, hogy e diluviális kúp az Ida
és Szakály patakok feltöltésének eredménye. A plateau

£2 geológiai szelvényérl a települési viszonyok leolvas-

g hatók.

a\ Az enyiczkei fensiknak keleti része meredekebb,
•=2" de lépcszetes síkokból áll, melyek a Hernád felé ve-

^ zetnek. Mindjárt Bárczánál a Malomhegy meredek
lejtvel ereszkedik alá az els lépcsre. Innen csaknem
pontosan észak-déli irányban húzódik e meredek lejt
az Isten- dombig, melynek alján Bárczától kezdve egy
mindinkább kiszélesed sikság terül el. Az Ortván-
domb és Enyiczke közt e terrasz két magaslat közé
szorulva, mindinkább szkül völgyet képez, melyben
a Bölzse patak fut a Hernád felé. Ez az els lépcs.
A másodikat ennek alján találjuk, a bárczai útelága-

zástól egészen Gönyüig húzódva. Ez az elbbinél sokkal

|p keskenyebb és alacsonyabb.

^ Az Enyiczke község alatt fekv lépcs fed lej-

g tjét sárga agyag és televény boritja, melyen Zsebes-

£f nél és a Fzi pusztán tzegtelepeket találunk. Az agyag-
lepel alatt vastag kavicsréteg nyugszik, mely legjobban

azon ponton tnik ki, a hol a Bölzse patak a terraszt

elhagyja. Itt van a vasúti kavicsbánya. E feltárást

figyelmesen megnézve, fölül 50 cm. vastag homokot
találunk. Ez alatt mintegy 2 m. vastag kavicsróteg van,

vöröses szinü homokkal keverve s ebben a homok
tisztán is elfordul, vékony, hirtelen kiékül rétegeket

képezve. Ezután mintegy 4 m. vastag kavicsréteg kö-
vetkezik, a melyben fej nagyságú, st ennél is nagyobb
szürke és sárga agyaggumók vannak apró kavicscsal

összegyúrva. Alatta ismét vagy 4 m. vastag kavicsréteg

van, szürke homokkal keverve. Az egyes rétegek egy-

másba fokozatosan átmennek s igy azokat élesen el

nem választhatjuk. A kavicsok kivétel nélkül koptatott

görgetegek. Elfordulnak benne mállott trachyt és

gránitdarabok, valamint csillámpala, és fillit-töredékek,

st különböz szinü mészk- ós dolomit-kavicsok is.

A kavicstelepbe beágyazott agyaggumók, továbbá
a hirtelen kiékül vékony homokrétegek mutatják,

hogy fluviatil képzdményekkel van dolgunk. Ha pedig
az itt összehordott kzetanyagokat tekintjük, megálla-

pítható hogy e kavicstelep a Hernád hozoványából
épült fel. E szerint a fels terrasz fed lejtje, mely
Bárczától Kenyheczig és Migléczig terjed, nem egyéb

^-i mint- a Hernád diluviális ártere. Az Ortván-domb és

fi Enyiczke közti vülgyelést a Hernád mosta ki, kavi-

%$^mk\
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csaival részben betöltötte és azután uj medret találván, oda hagyta. Mind-

ezekbl pedig az is következik, hogy Enyiczkénél a terrasszra ereszked

meredek lejtk, valamint az Ortván-domb és gönyüi magaslatok pereme,
— melyek egyszermind a Hernád hajdankori árterét határolják — nem
egyebek, mint' a folyó által alámosott lejtk, s mint ilyenek, az enyiczkei

fensik mélyebben fekv rétegeit feltárják. Az enyiczkei fensik legmélyeb-

ben feltárt rétege a pontusi homok, melybe a diluviumban a Hernád medrét

a már ismertetett területen elször lemélyesztette.

Bárczától délre, ott a hol az országút elágazik, kezddik a Hernád
második és legalacsonyabb terrassza. Keskeny szalag gyanánt vonul e lépcs

Csányig, a fels terraszhoz támaszkodva. Fed lejtjét televénynyel kevert

agyag boritja, mely alatt a Hernád kavicsai nyugosznak.

Mindezen jelenségeket megfigyelve láthatjuk, hogy az enyiczkei fensik

a Kanyapta völgy környékének legérdekesebb részlete. E szép fensik nyu-

gati részét a Miszlóka ós Ida épitetto föl, keleti részén pedig a Hernád
medrét lemélyitette s errl kétszer letérve, mai alluviális árterületére lépett. •

Mint látható, a Hernád régen ma-
gasabban folyt. Bizonyitja ezt mind
két terrassz. Mai ártere a diluvi-

ális ártér alatt körülbelül 12 méter-

rel mélyebben fekszik. E jelenségbl
pedig azt a meggyzdést merit

hetjük, hogy a Hernád a diluvium

óta völgyét lemélyitette.

A pontusi periódusban a Her-

nád balpartján húzódó Kassai- hegy
nyúlványai valószinüleg az enyicz-

kei fensikig nyúltak és a Hernád
mai völgyét betöltötték. Ezen állí-

tást bizonyitja azon tény, hogy
Opaczkától Széplak-Apátiig a

Kassai-hegy déli nyúlványa a Her-
nád alámosása következtében le

van metszve. — Az enyiczkei fen-

sik alsóbb rétegeit pontusi homok
és kavics képezi és ez összefüggött

úgy kelet felé a Kassai-hegygye l,

mint nyugat felé a Kanyaptának
különösen déli oldalán található

homokréteggel. Csupán szintájbeli

különbség lehetett és volt is köz-

tük, mert mint látható, a Hernád
els izben medrét e fensik legala-

csonyabb pontjain mélyítette le.

A Cserehát déli részét tekintélyes területen egy subaerikus képzd-
mény, a lsz és valószinüleg a nyirok is boritja; az eperjes-tokaji hegység lösz és nyirok.

keleti és nyugati oldalán a trachyt mállási terméke, a nyirok boritja a lan-

kás hegylejtket. Gazdasági tekintetbl mindkett igen fontos, mert úgy a

lsz, mint a nyirok a legjobb termföldek közé tartoznak. A sárga nyirok
különben nemcsak az eperjesi tokaji hegység oldalán, hanem az enyiczkei

fensíkon is elfordul. A kassai téglavetk ezt az anyagot tárják fel. Ugyanez
az anyag Szepsinél a téglavetben is elfordul. Aiiuvmm.

Az alluvium szintén érdekes megfigyelésekre vezet bennünket. Szepsi-

nél a Bódva a szóles Kanyapta-medenczébe érkezik. Durva hozoványából
itt még a diluviumban egy óriási törmelékkupot épitett, mely a Kanyapta
völgyet egész szélességében elrekeszti. E kúp Torna irányában a somodi
patakig van legjobban kifejldve, Peder irányában már kevésbbó, legkevésbbé
pedig Kis- ós Nagy-Bodolló környékén azon irányban, a melyben a folyó

jelenleg a Kanyapta felé siet. Miután e törmelékkúp tisztán a folyó feltölt

hatásának produktuma, fel kell tételeznünk, hogy abban az irányban folyt

leghosszabb ideig, a melyben kúpját legtávolabbra kiépítette, vagyis Torna

RÉSZLET A SZÁDELI VÖLGYBL.
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irányában. Innen csúszott lassan Peder felé, még késbb Nagy-Bodolló alá,

hol napjainkban folytatja zátonyainak építését. Kelet felé alluviális kúpját
nem építette ki ós igy ezen irányban sohasem folyt.

A Bódva törmelékkúpja mellett van az áji patak hosszant elnyúló tör-

melékkúpja, mely tisztán mészkkavicsokból van felépítve.

Az Ida folyó alluviális kúpja szorosan összefügg a diluviális kúppal s

annak nyugat felé mintegy folytatását képezi. Nagy-Idánál a patak két ágra
szakad. Az egyik ág a Gombos puszta mellett folyik le a Kanyaptába, a
másik ág pedig Mélyárok név alatt Komarócz és Béla puszta közt isza-

polja a területet. Az Ida ós Bódva közti területrl számos patak folyik még
dél felé. Ezek csekély vizbségüek, de iszapoló hatásuk azért igen nagy.

E patakok a vármegye legnagyobb medenczéjébe sietnek. A Kanyapta
medencze fenekét nehéz agyagos, néhol márgás talaj boritja. A térszín

különösen a csatorna környékén zsombékos, mocsaras. E süppedékes, vad-
vizes területek észak felé Makranczig, Szesztáig és Nagy-Idáig a törmelék-
kúpok közeibe felnyúlnak. Nemcsak a Kanyapta kiöntései, de az észak fell
érkez vizek is folyton táplálják és nedvessé teszik e mocsaras vidéket,

Tzeg. melyen a tzegképzdésnek kedvez feltételei több helyen ma is megvannak.
Dr. Mágócsi-Dietz Sándor e területre vonatkozólag a következket irja.

(Dr. Staub Mórnak jelentése a Magyar Természettudományi Társulat kutató
bizottságának mködésérl 1892-ben.)

„Mieltt a Kanyapta lefolyását megnyitották volna, megvoltak a tzegképzdésnek
kedvez feltételei. S hogy e helyen csakugyan kellett tzegnek elfordulni, az Pokorny

adataiból is kitnik, hiszen az közlése szerint Frankéi Gyula kerületi orvos az ottani

tzegek használhatóságát ki is próbálta.

Nevezett kutató e területen tzeget csak csekély mennyiségben talált Bodolló, Jánok

és Resté közt az Egeres közelében, valamint Makranczon és a gombosi pusztán. Kutatásá-

nak eredménytelenségét a következkkel indokolja : „Már Pokorny is megemlékezik arról,

hogy e tzegek „a pásztortüzek által meggyulladnak". S valószín is, hogy ha volt itt

tzeg, akkor a pásztorok azt tüzelték is, a midn a tzegtelep is meggyulladhatott. A neve-

zett községekben tovább is kutatva a dolgot, rájöttem, hogy a lakosok azon évek után,

midn a Kanyapta kiöntései miatt nem kaszálhatták le a völgynek különben hozzáférhet

helyén sem a füvet, séma sást, mi miatt az lábán száradt meg, a következ évre úgy vélték

reményeiket biztosithatni, hogy az elszáradt füvet álló helyében felgyújtották. Nagyon való-

szín, hogy ez égések alkalmával a különben is könnyen éghet zsombékok tüzet fogtak s

ezektl azután a tzeg is meggyulladt s lassankint elégett.

Szavahihet birtokosok és parasztgazdák is állítják, hogy a Kanyapta völgye több

helyen is égett 1866 után, körülbelül a hetvenes évek elején. S hogy az égés nagy terje-

delm lehetett, abból következtethetem, hogy két télen át tartott s a terület különböz részén

süppedtek a munkások a hamuba."

A Kanyapta-völgynek nyugat felé mintegy folytatását képezi az ahnási
völgy, melynek közepe táján a Nagytó és Kistó nev mocsarakban a tzeg-
telepek elfordulását szintén megállapították. Ujabb idben a Torna-patak
rendes lefolyást nyert és a Nagytó vize is immár le van csapolva. Ott, a

hol régen csak káka és nád termett, most jó kaszálók vannak.
A diluviális képzdmények leírásánál kimutattuk, hogy a Hernád-

völgyének területünkre es szakasza szintén vésett völgy. A folyó a dilu-

viumban az enyiczkei fensíkon folyt és e magaslatról fokozatosan szállott

alá mai árterületére. Ezen igazságot a kassai mély fúrások adatai is

bizonyítják. Az 1895. évben egyszerre három artézi kutat fúrtak Kassán.
Az els kut Lepesch és fiai czég sörgyárának udvarán van, Kassa nyugati
részén, a diluviális terrassz alján, körülbelül 220 m. tengerszin feletti magas-
ságban. Nevezetessé lett e kut azon kitörés által, melyet 1895. óv tavaszán
a kitóduló gázok okoztak. Iszapot, agyagdarabokat és ökölnyi kavicsokat
dobott fel a kitóduló gáz 68 méter mélységbl. A sörgyár épülete megráz-
kódott s ablakait a törmelék beverte. A rázkódást a szomszédos épületekben
is oly módon érezték, mintha valóságos földrengés lett volna. A kútfúrást
Zenovits kassai mérnök vezette. E kuttól kissé éjszakra fekszik Beyer és

Baucrnebl sörgyára eltt a második artézi kut, melynek fúrási munkálatait
Zsigmondy Béla budapesti mérnök vezette. Ugyancsak fúratta a Hernád-
ártéren a katonai kórház kútját is. Zsigmondy Béla a fúrópróbákat a kir.
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földtani intézetnek mcgküldötte és igy lehetvé tette a fúró által áttzött

rétegek pontos megvizsgálását.

Mindkét fúrólyukban feltárt rétegek kavics, homok, agyag, lignit és tufából állanak.

üttuohiir.
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ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE GEOLÓGIAI TÉRKÉI'E.

1. A kavicsok 27 m. mélységig a Beyer-féle kútban néha ökölnyi nagyságúak,

közöttük azonban apróbbak is vannak. A fúrólyukak alsóbb szintjeiben ellenben kizárólag

apró kavics foidul el.

2. A homok mindenütt csillámos és különböz nagyságú szemekbl álk
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3. Az agyagok a felsbb régiókban szülkre nézve sárgák, az alsóbb szintekben

pedig, hol tufarétegekkel váltakoznak, szürke színek, a hol pedig nagyobb mennyiség
barnaszén-töredékekkel vannak keverve, csokoládé-barna szint vesznek fel.

4. A Beyer-féle kútban összesen 17 különböz vastagságú és minség lignilréteg

van feltárva. A magasabb régiókban szenült fadarabok vannak s egy ilyen példány még
124 in. mélységben is elfordult. Másutt apró barnaszén darabkákat találtam, az agyagok-

ban. A szénnek és organikus maradványoknak nyomai a mélyebb szintekben, különösen

az agyagokban, de a homokos rétegekben is sürün fordulnak el.

5. A trachyttufa mindkét fúrólyukban jelentékeny vastagságú rétegeket képez. Min-
ségre nézve horzsaköves perlites trachyttufa, melyben quarczszeinek és csillámlemezkék

fordulnak el. A fúrólyukak többi szintjeiben elforduló tufák minségükre nézve ezzel

teljesen megegyeznek, csupán az alkatrészek mutatnak minségiikre nézve némi különbséget.

Miután a fúrólyukakból kövületek nem kerüitek felszínre, a rétegek korviszonyát

kitüntet beosztást csak petrografiai alapon eszközölhetjük. Mindazon rétegeket, melyek a

trachyttufákkal egy idben települtek, neogen koruaknak tartjuk s igy e rétegek a Beyer-

féle fúrólyukban 1517 méternél, a katonai kórház kutjában pedig 26'50 méternél kezdd-
nek. Felettök mindkét fúrólyukban laterites sárga agyagok kavicscsal és homokkal keverve

és váltakozva foglalnak helyet. Ezen kavicsos, sárga agyagrétegek a Kassa felett emelked
diluviális fensikon is elfordulnak, tehát ezzel egykoruaknak tekinthetk.

Végül a katonai kórház kutjában a sárga agyag és szürke, iszapos quarczhomok

fölé 7 m. mélységig olyan kavicshomok és görgetegrétegek települtek, melyek a Beyer-féle

fúrólyuk rétegeivel nem párhuzamosíthatok és össze nem hasonlíthatók. Ezek nyilván

alluviális ártéri képzdmények. A Hernád alluviumának vastagsága tehát 7 méter.

A Hernád-völgy fenekén kimutatott neogen-képzdmónyek bizonyítják,

hogy ez a völgyrészlet már a harmadkorban egy nagy mélyedésnek öble

volt, a melyben e sedimentek leülepedbettek. A folyórendszer kialakulása

után a Hernád mint folyó futván végig rajta, 30 méternyire véste be völ-

gyét a leirt képzdményekbe és ezzel a Hernád-völgyét mai alakjában

alkotta meg.

A vármegye többi folyóinak, nevezetesen az Ida, Mánta, Bózsva,

Ronyva és Ozsva mellékén is széles szalag gyanánt húzódnak a völgy-

feneket boritó ártéri képzdmények, melyek a nevezett folyók feltölt

hatásáról tesznek tanúságot, a kisebb patakok pedig, miként a Kanyapta

mellékén, hosszan elrenyúló törmelékkúpjaikkal teszik hullámzatossá a

völgysíkok széleit.
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ABAUJ-TORNA VARMEGYE ÁLLATVILÁGA.

lenyész csekély az, a mit ma Abauj-Tornavármegye állat-

világáról tudhatunk. Rendszeresen ós részletesen még nincs

kikutatva a vármegye egész állatvilága; a mi adat birto-

kunkban van, azt Jeitteles Lajos Henrik és Horváth Géza

a gerinczesekre vonatkozó tanulmányaiból merítettük. így tehát csupán az

ott elforduló gerinczes állatok felsorolására szorítkozhatunk.

Jeitteles Lajos Henrik említett munkája, mely Fels-Magyarország

gerinczeseinek faunáját foglalja össze, s melybl az Abauj-Tornavármegye

területén él gerinczesekrl is tudomást nyerhetünk, a „Prodromus Faunae

Vertebratorum Hungáriáé Superioris" czimü értekezése az osztrák természet-

tudományi társaság „Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft

in Wien" folyóiratában (1862, 245-314. lap).

Ennek alapján a következ állatfajokat sorolhatjuk fel Abauj-Torna-

vármegye területérl

:

Halak.

Petromyzon fluviatilis. Angvilla ihivitilis. Cottua gobio L. Carassius vulgáris Nils.

ritka. Tinca vulgáris Cuv. Barbus fluviatilis Ag. Barbus Petényi Heck Gobio fluviatilis

Cuv. Abramis melanops Heck. Abramis Balle rus L. Leuciscus rutilus L Leuciscus virgo

Heck. Squalius dobula L. Phoxinus laevis Ag. Chondrostoma nasus L. Cobilis fossilis L.

C. barbatula, L. Esox Lucius L ritka, csak a Hernád alsóbb részeiben és Kassától az

északnyugatra fekv vizekben. Silurus Glanis L. Ez Kassa vidékérl kipusztult. Thymallus

vexilifer Ag. Trutta Fario L.

Megjegyezzük, hogy Magyarország más halászó-vizcibcn, részint a

szabályozás, a fiasitó-helyek készítésének elmulasztása, részint a rablóhalá-

szat következtében, a Hernádban is megfogyott a hal. De a halászok nem-

csak a halmennyiség megfogyatkozásáról panaszkodnak, hanem arról is,

hogy egyes halfajok — némely keszegfaj és a harcsa — Kassa határáról

az utolsó huszonöt év alatt egészen eltntek, minek csak az egyik oka a

rablóhalászat. A másik ok az, hogy a Hernád u. n. Malomárkába befolyik

Kassa város piszka és ujabban a gyárak vizrontó váladéka, s azok (külö-

nösen a karboltartalmu váladékok) tömegesen pusztították ki Kassa terüle-

térl a halakat. Pisztráng már nincs a folyó vizekben; csak mesterségesen

tenyésztik, így a Csermelyvölgyben is, de jelentsége egyik tenyésztnek

sincs.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 55

Halak.
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Kétéltek. Kétéltek.

Az Amphibiák (kétéltek) közül elfordulnak a Salamandra maculata Laur., Triton

eristatus Merr. Triton alpestris Laur. A békák közül: Hyla viridis Laur., Rana esculenta

Wagl., Rana temporaria L., Bombinator igneus Dtun, Bufo vulgáris Laur., B. viridis Laur.

Csúszók.

Madarak.

Emlsök.

Csúszók.

A csúszók (Reptilia) aránylag kevés számban fordulnak el. Szép kurta

kígyókat — Pelias berns L., — lehet Kassa környékén kapni. Jeitteles

említi a Zacholus austriacus Wagl. kígyót, mely bár ritkán, Kassa vidékén

is található.

A Tropidonotus natrix L. gyakori. Gyakori még az Angvis fragilis

L. Van sok Lacerta agilis L., Lacerta viridis Daud., Zootoca crocea Wiegm.,

ellenben ritka Podarcis muralis Wagl.

Madárah.

Kassa környéke és Abauj-Torna vármegye ragadozó madarakban gaz-

dag. Nevezetesebbek :

A Falco subbuteo L. Buteo vulgáris Bechst., Biateo lagopus Brünnich., Haliaetos

Albicilla Briss., ez hozzánk csak kemény telek alkalmával vetdik. Milvus regalis Briss.,

Astur palumbarius L., Astur nisus L., Circus aeruginosus L., Strix ílammea L. Strix

aluco L., Strix Otus L., Strix bubo L.

A kúszó madarak közül elfordulnak : Cypselus Apus L., Caprimulgus euro-

paeus L., Cuculus canorus L., Jynx torquilla L., Picus viridis L., P. major L., P. medius

L., Alcedo Ispida L., Merops Apiastor L., Upupa epops L.

Az énekes madarakat a következk képviselik : Alanda eristata L., A. arvensis L.,

Emberiza Cia L., E. cilrinella L., Passer montanus L. P. domesticus L., Pyrrhula Rubieilla

Pali., Fringilla spinus L., Fr. carduelis L., Fr. Linaria L., Fr. cannabina L., Fr. chloris

L., Fr. coelebs L,. Fr. montifringilla L. Coecothraustes vulgáris L., Loxia curvirostra L.

Parus caudatus L. P. coeruleus L., P. major L , P. ater L., P. eristatus. L., P. palustris L.

Sitta ouropaea L., Bombycilla garrula L , Garrulus glandarius L. Nuoifraga caryocatactes

L. (a Tárcza mellett), Pica caudata L., Corvus corone L., C, cornix. L., C, corax L., Stur-

nus vulgáris L., Troglodytes parvulus Koch., Certhia familiáris. L., Cinctus aquaticus Bris-

son., Anthus Spinoletta L., A. arboreus Bechst., Motacilla álba L., M. boarula Penn. Oriolus

Gabulta L., Turdus iliacus L., T. musicusL., T. pilaris L.,T. viscivorus L., merla L., Regu
lus eristatus Koch., Sylvia curruca Lath., Sylvia cinerea Brisson., Lusciola Philomela Bechst

Lusciola Luscinia L, L. rubeculaL, L. phoenicurus L., L. tithys Scopoli., Saxicola rubetra

L., Lanius excubitor L. L. minorGm., L. collurio L., L. rufus Brisson., Muscicapa atrica-

pilla L., Hirundo urbica L. H. rustica L , H. riparia L.

A tyúkfélék közül : Columba Palumbus L , C, turtur L.
;
Tetrastes bonasia L.

;
Tetrao

unogallus L., T. tetiix L., Pavo eristatua L., Meleagris gallopavo L., Perdix cinerea Briss

Ortygion coturnix L.

Gázló madaraink: nagyritkán az Otistarda L., Crex pratensis Bechst. Ortygs-

metra Portana L., O. minuta Pali., Rallus aquaticus L. Gallinula chloropus L. Fulica

atra L., Grus cinerea Bechst., Vanellus eristatus Meyer et Wolf., Aegiatites curo-

nicus Besecke (Charadrius minor Meyer et Wolf), Scolopax rusticola L., Ardea purpurea

L., Ardea cinerea L., A. Álba L, A. garzetta L., A. minuta L., A. stellaris L., Ciconia álba

Brisson. Az uszómadarak közül : Anas boschas L. A. crecca L. A. querquedula L., Mergus

castor L., Podiceps minor Lath., Colymbus articus L., Larus ridibundus L., L. tridactylus

L L. argentatus Brünn (a Tárcza mellékén) Sterua Nigra Brisson (ugyanott).

Emlsök. Denevérek.

Denevérekben, faunánk igen gazdag. Az ismeretesek: Rhiuolophus Hipposideros Blaj.,

Plecotus auritus Blas., Vesperugo noctula K. ot Blas., Vesperugo Nithusii K. et Blas., Ves-

perugo pipistrollus K, et Blas., var. macropterus., Vesperugo Nilssonii K. et Blas., Vesperugo

serotinus K. et Blas., Vespsrtilio muritiu^ Schreber., Vespertilio B3ch9t9Ínii Loisler., Ves-

pcrtilio Nattereri Kuhl., Vespertilio mystaciuus Lnisler.
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RovarevöTc.

A rovarev emlsök közt a szokásos alakokkal találkozunk. Talpa europaea L. van.

Van még Crocidura leucodon Wagler., Cr. araneus Blasius s a megye déli részeiben Morox

vulgáris L., nagy ritkán Crossopus fodicns Blas. Az Erinaceus europaeus L. elég gyakori.

Rágcsálók.

A rágcsáló emlsök közül a Mus decumanus egész csapása Kassának; a görénynyel

vetekedik a ketreczbe zárt szárnyasok legyilkolásában. Az erdkben lakik a Sciurus vul-

gáris L., A Spermopüilus Citillus Blas., Myoxus ülis Blas., M. avellanarius Blas., a Crice-

tus frumentarius Pali., Mus decumanus Pali., M. sylvaticus L., M. musculus L. var. hortu-

lanus Nordmann, Arvicola amphibius Blas., A. arvalis Blas., Lepus timidus L. — Aránylag

gyakori a Spalax tyjjlus, melyet a vasúti munkások jól ismernek.

Ragadozóié.

A húsev ragadozó emlsök közül van sok Felis catus L., nagy ritkán Felis Lynx
L., Canis Lupus L. C, familiáris L. 0., Vulpes L., Ursus arctos L., Meles Taxus Blasius^

Mustela Martes Briss., Mustela Foina Briss , Foetorius Putorius K. et Blas., F. Sarmaticus

K. et Blas., F. Erminea K. et Blas, F. vulgáris K. et Blas., Lutra vulgáris Erxl.

Pároscsülhüeh.

A nem kérdz pároscsülküek közül a vaddisznó (Sus scrofa), a kérdzk közül

szarvas (Cervus elaphus), z (C. capreolus) fordulnak el.

Abauj-Torna vármegye állatvilágának, általános képére nézve meg-
jegyezzük, hogy Abauj-Torna vármegye Kassától északra fekv részének

a havasi régióba tartozó sok állat — medve, hiúz, fajdok, fenyves madár,
keresztcsr, pisztráng — nemcsak gyakori látogatója, hanem állandó lakója

is. Kassától délre, a Hernád elszélesedett völgyében s ennek szomszédos
területein a dombos vidékek állatai uralkodnak s ezek közé vendógképcn
gyakran megjelennek az Alföld lakói : a túzok, daru, vizi madarak.

A házi állatok tenyésztésérl e mezgazdasági részben emlékezünk
meg, szintén a méhészetrl

: az erdei vadakat a vadászatról szóló fejezet

tárgyalja.

5o*



A VADÁSZAT ABAUJ-TORNA VARMEGYEBEN

anapság, sajnos, már csak a történeté Abauj -Torna vármegye

egykori vadbsége. A vadászterüeltek ma általában igen sze-

gények vadban ; a vármegye 3—4 nagyobb birtokosának zárt

vadászkertjét leszámítva, a vadászat sehol sem jár kell eredménynyel.

Abauj-Torna vármegyét két vadászati területre kell osztanunk : a Kassá-

tól északra és délre es területre. A Kassától északra es terület, a Tárcza

melléke, vadban jóval gazdagabb. A Szepesség vadjai seregesen látogat-

nak el o területre, s itt a vadászat sokkal bvebb és változatosabb zsák-

mányt nyújt, mint a megye déli területén. A nagyvadakra itt kell és lehet

csak vadászni. Kassától délre, a Hernád melléke, vadban sokkal szegényebb ; e

területre azonban gyakran barangolnak fel az Alföldrl is vadállatok.

Kassától északra a keleti rész, a Tárcza és Osva köze és keletre a csere-

háti járás — a Szakály és Bodva köze — mindenütt elég anyagot szolgáltat

úgy a szabad mint a vadaskerti vadászat számára.

Szárnyasokban azonban az erdk az egész megyében gazdagok. Sok a

vadgalamb s a Tárcza mellékén a székácsgalamb februárban megjelen. Feltn
a sok gébics, különösen az rgébics ; sehol sem láthatunk, ilyen sokat.

Künn a mezn, erdn bven találkozunk erdeink énekeseivel, sok tengelicz,

kendericz, csiz, vörösbegy, háromféle fülemile, pinty, ökörszem, sármány,

különféle czinkók, pacsirták, barázda-billeget, búbos banka, énekes és fekete

rigó, kakuk, szajkó, egyes seregély-csoportok. Házi, parti és füstös fecske a

hámorokban tanyázik. A lombos erdkben tarka, zöld és fekete harkályok

;

a fenyerdkben a fenyves és húros rigó, meg a keresztcsr nagy száma

fészkel.

Hogy annál jobban megvilágíthassuk e kedveztlen képet, közöljük az

L891., 1892., 1893. és 1894. évi vadászati kimutatások eredményét Abauj-

Torna vármegye egyik legjelentsebb vadászterületérl, mely Kassa város

birtokában van.

Kassa városnak mint vadászattulajdonosnak vadászterülete 29,000 kat.

hold erdbl és 10,000 kat. hold mezbl áll.

E területen a kassai vadásztársaság az emiitett négy évben következ
zsákmányra tett szert: (az állatokat a vadászati jegyzék sorrendjében szám-

láljuk föl)

:

Szarmist. e vadászterületen e négy év folyamán egyet sora ejtettek el. E nemes vadak
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csak a Zichyek, Forgáchok és Károlyiak vadaskertjeiben kerülnek lövésre. Szabadon na-

gyon ritkán fordulnak el a megye területén.

Dámvadat 1892-ben lttek egyet.

zet 1891-ben 56-ot, 1892-ben 52-ó't, 1893-ban 16-ot, 1894-ben 18-at lttek. A megye

északi részeiben azonban bvebben fordul el az z.

Zergét egyet sem lttek.

Muflont a Forgách-birtokon kísérlettek meg tenyészteni, de a szabadon bocsátottakat

a. kutyák széttépték. Pedig a muflon nálunk nagyon jól megél. Nyitravármegyében Gimes

vára közelében vadon is szépen elszaporodott.

Vaddisznó e területen szintén kevés fordul el , holott az ellenkezt hihetnk. Csor-

dában soha sem jár ; csak egyesek kerülnek lövésre. 1891-ben 4, 1892-ben 5, 1893-ban 6,

189 i-ben 10 került teritékre.

Mezei nyúl. Abauj-Tornamegye egész területe kedveztlen a nyultenyésztósre nézve.

A mit az els fiadzásból a róka és a többi ellenség megkímél, azt elpusztítják a megyében

rendes márcziusi fagyok. Pedig a nyúl csak ott szaporodhatik el, hol els fiadzása fel-

növekedhetne. Kassán rendesen Budapestrl hozatott nyulat esznek. 1891-ben elejtettek 308,

1892-ben 748, 1893-ban 370, 1894-ben 320 nyulat.

Tengeri nyúl a megye területén e négy évben lövésre nem került.

E területen még az emiitett négy év alatt e társaság a „különféle emls" rovat sze-

rint ltt 46 darabot, s minthogy e „különféle emlsök" a hasznos vadak közé vannak szá-

mítva, nem tudhatni, miféle állatok lehettek azok ?

Siket fajdot a tkési hegyekben hallottak, de nem lttek.

Nyirfajd a tkési hegyekben néha elfordul.

Hófajdot sohasem láttak sem a vadászok, sem az erdészek.

Császármadár kerül lövésre, de elég ritkán ; a négy év alatt összesen 33.

Fáczán csak a vadaskertek dísze.

Fogoly. 1891., 1892., 1893-ban évenként 120-at lttek, 1894-ben 160-at. Ez is csekély

mennyiség.

Fürj elég bven esik zsákmányul. 1891-ben 300, 1892-ben 350, 1893-ban 350, 1894-ben

380 darabot lttek.

Haris ritkább ; 123 esett el a négy év alatt.

Vadlúd. Vonulása sok élvezetet nyújt s nagy seregekben fordul meg a megye terü-

letén, s mégis e négy év alatt a kassai társaság egyet sem birt elejteni.

Vadrucza. Mindenféle fajtájú bven van. Téli halászatok alkalmával sokat fognak,

horogra tzött kis halakkal.

Szárcsa a megye déli részeiben elég bven van.

Túzok a Hernád alsó mentében nagy ritkán látogatást tesz.

Daru is sokszor kerül lövésre minden óvatossága daczára.

Gém különböz fajtái népesitik a Hernád mellékét.

Erdei szalonka. Noha sokat járnak rája, de keveset tudnak lni ; 4 év alatt a társaság

113 darabot ejtett el.

Vizi szalonka 22 esett el.

Vadgalamb 82 hullott el.

Fenyves és húros rigó. A társaság egy darabot sem ltt négy év alatt ; ezeket inkább
csellel fogják és a városokban árulják ; elég bven vannak a Tárcza vidékén.

A vadászati jegyzék szerint a fentemiitett vadak „hasznos vadak" czimén vannak
felsorolva. Abauj-Tornavármegye területén következ, vadászati szempontból kártékony vadak
hullottak el

:

Medve. Csak 1 darab jutott teritékre
; 1894-ben. Nagyobb számban csak a megye északi

erdeiben fordul el.

Borz már többször esett el ; a társaság 4 év alatt 17-et ltt.

Vidra 8 darab lett a társaság zsákmányává, pedig a vidra a Hernád mentén szerfölött

bven fordul el ; az éjszakára vízbe tett horgokról sokszor leeszik a csalogató halakat.

Hiúz szintén fordul el, de lövésre nem került.

Vadmacska bven van. A társaság 5 darabot ltt.

Róka sok van. Ersen pusztítják méreggel, kaptánynyal. A társaság 163 rókát ejtett

el 4 év alatt.
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Nyestet 39-et lttek a négy év alatt.

Görény. Magyarországon talán sehol sem látható oly mennyiségben mint Kassán.

Nyári mulatóhelyekon a szabad ég alatt ülve, a Hernád melletti házak és épületek tetején

ugy futkos, mint a macska. Örökös harczot folytatnak a kassaiak a görények ellen, de meg-
lehets eredménytelenséggel A szárnyas állatok nagyrészét a ketreczekbcn a görények

ölik meg.

Menyétet is pusztítanak el eleget.

Sas és kesely gyakran kerül golyó elé ; négy év alatt 71-et lttek.

Sólyom, kánya, ölyv, vércse. A társaság i év alatt 332 darabot ltt le.

Füles, erdei, lány- és kuvikbagoly bven van. 55 lett a társaság zsákmánya.

Holló, varjú, csóka, szarka, holló különösen a Tárcza mellékén foidulel bven. A
társaság 687 varjut és szarkát ltt. Jelentéktelen szárnyasokat 67- et lttek még a fentneve-

zi -tteken kivül.
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mbar a Felvidék ós szomszéd vármegyék flóráját általánosan vagy

részletesen már többen : Hazslinszhj, Beüss, Szontagh, Genersich,

Wahlenberg stb. ismertették és már Abauj-Tornában is többen bota-

nizáltak; mégis e vármegye flórájának és növényzeti viszonyainak

ismerete még meglehets hézagos, még egyike a haza kevósbbé

átkutatott vidékének.

A megye flóráját legelször Kitaibel Pál, hazánk legkiválóbb bo-
Flóraisraeitetöi -

tanikusa, beregi (1803, Diplachne serotina L., Sátorhegyen Szántó m., Atriplex

acuminata W. et Kit. Migle, Kochia sedoides Pali. Szántó és Vilmány közt, Phy-
teuma canescens W. et Kit. Szántó, Thlaspi montanum L. és Spiraea média Schm.

Ránk, Thymus subcitratus Schreb, Herlány) *) és bártfai útjában **) (Achillea

Neilreichii Kern., Forró) 1813-ban érintette. Munkáiban elszórtan e megyébl
emlit növényt (Iris Hungarica), de a józseffalvai Cytisus leucanthus (Addit. 307. 1.)

vagyis C. albus Hacq. hihetleg tévedésbl vagy sajtóhibából ered, mert ez

a község Zemplén vármegyében van, a Cytisus leucanthus pedig Tornában Jósaf
vagy Jósvaf körül terem. (Richter A. gyjt.)

A magyar orvosok és természetvizsgálók VII. gylésén, Kassán 1846. aug.

10-ón, Marczényi Mátyás bemutatja a Kassa város környékén gyjtött növényeit

és névjegyzékét ; a szakosztály érdemesnek is határozta a Munkálatokban való

kinyomatását, de a Munkálatokban — nem tudni miért — ez a növényjegyzék

még sem jelent meg. Ugy látszik Kováts Gyula e flórajegyzékhez mérve emliti

ugyanott, az aug. 12-iki ülésen Kassa város flórájának négy uj növényét: az

Asplenium ruta muraria-t L., Amarantus viridis-t L. (A. Blitum Kov.), Lemna
trisulcá-tL. és Xanthium spinosum-ot L. (Munkál. 198., 199. 1.)

A megye flórájáról kissé áttekintbb, de azért töredékes ismertetést nyújtott

Pawlowski Sándor kassai jogtanár 1856-ban, Beitráge zur Flóra Oberungerns (sic)

czimen, a pozsonyi Verhandlungen des Vereins für Naturkunde I. évfo-

lyamának 25—29. lapján. Kassa környéke növényzetének egyszerübbségét nyiltan

megvallja. Ennek oka a klimai meg a geológiai alakulás, különösen a mészhe-
gyek hiánya, mert a Hrádován kivül más. mészhegy nincsen a környéken.

Az erdt bükkfa, gyertyánfa, tölgy Quercus Robur L., Qu. sessiliflora Salisb.,

st Qu. lanuginosa Thuill.) és nyirfa alkotja. Közé vegyül a szilfa (Ulmus campestris

L., U. pedunculata Fougg.), a fodorjuhar, hárs (Tilia platyphyllos Scop., T. cordata

Mill.), krisfa ; de az Ostrya carpinifolia L., melyet Pawlowski a szádeli völgybl

*) Borbás V., Középeurópa, különösen Magyarorsz. kakukfüvei, 69. I.

**) Reliquiae Kitaibelianae Bécs, 1862., 10—18, 1863 111. 1.
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emlit, semmi esetre sem az, hanem hihetleg gyertyánfa. Kassától mintegy órá-

nyira észak felé a fenyves kezddik, innen szakadatlanul terjed a Kárpátokig.

Az erd cserjéje a Lonicera Xylosteum L., L. nigra L., a fürtös bodza, a

kányafa (Viburnum LantanaL., V. Opulus L.), a fagyalfa, az egres bven, a hólyag-

mogyoró vagy szerencsedió, a kecskerágó (Evonymus Europaeus L., E. verrucosus

L.), a varjutövisk, berkenye (Sorbus torminalis L., S. Ária L.), galagonya, málna,

szeder (Rubus tomeutosus Borkh.), mogyorófa, boróka. A tölgyfán gyöngyös
madárlép (Loranthus Europaeus Jacq.) élsködik.

Az erd nedves helyén vagy a patak partján n az égerfa (Alnus glutinosa

L., A. incana DC), a nyárfa (Populus álba L., P. nigra L., P. canescens Sin.,

P. tremula L.) és sokféle fzfa. Az erd és fenyves legkiválóbb fii-dísze a bércz-

virág, a Dentaria glandulosa W. et Kit. keresztes-szirmú szép piros virágával

töméntelenül. Említésre méltó továbbá a Lycopodium annotinum L. (korpafü), Bellis

perennis L., Gagea lutea Schult, Polygonatum verticillatum Mönch., Galanthus

nivalis L., Árum maculatum L. (a Kálvária-hegyen), a Valeriána sambucifolia

Mik., Centaurea axillaris Willd., Mulgedium alpinum Less., Campanula Cervicaria

L. C. urticifolia Schmidt., Galium vernum Scop., Gentiana asclepiadea L.,

Nepeta Pannonica Jacq., Betonica stricta Ait, Ajuga reptans L., fehér virág'gal is,

Pulmonaria mollissima Kern., Scrophularia Scopolii Hoppé, Primula elatior L.,

Vaccinium vitis idaea L., Pirola minor L., Peucedanum Cervaria Lap., Laserpi-

tium latifolium L., Thalictrum aquilegifolium L., Isopyrum thalictroides L.,

Aquilegia vulgáris L., Aconitum Vulparia Rchb., Cardamine impatiens L.,

Hesperis matronalis L., Rubus saxatilis L., Mercurialis perennis L.

Hegyek A hegyek füves helyein és verfényes lejtin terem az Anthyllis polyphylla
növényzete, jq^ Anthericum Liliago L., ramosum L., Allium fallax Don., Orchis militaris L.,

globosa L., sambucina L., Gymnadenia odoratissima Rich., Coeloglossum viride

Hartm., Herminium Monorchis RBr., Ophrys muscifera Pluds. (ritka a Rádován),

Thesium intermedium Schrad., Jurinea mollis Koch. (Rádova), Centaurea stricta

WK., Scorzonera purpurea L. (Rádova), Hypochaeris maculata L., Crepis prae-

morsa Tausch., Campanula Sibirica L., Gentiana ciliata L., G. cruciata L., Teu-

crium montanum L., Linaria genistifolia Mill., Arctostaphylos officinalis WGr.,
Astrantia major L., Seseli glaucum L., Anemone Pulsatilla L., A. sylvestris L.,

Erysimum virgatum Roth., C. Cheiranthus Pers., Dianthus collinus WK., Gerá-

nium phaeum L., Linum austriacum L., L. flavum L., L. tenuifolium L., L. perenne

L., továbbá a Prunus Chamaecerasus Jacq., Cytisus biflorus WK., Dorycnium

herbaceum Vili. apró bokor.

Kétnövény- A rét növényzete az Iris Sibirica L., Orchis ustulata L., Cirsiurn Erisithales

zete
- Scop. (az éjszaki részen), Campanula patula L., Scutellaria galericulata L., hasti-

folia L., Rhinanthus minor Ehrh., major Ehr., Anthriscus sylvestris Hoffm., Chry-

sosplenium alternifolium L., Thalictrum collinum Wallr. (Th. minus Paw., non L.)

Euphorbia palustris L., Lythrum virgatum L., Geum rivale L., Spiraea Ulmaria

L., Colchicum autumnale L. (ritka).

Mez, utak. Mezn, szllben, út mentén terem a Parietaria erecta MK., Salsola Káli L.,

Kochia arenaria Roth., Chenopodium ficifolium Sm., Achillea Neilreichii Kern., Echi-

nops sphaerocephalus L., Xeranthemum annuum L., Xanthium spinosum L., Marru-

bium peregrinum L., Nonnea pulla L., Anagallis coerulea Schreb., Androsace

elongata L., Eryngium plánum L., Falcaria Rivini Hst., Bryonia dioica L., B.

álba L., Myosurus minimus L., Nigella arvensis L., Arabis arenosa Scop., A.

brassicaeformis Wallr., Draba verna /S. serrata Reuss., D. nemoralis Ehr., Lepi-

dium Draba L., Myagrum perfoliatum L., Neslia paniculata L., Oxalis stricta L.

(ritka), Spergula arvensis L., Lavatera Thuringiaca L., Hibiscus ternatus Cav.

(a megye északi és déli részén gyakori). A várostól északnak fekv szll keríté-

sében a törpe mandola (Amygdalus nana L.) tetemes száma van ültetve.

Hernád partja. A 1 lernád partján Chenopodium botrys L., Polygonum tomentosum Schrank,

Herniaria glabra L., Stellaria viscida M. Bieb., Oenothera biennis L., Potentilla supina

L., Melilotus albus Desr., Myricaria GermanicaL. (csermelyciprus) a nevezetesebb,
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st a hol a rétet víz is nedvesíti vagy elárasztja, Acorus Calamus L., Iris Sibirica

L., I. pseudo-acorus L. (sárga liliom), Typha latifolia L., Fparganium ramosum Huds.,

Triglochin palustre L., Pedicularis palustris L. stb. is található.

Változatosabb, tagozódottabb a vegetáczió Kassa városától távolabb, neveze-

tesen a megye déli részén, a hol kiválóbb magyar növények teremnek, a tornai

mészhegyek völgyeiben, valamint a szomszéd Sáros vármegyében is. *)

Tornától nyugatra, a keskeny, szádeli völgyben különösen a szirt növény-
gzádei

j vöw
zete kiváló. Két oldalt mészsziklafalak meredeznek, a völgy ölében pedig pisztrángot

nevel erdei patak csörtet végig, itt-ott alig enged gyalogutat annak, a ki ide a

természet szépségeit csodálni jön. Itt terem a Cimicifnga f'oetida L., Hesperis

matronalis L. meg a Corydalis capnoides L. Meglep mindjárt a völgy elején a

kétféle vidék növényzetének találkozása: a délkeleti Echium rubrum Jacq., Silene

nemorális W. et Kit., Alyssum saxatile (Ránkon is, Kit.) meg a török meggy,

mig a sziklát havasaljai növény díszíti, mint a Saxifraga aizoon Jaqu. (S.

recta Pawl.), Atragene alpina L. (bérczfolyondár), Aconitum Moldavicum Hacq.,

Arabis alpina L., Erysimum Cheiranthus Pers., Draba lasiocarpa Roch., Biscutella

laevigata L., Campanula Scheuchzeri Vili., Sempervivum montanum L., Valeriána

montana L., V. tripteris L., V. heterophylla Baumg. A szádelli völgy si vege-

tácziójának emléke a tiszafa.**)

A megye délkeleti részét érint trachyt hegyvidéken, Abauj-Szántó és Tálya Trachyt-hegy-

között Paívlowski a következket jegyezte fel : Artemisia Pontica L., A. campestris Vldl ' k

L. var. sericea Fr., Carduus candicans \V. et Kit., C. collinus W. et Kit., Onosma
arenarium W. et Kit., bizonyosan az 0. tuberculatum Kit. fajtájával együtt, Bupleurum

affine Sadl., B. Gerardi Jacq., Althaea paliida W. et Kit., Melica altissima L.,

Phyteuma canescens W. et Kit., Senecio tenuifolius Jacq. (S. abrotanifolius Pawl.)

Dianthus collinus W. et Kit., Acer Tataricum L. (feketegyürü), Aster punctatus W,
et Kit., Vicia Pannonica Jacq., Melandriuni noctiflorum L., Cephalaria Transsil-

vanica L., Alsine frutescens Kit., ez Tállya fölött. Ezek már java részben uralkodó

és jellemz magyarföldi növények.

Az abauji Hegyalja flórája a szomszéd zemplénvármegyeivel egyezvén, róla

körülményesebben Hazslinszkij Frigyesnek „A Tokaj-Hegyalja flórája" czímii

munkája tájékoztat, még az si vegetáczió maradványairól is.***) A többi, a mit Abauj-

Torna flórájából ismerünk, systematicailag és növénygeographiailag elég becses,

de nagyon el van szórva a literaturában. Rendszeres képért ugyancsak Hazs-

linszky Éjszaki Magyarhon flórája czimü, Kassán 1864-ben megjelent munkájához

kell fordulnunk, a mely a közönségesebb növényeknél ugyan Abauj-Tornát nem
említi, de ezek nagyobb része mindenesetre itt is terem. Az abauj-tornai ritkasá-

gokból azonban Hazslinszky eleget említ, mint a Cerastium brachypetalum Desp.

Kassa mellett, mészen, Hesperis runcinata W. et Kit. Torna körül, a kétes Alys-

sum „alpestre L," a szoroski mészsziklákon Hárskút mellett (A muraié?). Az A.

alpestre L. egész nyugat-európai és havasi növény, mely amagj^ar hazában sehol

nem terem. V. ö. „Magyarhon edényes növényeinek füvészeti kézikönyve" 144. 1.

Nevezetes továbbá a Sedum glaucum W. et Kit., Korlát m. (148. 1.); Bupleurum
Gerardi Jacq. a szántói Sátoron, az árkai völgyben ; Cuscuta lupuliformis Krock.

Kassa és Göncz fzfáin, Onosma setosum Led. (0. echioides Hazsl., non L.) Szorosk
környékén ; 0. tuberculatum Kit. (O. stellulatum Hazsl., non W. et Kit.) Torna kör-

nyékén ; Sideritis montana L. Korlát körül ; Calamintha intermedia Baumg. (C. offl-

cinalis Hazsl., non Moench) Forró és Szikszó körül (197. 1.), valamint Jósaf mellett

is bven (Magyarh. edényesnöv.) ; Phyteuma canescens W. et Kit. Abauj-Szántó m.

;

Cirsium eriophorum L., vagy inkább a C. decussatum Janka Bodók-Váralján,

Polycnemum arvense L. Korlát mellett; Parietaria officinalis L. a szádeli völgy-

ben ; Cephalanfhera Xyphophyllum Ehrh. Kassa m. ; ürchis coriophora L. Kassa

*) Maloveszka (Sáros vm.) vidékérl emiitett növényeket itt elhagyjuk.

**) V. ö. Borbás V. A vénhed tiszafa. Term. tud. Közi. 1895. 73. 1.

***) Math. és Természettud. Közlem. kiad. a M. Tud. Akad., IV. köt. 105—43. 1.

Magyarország Vármegyéi és Városai. 56
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rétjein; Iris Hungarica W. et Kit. Szántó m. a Sátoron ; Allium ursinum L. Kassa
bükköseiben; A. ílavum L. Boldogk-Váralja és Szorosk körnj'ékén ; A. ochro-

leucum W. et Kit. Kassán a Hernádvölgyben ; Phleum alpinum L. a tornai hegye-

ken ; Botrychium rutaefolium ABr. a Kassától északnyugatra es hegyeken.

Ezek Abauj-Tornának a legnevezetesebb florisztikai ritkaságai.

Richter Aladár a Természetrajzi füzetek XII. kötetében (1889.) Gömörmegye
és Abauj-Torna rózsaféléinek ismeretéhez czim alatt a következket jegyzi

fel a megyébl : Spiraea Aruncus L. a szádeli völgyben, A.-Meczenzéf m., a

tapolczai völgyben Jászó körül (tündérfürt) ; Rubus Fábryi ARicht. Stósz fürdje

felett kanyargó ut szélén, fenyvesben ; Potentilla argentea L. és Potentilla reptans

L. a szádeli völgyben ; Agrimonia Eupatorium L. Jászó körül ; Rosa leptotricha

Borb. A.-Meczenzéf (Rothbaumgrundthal) ; Sorbus Ária L. Falucska, Áj völgyében.

Richter gyjtése. Kassa vidékén botanizált továbbá Polinszky Béla orvos (Sagina procumbens
L., Stellaria Dilleniana Schult.), Richter Lajos, budapesti florista, a ki 1892. július

havában Kassa környékén sok érdekes növényt gyjtött s egy-egy példáját

reviziórae sorok Írójának átengedte. Torna környékének botanikusa Reuter Kamill

orvosnövendék most készül s a gyjteményében néhány érdekesebb növény

van p. az Onosma tuberculatumot Kit (0. pustulatum Schur) Tornavárhegyérl

Dianthus saxigenus Schur, Galeopsis pubescens Bess., Gr. Tetrahit L. Centaurea,

coriacea W. et Kit.. Vicia sepium L., Scrofularia nodosa L., Lilium Martagon

L., Anthericum ramosum, Gladiolus imbricatus L., Rosa Austriaca Cr., R. submitis

Gren., R. fissidens Borb. Somodi vidékérl, Campanula Carpatica Jacq., C. glo-

merata L., Aster Amellus L., Circaea lutetiana L., Impatiens noli tangere a szá-

deli völgyben, Linum flavum az Áj völgyében

Minthogy Abauj-Torna növényzetét eddig idrendi közlés szerint adtuk el és

az egész növényzet systematicai összeállítására nincs id, a Richter Lajos ur

gyjtötte növényeket is csak a termhely szerint soroljuk el, a mint azokat a

vidéken gj^üjtötte. Bárányka környékén terem: az Inula ensifolia L., I. salicina

L., I. Britannica L., Lotus corniculatus L., Rumex crispus L., R. Acetosa L.,

Libanotis montana Ali., Anthericum ramosum L., Serofularia nodosa L., Centaurea

axillaris Willd., Astragalus glycyphyllos L., Geum urbanum L., Prunella vulgáris

L., Hieracium vulgatum Fr., Trifolium arvense L., Tr. montanum L., Convallaria

multiflora L., Potentilla recta L., P. argentea L., P. Kerneri Borb., P. macrotoma

Borb., Cardamine impatiens L., Tilia cordata Mill. és var. maior Spach, Melilotus

albus Desr., Achillea Neilreichii Kern., A. collina Beck., Althaea officinalis L.,

Rubus Pilisiensis Borb., Rubus Menyházensis Simk., R. pruinosus Arrh., R.

corylifolius Sm., R. medioximus Sabr., R. caesius L., R. discolor Whe et N., R.

grandifrons Borb., Plantago lanceolata, Potypodium vulgare L,, Verbascum

Austriacum Schott, Filago arvensis L., Picris hieracioides L., Carduus nutans

L., Centaurea Scabiosa L., C. Rhenana Boreau, Veronica orchidea Cr., V.

Anagallis L., Scabiosa ochroleuca L., Asperula cynanchica L., Vicia sepium

L., Melampyrum arvense L., Thymus subcitratus Schreb., Lathyrus silvestris

L., Potentilla Hungarica Willd., Calamintha villosa Pers., Teucrium chamae-

drys L., T. montanum L., Epilobium montanum L., E. parviílorum Schreb.

var. canescens Hausskn., Clematis erecta L., Genista tinctoria L., Echinops

sphaerocephalus L., Acer Austriacum Tratt., Dianthus saxigenus Schur, Crataegus

monogyna Jacq., Cerinthe minor L., Salvia verticillata L., Cytisus leucanthus W«
et Kit., Linum flavum L., Triticum repens L., Sedum acre L.

Opáczka-fürcl környékén terem a Cytisus nigricans L., Trifolium aureum

Poll., T. agrarium L. (Tr. campestre Schreb.), Sonchus arvensis L., Centaurea

Scabiosa L., C. axillaris Willd., Thymus subcitratus Schreb., Raphanus Raphani-

strum L., Achillea Neilreichii Kern., A. collina Beck., Stachys anmia L., Euphorbia

platyphyllos L., Scleranthus annuus, Cuscuta Epithymum L., Knautia arvensis L.,

Potentilla argentea L., Anagallis arvensis L., Rubus caesius L., R. Pilisiensis

Borb., Campanula Trachelium L., Dianthus collinus W. et Kit., Betonica officinalis

L., C alkun verum L., G. erectum Huds., G. ochroleucum Woll'f, Clinopodium vul-
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gare L., Inula cordata Boiss., I. Vrabelyiana Kern., I. ensifoha L., Quercus Robur
L., var. hiemalis Stev., Polygala maior Jacq., Picris hieracioides L., var. horrida

Borb. Budapestnek . . . növ. 1879. p. 92, robusta, foliis ac in typo duplo latioribus,

cum caule more Onosmatis setosi Led. rigide setosis, — Veronica orcliidea Cr.,

V. Teucrium L., Lathyrus tuberosus L., Anthericum ramosum L., Centaurea

Rhenana Boreau, Linum ílavum L., Knautia arvensis L., Verbascum Austriacum

Schott, Melamjjyrum arvense L., Erythraea Centaurium L., Thesium linophyflum L.

Kassa és Bánkfürd közt az ut mentén terem a Rubus discolor Whe. et N.,

R. medioximus Sabr., Thymus subcitratus Schreb., Crataegus Oxyacantha L.,

Quercus Robur L., Qu. sublobata Kit., Achillea Neilreichii Kern., Ononis bircina

Jacq., Genista tinctoria L., Lepidium ruderale L., Aethusa" Cynapium L. Bánk-

fürdnól Quercus sublobata Kit. (Qu. aurea Wierzb.), Cucubalus bacciferus L.

Kassa körül Roripa Austriaca Cr., R. silvestris L., Linaria oligotricha Borb.

Polygonum tomentosum Schr., P. lapathifolium L., Rubus caesius L., Malachium

aquaticum L., Symphytum officináié L., Anchusa offí cinalis L., Campanula Trachelinm

L., Silene inflata Sm., Knautia arvensis L., Achillea collina Beck., Torilis Anthriscus

L., P. macrotoma Borb., affinis P. argenteae L., sed foliolis subtus haud argenteis,

imo tenui tomento canescentibus apice grosse serratis, serraturis utrinque 1— 2-

nis, in foliis, infimis ternis, dente terminali lateralibus paulo longiore, pedun-

culis elongatis, *) Acer Austriacum Tratt., Veronica polita Fr., Vicia se-

pium L. Bankó nyaraló körül terem a Hierachun racemosum W. et Kit,, Melamyrum
silvaticum L., Mentha cuspidata Op., Senecio Jacobaea L., Campanula rapunculoidos

L., Galium Schultesii Vest, Sambucus racemosa L., Clinopodium vulgare L.,

Astrantia maior L. b, montana Stur, Cirsium arvense L. var. argenteum Vest,

Gnapbalium silvaticum L., Geum urbanum L., Circaea lutetiana L., Hieraciiun

vulgatum Fr. var. macrotomum Borb. foliis grosse serratis, dentibus lineari-

lanceolatis, elongatis, Rumex obtusifolius L., Potentilla Tormeutilla Sibth., P.

recta L., P. macrotoma Borb., P. Hungarica Willd., Thymus subcitratus Schreb.,

Campanula patula L., Agrimonia Eupatorium L., Genista elatior Koch,Trifolium

médium, Tr. Sárosiense Hazsl., Prunella vulgáris L., Quercus sessiliílora, Ve-

ronica orchidea, Crataegus monogyna Jacq., Stachys palustris L.

Kassa mellett terem a Linaria vulgáris Mill., Gnaphalium uliginosum

L., Melampyrum silvaticum L., Epilobium angustifolium L., Thymus subci-

tratus, Hypericum hirsutum L., Senecio barbareifolius, Krock., S. silvaticus L.,

Trifolium arvense L., Tr. médium L., Tr. Sárosiense Tr. aureum Poll., Tr.

ochroleucum L., Tr. agrarium L., Myosotis palustris L., Sonchus arvensis L.,

Rubus Radula Whe, Dorycnium herbaceum Vili., Tilia cordata Mill. (T. parvifolia

Ehrh.) var maior Spach, Eryngium plánum L., Dianthus saxigenus Schur, (D.

subcarpaticus Borb. in Baenitzii Herbario Europaeo, ' nr. 6541, 1891), sed

squamis calycinis more D. saxigeni haud pruinosis ; a D. Carthusianorum occidentali

íloribus minoribus diversus, Potentilla argentea L., Quercus Robur L., var. brevipes

Heuff. és hiemalis Stev., Betula verrucosa Ehrh., Quercus sessiliílora Salisb. var.

Welandii Heuff., Acer campestre L., Acer Austriacum Tratt., Centaurea Rhenana

Boreau, Rubus discolor Whe et N., Campanula Trachelium L.

Mindezeket összevéve Abauj-Torna a kárpátaljai flóravidéknek**) nevezetesebb Flóra vidékek

darabja. Éjszaki részén, a götnör-szepesi érczhegység ágain, a flóra egészen havas- talaIkozo
J
a -

aljai, éjszaknyugati részének flóráját a tornai mészszirtek elevenítik. A Hernád

sik völgyében s a vele kapcsolatos Kanyapta völgyén, minthogy a Hernád-völgy

széles alsó nyilasa egyenes összeköttetésben van a nagy rónasággal, már a

Magyar-Alföld növényzetének polgárai is beköszöntének a megyébe. A megye

*) Re vera ad Collinas pertinet, sed ab omnibus huius sectionis speciebus varieta-

tibusque diversa, P. pseudo-leucopolitanae Zimm. proxima, sed fólia supra haud sericeo

adpresseque pubescentia, inflorescentia laxa.

**) Lásd Borbás VA\ Magyarország növényföldrajza, Nagy Lexikon 12. köt., 80. 1.
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délkeleti részén, Hegyalja erdtlen lejtin, Abauj-Szántó vidékén, szintén pusztai

vegetáczió díszlik, érdekes magyarföldi növényfajokkal. A vármegye földje tehát

a különböz növényzeti tag érdekes találkozó helye.

A gazdasági növényeket, az erdk fa- és bokornemüit, mez- vagy erd-
gazdasági szempontból a gazdasági ágakat ismertet fejezet tárgyalja. Itt csopor-

tosítva még a kiválóbb növényeket soroljuk el.

A havasaljai vegetáczió erdképzdménye a fenyves, magas-vidéki fája a

piros berkenye, ilyen cserjéje a Lonicera nigra, a piros bodza (Sambucus race-

mosa), a csermelycziprus (Myricaria Germanica L.), Arctostaphylos uva ursi L.

(medveszll, Arct. officinalis Wimm. et Grab.), a Vaccinium vitis Idaea L. Magas-

vidéki füvei a Thlaspi montanum, Dentaria glandulosa, Mulgedium alpinum,

Valeriána sambucifolia, Gentiana asclepiadea, Primula elatior, Astrantia maior,

Cirsium decussatum, C. Erisithales, Arabis alpina, Allium ursüium, A. ochroleucum,

Phleum alpinum, Erysimum Cheiranthus.

A mészvidék jellemzi a 441. és 442. lapon.

Keleti fa a török meggy meg a fekete-gyrü, az Acer Austriacum, a Quercus

hiemalis ; ilyen cserje a Cytisus leucanthus, C. biílorus, Rubus Pilisiensis, a törpe

mandola, több szederfaj ; keleti pusztai növény a Nepeta Pannonica, Potentilla

Hungarica, Dianthus collinus, Echium rubrum, Pulmonoria mollissima, Achillea

Neilreichii, Bupleurum affine, Linaria oligoseta, Linum Austriacum, Inula Vra-

bélyiana, Jurinea mollis, Lavatera, Diplachne és a 441 1. emiitett szántói fajok.

Különleges ^ megye speczialitása az Iris Hungarica, a Trifolium Sárosiense, a Rubus
növények. Fabryi, ezen kivül a következ kettt itt vezetjük be a tudományba. Ez a Galium

Abaújense és Rubus Cassoviensis ; mind a kettt Bichter Lajos gyjtötte 1892.

jul. közepén Kassa környékén.

Ga]ilim Galium Abaújense Borb. n. sp. (abaúji ragadványfü).

Abaújense. Radice perenni ; cau les elati, ad nodos inflati, crassiusculi, basi breviter de-

cumbentes, dein erecti, circiter a medio ramosi cum ramis conspicue quadranguli,

glaberrimi atque lucidi ; fólia octona, infra ramos inflorescentiae primarios sena,

elongata, lineari-lanceolata, inferiora usque 5 cmtra elongata, superne parum am-

pliata, 3—4 mm. lata, inferne longe angustata, supra lucida, subtus opaca pallidi-

ora, glabra, ad margines scabra, uninervia, siccata marginibus plus minus convo-

lutis, apici acuto vei obtusiusculo mucrone rigido imposito, superiora similia, sed

gradatim breviora atque pauciora. Habitus corymbosus ramificatione Asperulam

campanulatam Vili., fide Boiss. FI. orient. III. p. 44 (Asp. galioiden Aut.) refert,

ramis inferioribus elongatis, internodium proximum longitudine longe superantibus,

angulo acuto patentibus, pyramidato-racemosis, crassiusculis, haud • capillaribus.

Panicula multiílora corymbiformis, cymulis contractis
;
pedunculi flore subduplo

longiores glabri, corollae albae laciniis apiculatis, fructus glabri.

In fruticosis circa Cassoviam, florentem medio jul. cl. L. Richter invenit.

A G. Abaújense szép virágú, meztelen ragadváuyfaj. Ágai sátorozón hosz-

szan megnyúlnak, számtalan virág lepi el. Levele keskeny, de az ismert fajok közt

aránylag a leghosszabbra nyúlik. Kétségtelenül a Galiumok Leiogalia DC. Prodr. IV.

593. csoportjába, s pedig legközelebbrl a G. Mollugo L. rokonságába tartozik, de tle

valamint fajtái és rokon fajától is a szár, illetleg a virágzatnak sátorozó állására,

valamint hosszú leveleire nézve is különbözik. Els pillanatra Asperula campanu-

lata Vili. növényt' gondolnók magunk eltt, de a G. Abaújense, szirmának négy

mély metszése következtében, kétségtelen Galium, nem pedig Asperula.

G. Abaújense a G. angustifolio Leers, H. Braun, Oesterr. Botan. Zeitschr.

1892 p. 161 foliis superne latiusculis, elongatis, inflorescentia corymbosa, pedicel-

lis longioribus, ab Asperula campanulata Vili. corolla profunde quadrifida etc,

a G. erecto foliis haud abbreviatis, — a G. Mollugine habitu Asperulam campanula-

tam referente, inflorescentia universa magis corymbosa, haud racemosa, ramis in-

ferioribus elongatis, longitudine internodia caulis plura superantibus, foliis angu-

sti.oribus, multo longioribus, íloribus magis confertis, a G. Schultesii Vest. et G.
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Heuffelii Borb. foliis subtus haud glauoescentibus, cymulis contractis etc. differt

;

praeterea species posteriores ramulis pedunculisque capillaribus prosus alienae

sünt. In 6r. atrichophyllo Borb., G. Abaújensi simili, flores flavescentes, praeterea

inflorcscentiae axis et rami ramulique more G. veri dense birti.

Rubus Cassoviensis Borb. n. sp. (kassai szeder). Rubus

Cassoviensis.

Turiones procumbentes, teretes, virescentes, epruinosi, latere superiore pur-

purascentes, abunde pilosi, dense acerosi atque setis purpurascentibus, glanduliferis

crebris obsiti, aculei maiusculi basi compressi, circa 4 cm. longi, recti, inclinati vei

falcati, quod magnitudinem attinet, non valde inaequales, tenues, pauciores omnino

setiformes. Fólia turionum ternata, persistentia, petiolo piano pubescenti, glanduloso

atque aceroso purpurascenti insidentia, stipulis lineari-lanceolatis alté adnatis.

Foliola inaequaliter biserrata, supra pilosa intense viridia, subtus canescenti-jmbe-

scentia, fobolum terminálé laté ellipticum vei fere rhombiforme, basi distincte cor-

datum, sensim breviter acuminatum, satis grandé, circiter 9 cm. longum,

7-5 cm. latum, foliola lateralia distincte petiolulata, obliqua, basi cordata. Rami

floriferi more turionum pubescentes atque armati, foliis ternatis, distincte discoloribus,

subtus incano-tomentosis vestiti. Foliola minora, acuta vei breviter acuminata, ma-

gis aequaliter dentibus minoribus serrata.

Inflorescentiae rami inferiores axillares 4— 3 ílori, superiores racemosi vei

corymbiformes, dense pubescentes, glandulosi atque acerosi, setis glanduliferis

pubem conspicue superantibus
;

pedunculi 3—1 ílori, erecto-patentes, bracteis

linearibus, integris vei trifidis. Setae aciculique pallidi lutescentes, hinc et inde

pallide purpurascentes. Sepala pedunculis paulo breviora, post anthesim erecta,

apice longe caudato, dorso canescenti-pubescentia, lutescenti-setosa. Petala álba

angusta, oblonga, stamina stylos f'uscescentes aut pallide purpurascentes pariim

superantia, ovaria fructificantia pilosa.

Crescit Cassoviae ad villám Bankó dictam, ubi Medio julio cl. Ludovicus

Richter, de flóra Hungarica optime meritus detexit.

Csinos, alacsony, futó, mirigysertés szederfaj, tele apró, tféle tüskével, sár-

gálló vagy pirosodó glandulával. A levele szine sötétzöld, a visszája febérl molyhos,

virága apró fehér, gyümölcse pelyhes, a felemelked kehely takarja. Hajtásán a

hármas levél kitelel.

A Rubus Cassoviensis termhelyén, a Bankó-nyaraló körül, nevezetes szeder-

vegetáczió van. Richter Lajos úr a szedrek Adenobatos csoportjából a nevezett

helyrl még a következk száritott példáját közölte e sorok írójával:

Rubus subaculeatus Borb.

R. glandulosos Bell.,

R. hirtus W. et Kit., (aberratio solum Rubi glandulosi Bell. trichocarpa),

R. longistylus Borb. (R. erythrostachys Sabr.),

R. rivularis Mull. et Wirtg.,

R. Bayeri Focke és az Adenobatos egyik tagját, melyet néha R. serpens-

nek (non Weihei) neveznek, de az éjszaki R. serpens Whe más növény (foliolum

terminálé petiolulo quadruplo fere longius).

A mienk (R. ochrosetus Borb. in lit. ad amicos 1892.) kopaszgyümölcsü,

sárga mirigyes és ts, hajtása ritkásan pelyhes, rajta a levél hármas.

Rubus ochrosetus Adenobatorum turione sparse piloso, foliis eius ternatis,

perhiemantibus, foliolo intermedio laté ovato vei ovato-rhombeo, basi rotundato

aut vix cordato. Tota plánta setis aculeolisque lutescentibus vestita, leiocarpa.

Kassa környékén továbbá a Rubus discolor Whe et Nees (R. macrostemon

Focke) is terem. Lehetséges, hogy a R. Cassoviensis a R. discolor meg a R.

rivularis keresztezdésébl származott.

Focke Synopsis Ruborum Germaniae czimü munkájában nincs a R. Casso-

viensis-szel összevágó szeder ismertetve. Halácsy „Oesterreichische Brombeeren"

(Bécs, 1891.) czimü munkája segítségével keresve szedrünk nevét, a 19. 1. a R.

lamprophyllusig jutunk, de itt egyszersmind meg is akadunk, a nélkül, hogy a
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R. Cassoviensist a zürichi R. lamprophyllussal megegyeznek tarthatnék. Az
utóbbit Karinthia több helyérl ismerem, ennek a levélvisszája nem molyhos, hanem
kemény és sürüszrü, csillogó s a tapintása durva bársonynemü, valamint más
apróbb bélyegeire nézve is eltér a két növény, a R. lamprophyllus tetz levél-

kéje forditott tojásdad, az alja alig szivmetszésü, a hajtása deres.

A. R. Cassoviensis szürke molyhu leveleire nézve az Adenobatos (Glandu-

losi Focke) valamennyi fajától eltér, mert ezek tervszeren zöldlevelüek. Ha a

R. Cassoviensist két faj keresztezdésébl származtatjuk, a mi systematicai bélye-

geinél fogva könnyen lehetséges, akkor a R. Cassoviensist, mint különben is

könnyebb értelmezhetség kedvéért, a R. rivularis meg a R. discolor közé kell

helyeznünk. Amattól fképen a szürke molyhu levél választja el, a mely a moly-

hos level R. discolortól eredhet, emezzel azonban legfeljebb szürkés fehér szí-

nére nézve egyezik meg, máskülönben tle merben különböz.

R. Cassoviensis quod characterem attinet, progenies hybrida ex R. discolori

et R. rivulari esse videtur, posteriori affinior, a R. discolori non nisi tomentum

Rubi Cassoviensis interpretari potes. A R. rivulari et ab omnibus speciebus

varietatibusque Adenobati differt foliis subtus albicanti-tomentosis. Inter Adenoba-

tum R. lamprophyllo Gremli Oesterr. Botan. Zeitschr. 1871. p. 94, etiam in Carin-

thia crescenti proximus, at R. Cassoviensis foliolorum forma non obovata, subcor-

data, sed latiore cordato-ovata, subtus canescenti-tomentosa, haud pilis rigidis den-

siscpie micanti, turionibus haud pruinosis etc. a R. lamprophyllo longe diversus.

Nem akartuk elmulasztani, hogy Abauj-Tornának ez a két érdekessége a

tudományba meg a növények systemájába bele ne kerüljön.

Végre nevezetes néhány jellemz délkeleteurópai növénynek beékeldése, a

kiváló magyar flórának mintegy szigetje vagy utolsó szétfoszladozása Abauj-Torna

belsejében. Ennek legkiválóbb példája a Cytisus albus, a régi Bánság és Erdély

uralkodó cserjéje.

Felvidéki termhelye abnormisnak látszik, de csak ugy látszik, mert a C.

albus Abauj-Tornában meglehets gyakori, másrészt ez a növény még fentebb,

Galicziában és Sziléziában is terem. Hogy Abauj-Tornában a C. paliidus Schrad.

teremne, a valóságnak meg nem felel. Igaz, hogy e név alatt a Mátrától s általá-

ban Közép-Magyarországtól kezdve e két zanótfaj földrajzi elterjedését jobban ki-

kerekithetnk ; hagynánk a C. albust délkeletinek, a C. paliidust pedig a haza közép és

északibb vidékén termnek. De ennek ellene mond a systematicai bélyeg, mert az

abaujtornai zanót a délkeleteurópaival teljesen megegyez, simaszrü. A borzas

C. paliidus Budán pusztán a C. Austriacus L. elfehéredése, de kívüle más hasonló

fajvegyülék valóban van a természetben, flóránkban is.
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ls, rendszeres postajárata Magyarországnak a

Pozsonyból kiinduló volt 1558-ban, a posta-

intézménynek Magyarországon történt szervezése

alkalmával, mely els postajárat Kassát is érin-

tette. Ez ugyanis Pozsonyból kiindulva a Vág
völgyén, továbbá Liptó, Szepes és Sáros vár-

megyékben áthaladt s utközi posta állomásokként szerepelt a lcsei és eper-

jesi postahivatal, a végállomás Kassa volt.*)

A rendelkezésünkre álló adatok szerint Maria Antal volt az els posta-

mester Kassán, a ki 1558-tól 1565-ig kezelte a kassai postát. A posta-

mester illetménye 230 frt fizetés és a közönségtl befolyt jövödelem, minek

fejében 3 lovat volt köteles tartani.

A XVI. században majdnem szakadatlanul tartó hadjáratokban Kassa

és Szatmár között ideiglenesen hót tábori postaállomás szerveztetett, a

midn csak maga Maria Antal 18 lóval szolgált a hadi postáknál.

Maria Antalt a kassai postamesterségben 1566-ban Paar Bertalan, majd

Paar Nondinus követte.

1580. körül Wollzogen András birta a kassai postát, kinek 3 ló tartá-

sára 285 magyar forint fizetése volt.

A XVII. század els évtizedében a szepesi királyi kamara kiterjesztette

a postavonalat Kassától Szatmárig.

Ugyanez idtájban az északi pozsony-kassai vonal Eperjestl kezdve

Bártfa és Lengyelország felé hosszabbittatott meg. A kassa-szatmári vonal-

nak Abaujvármegye területén két állomása volt ; Szinán ós Vilmányban.

E két állomáson a postamesterek 2—2 lovat tartottak.

A posták fejldésére nagyon bénitólag hatottak Bethlen és Bocskay

szabadságharczai.

1605. körül Hueber András kassai postamester minden vagyonát el-

vesztette; a fejedelem (Bocskay) elvette a házát „több németek házaival

együtt" s t magát bujdosásba kergette.

Bethlen Gábor halála után a kassa-szatmári postavonal ismét a szepesi

kamara kormányzósága alá került.

Els posta

Magyarorszá-

gon

Els posta-

mester Kassán.

XVII. század.

*) Történeti források : Dr. Szádeozky Lajosnak „A postaügy fejldésének története"

és Hüberth Károlynak „A postaintézet Magyarországon" czimü munkája, azonkívül a kassai

posta- és táviró-igazgatóság levéltárában lév „régi akták".
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XVIII. század.

1633. körül Kassa már mint fpostaállomás szerepel, melyhez 4 vidéki

állomás tartozott, összesen 13 ló tartásával.

Ugy a szepesi, mint a pozsonyi kamara postái már akkor az „országos

fpostamester" igazgatása alatt állottak.

Az els magyar származású kassai postamester Soós Gábor volt, a ki

1662. táján kezelte a kassai postát. Majd 1686-ban Gránáth János szerepel

mint helyettes postamester. Ez idben a postajáratok már hetenkint kétszer

közlekedtek.

Thököly fölismervén a posta fontosságát, szigorú rendelettel gondos-

kodott az idközben megzavart postaforgalom biztosításáról.

1682. szeptember 10-én Kassán kelt rendeletében kimondja :

„A mennyiben a magunk s hazánk java és maradandósága szempontjából posta-

szolgálataink fentartandók, hogy ezeknek Magyarország eme részeiben leend szükséges

és czélszerii berendezése és beosztása állandóan és szilárdan fentartható legyen s fenn is

tartassék, akarjuk és szigorúan parancsoljuk az ország minden állású és rangú egyénei-

nek, különösen pedig azoknak, kik nyeregben tartott lovakon vagy a postával akarnak

útnak indulni avagy útjukat folytatni és a posta nyúj-

totta többi kedvezménynyel s eló'nynyel élnek, hogy

a Magyarország sokszor emiitett részeiben létez pos-

táknál a következ rendszabályokat és módozatokat

pontosan és sértetlenül betartsák."

Következik a hét fejezetre osztott részletes sza-

bályzat, melynek végén a posta-tisztviselknek járó

évi fizetést is megszabja és pedig többi között „Dobay

Gábor eperjesi postamesterünk részére 336 magyar
forint, a licsérdi s a bcrtóti veredáriusok (fiókpostá-

sok) részére évenként 72 magyar forint" stb.

II. Rákóczy Ferencz hadjáratakor a posta

mindjárta kuruczok kezébe jutott. II. Rákóczy
Ferencz 1703-ban újra szervezte úgy a fel-

smagyarországi, mint az erdélyi postákat.

Az egyik fvonal Beszterczebányáról kiin-

dulva többi között Lcsén, Bertóton s Eper-

jesen át haladt Kassára s innen Buzita,
«-. J

Szina és Vilmány postaállomásokat érintve

bene róbert. Szikszóra, a hol elágazott egyrészt Tállya

ós Tokaj felé, másrészt pedig Edelény és

Putnok felé. A posták igazgatásával Rákóczy, Szepesi Jánost (1704.),

majd Kossovics Mártont bízta meg.

Természetes, hogy a postahivatalok elssorban mint tábori posták

mködtek s így a változó hadi szerencse s a háborús idk szülte nehéz

viszonyok nemcsak a postaügy fejldését hátráltatták, hanem az alkalma-

zottakat anyagi károkkal is sújtották.

így Német Jakab Vilmányi postamester arról panaszkodik, hogy Ra-

butin császári generális által „leégettetett" s ugyanakkor 15 lova eldög-

lött. A buzitai postamester pedig felpanaszolja, hogy a fpostamester (Sze-

pesi János) által „in ordinaria modo" traktáltatott. A szikszói postames-

ter felhozza, hogy „Sz. J. uram nagysága postán hat lovain ment, de

egy postáját meg nem fizette". A panaszok megvizsgálásával az uj f-
postamester Kossovics Márton bízatott meg, a ki az abauji postavonalakat

1707-ben vizsgálta meg.

A szatmári béke után a felsmagyarországi posták a Paar-féle posta-

intézménybe olvadtak be s a postahálózatnak csomópontja Buda lett. A
felsmagyarországi, Kassán és Abauj vármegyén átvonuló postahálózat azon-

ban lényegesen most sem változott.
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1720-ban Flachenfeld Viktorin viselte a kassai postamesteri tisztet,

a ki a város annáleseinek feljegyzése szerint arról is nevezetes, hogy a f-

utczán diszl Szz Mária szobrot emeltette, részben saját költségén, rész-

ben általa összegyjtött kegyes adományokból. Utódja lett Flachenfeld

Ferdinánd 1742-tl. valószínleg 1764-ig.

A kassai postamester már ekkor a „Post-Verwalter" czimet viseli s fel-

ügyeleti joga van több postaállomás fölött. 1758-ban a kassai postahivatal

már mint „Ober-Postamt" van megjelölve. 1763-tól kezdve Haager Ern
Frigyes az Ober-Postamts-Verwalter.

II. József a magyarországi posták' igazgatását 1783-ban a magyar hely- n. József alatt.

tartó tanácsra bizta, de bels szervezetében továbbra is a bécsi fpostaigaz-

gatóság intézkedett (elbb Hof-Post-Comission). A helytartó tanácsnak nyolez

postaigazgatási kerület (postae praefectoratus officii districtus) volt közvet-

len alárendelve ; ezek egyikének székhelye Kassa volt.

A kassai praefectura felügyelete alá tartoztak az Abauj, Torna, Sáros,

Szepes, Liptó, Turócz, Gömör, Borsod, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa, Mar-

maros, Szabolcs, Szatmár és Bihar vármegyék területén fekv posta-hiva-

talok. Ezeknek száma a múlt század utolsó évtizedében s a jelen század

elején már 73 volt, köztük 14 úgynevezett megállapodási és osztályozó állo-

más (Absatz- und Theilungs-Station). Postaáiiomá-

1 1 TT- 1 XT '
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Abauj-vármegye területén, a kassai fpostahivatalon kivül, Hidas-Ne- mesterek,

metiben, Forrón, Szikszón', Vizsolyban, Szinyén (Pet-Szinye), Jászó-Ujfa-

luban és Alsó-Meczenzélen volt postahivatal. Ellenben a szinai, a buzi-

tai és a vilmányi postahivatalok már nem mködnek. A postajáratok négy
firányban közlekednek; meg pedig: Jászó- Újfalun, Alsó-Meczenzéfen és

Szomolnokon át Rozsnyóra és tovább Rimaszombat, Galgócz felé, délnek

Hidas-Németin. Forrón, Szikszón át Miskolczra és tovább, Eger, Gyöngyös,
Hatvan, Pest felé ; keletnek : Szinyén át Vecsére és tovább Nagy-Mihály,
Ungvár, Munkács, Máramaros-Sziget felé; északnak Lemesen át Eperjesre és

innen egyrészt Bártfán át' Galiczia felé, másrészt pedig Sirokán át Lcse,
Lucsivna stb. felé Pozsony irányában. Azonkívül Hidas-Németitl mint
osztó-postaállomástól elágazik Vizsolyon át a Tállya, Tokaj, Debreczen stb.

érintésével Erdélybe futó postajárat.

Kizárólag Abauj-Torna vármegye területén tehát 206 kilométernyi utón

közlekedett a posta. Maga a kassá városi postahivatal 44 postaállomással
17 megállapodási (Absatz) állomással és 4 fopostahivatallal állott közvetlen

rovatolási összeköttetésben. Nem találjuk már nyomát a Rákóczy idejében

berendezett Putnok, Edelény, Szikszó, Tállya, Tokaj irányában haladó pos-

tajáratnak.

A járatok az emiitett irányokban hetenként kétszer közlekedtek (Pestre

hétfn és pénteken) s ugyancsak minden irányból hetenként kétszer volt

postaérkezés.

Forgalmi és jövedéki adataink ez idszakból nincsenek, csupán azt

tudjuk, hogy a Magyar Hírmondó czimü els magyar hírlapból 2 példány
járt Kassára, ugyanannyi Miskolczra, Rozsnyóra és S.-A.-Ujhelybe, mig
Eperjesre, M-. Szigetre 3 példány járt.

A kassai postahivatal forgalmára a tisztviselk rendszeresített létszámá-
ból következtethetünk. Így 17ü2. után a „postae praefectuson" kivül 1 el-

lenr (Miller Ignácz), 1 tiszt (Steinhagen István) és két írnok (Aulinger László
és Engl Mihály) volt alkalmazásban Mindenesetre máris jelentékenyebb le-

hetett a forgalom, a mennyiben ez idben a postának financziális érdekei
is eltérbe nyomultak. A postapraefectusnak pedig már 600 frtnyi, az ellen-

rnek 400 frt s a tisztnek 300 frt fizetése volt. 1807-ben a postai praefec-
tusok a postaszállitás kötelezettsége alól felmentettek s ennek folytán be-
álló anyagi veszteségeikért pénzbeli kárpótlást kaptak.

A postahivatalok közül a jelen század elején zálogjoggal (sub titulo

oneroso) bírta a hidasnémeti postát a Drisnijd- család s késbb a vizsolyi

Magyarország Vármegyéi és Városai. 57
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postát az Unghváry család. A század második tizedének kedveztlen

pénzügyi viszonyait a postamesterek is megérezték, mert 300, 250, 200

forintos fizetéseik a finánczpátenssel 100—150 frtra szállíttattak le. Ké-

sbb ennek kárpótlása fejében százalék szerinti pótlókokban részesittettek.

xix. század. Kedvezbbé vált a postai összeköttetés a harminczas évek elején, mi-

dn a levélposta (ordinaria) Kassa és Pest között már hetenkint négyszer

közvetittetett. A gyorskocsik, az úgynevezett delizsáncz (diligence) posta-

kocsik életbeléptetése pedig nagyban hozzájárult a személyforgalom eme-

léséhez.

Kassán már 1829-ben magán társaskocsi-vállalat is közvetítette a sze-

mélyforgalmat, a mely azonkivül postaanyagot is szállított. Bujanovics Ede

habsáni postamester Eperjes és Kassa közt minden másodnap közleked

társaskocsi-járatot rendezett be, mely 1830-ban már naponta közlekedett.

Késbb a vállalatot Kassán Spielmann József vette át s 1839-ben már

Eperjes—Kassa és Budapest között naponta közlekednek e kocsik. A vál-

lalat mindinkább terjeszkedve egészen az ötvenes évek közepéig állott fenn.

A diligence postakocsin a harminczas években Kassáról Pestig 6 napig
tartott az út s a szállítási

díj személyenként 9 frt

34 kr. volt. 1838-ban a le-

vélposta hetenkint ötször

küldetett Pestre, 1843-ban
pedig már naponként jár

a posta Pestre.

A megyebeli posta-

hivatalok száma lényege-

sen nem változik s csak a

negyvenes évek vége felé

nyilik meg akassa-rozsnyói

vonalon, melyet Losonczon

át Budával kötnek össze, a

tornai és csécsi postahiva-

tal és ugyanakkor a szo-

molnoki, meczenzéfi és já-

szó-ujfalusi postaállomások

levélgyjt állomásokká lesznek.

A negyvenes években találjuk az els magyar szöveg rendeleteket

a helytartótanácstól, mert az eddigiek latin, de túlnyomó részben német

nyelven adattak ki. A bécsi „Oberste Post-Direction" azonban kizárólag a

német nyelvet használja. Az elbb emiitett magyar szöveg rendeletek

már a „kassai postaigazgatósághoz", majd a „kassai ftisztséghez" intézvék.

Midn a magyar kereskedelemügyi minisztérium 1848-ban a posták

igazgatását átvette, Németh József volt megbízva a kassai postahivatal és

postakerület vezetésével. Németh htlen lett hazájához és 1849. elején, mi-

dn a magyar hadsereg Kassa felé közeledett, Duklára, Gaiicziába mene-

kült s ott fogadta az osztrák fpostaigazgatóság rendeleteit.

A magyar kormány Toborffy Lajos debreczeni ellenrz tisztet bízta

meg a postaigazgatási teendkkel, a szabadságharcz lezajlása után azonban

az osztrákok Németh Józsefet visszahelyezték hivatalába.

Az 1850- iki általános szervezés alkalmával rendszeresítették tulajdonké-

pen a kassai postaigazgatóságot.

Tiszti személyzetét képezte : 1 igazgató (1500 frt fizetéssel s 200 frt

lakpénzzel), 1 igazgatósági segéd (Bastl János), 1 postatiszt, 1 gyakornok

ós 1 dijnok.

A POSTAÉPÜLET KASSÁN.

Posta

magyarosodása

1848.

1849. után.
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Vasúti posta.

Abauj-Torna vármegye területén a következ postahivatalok mköd-
tek : Csecs, Forró, Hidas-Németi, Meczenzéf, Szikszó, Szinye, Torna, Vizsoly,

Kassa ; Metzenzéf azonban csak mint levélgyjt-postaállomás mködött.

A postajáratok iránya nem változott; megemlíthet azonban, hogy Pest és

Kassa között a postai „malle '''-járatokon kivül egy külön társaskocsi-járatot

rendeztek be.

1851-ben állították föl a zsadányi postahivatalt, 1858-ban a filkeházait,

a mely S.-A.-Ujhelylyel hozatván összeköttetésbe, uj postavonal nyilt meg
Kassa és S.-A.-Ujhely között. Abauj-Szántón 1857-ben nyilt meg a posta-

hivatal.

Az ötvenes évek elején lépett életbe a postai utalványozás; a kassai

kerületben egyelre azonban csak Kassán.

Az ötvenes évekbl származó költségelirányzat szerint, a kassai posta-

kerület személyzeti kiadásai már 23,000 írtra rúgnak, a jövedéki bevétel

a 62,000 forintot meghaladja, a postaszállitás költségei pedig 165,000 fo-

rintnál többre emelkednek.

Postamesterek a vármegye területén ez idben : Koós Imre, Farkas

István, Drisnyey László, Gedeon András,

Unghváry Pál, Michnay Amália ; nagyrészt

megyebeli földbirtokosok, mig a tornai

posta a gróf Keglevich, a szinyei posta

pedig a gróf Vandernáth család kezeiben

volt. 1860-ban nyilt meg a szepsi posta-

hivatal.

A pest-czegléd-kassai vasúti vonal

kiépítése után a postai járatok beosztása

lényegesen megváltozott. A Hidas-Németi,

Vizsoly-Tállya között haladó járat be-

szüntettetvén, Forró-Encstl Abauj-Szán-

tón át Tállyára uj postavonalat rendeztek

be, a melyhez a Vizsoly-Abauj-Szántó közti

járat csatlakozott.

A postaigazgatóság létszámát 1863-

ban ismét szaporították ; egyidejleg emel-

ték a Kassa városi postahivatal tiszti és

szolgai létszámát.

1867-ben a postaigazgatásnak a ma- 1867 -

gyár kormány által történt átvétele alkalmával 1 kincstári és 14 nem kincs-

tári (postamesteri) hivatal mködött Abauj és Torna vármegyék területén

és a postautak hossza 292 kilométerre rúgott. Még ugyanezen évben meg-
nyílt a buzinkai és stószi postahivatal, a szinyei postát pedig Bdre helyez-

ték át.

A postahivatalok és uj járatok számát lényegesen szaporították, külö-

nösen az újonnan megnyílt vasut-vonalak mentén. — így 1868-ban Nagy-
szalánczon, Színben, Jászon, Gönczön ós Buzitán, a következ évben pedig

Hámoron, Torna-Almáson és Herlányban nyílt meg postahivatal. — A posta-

kiadóságokat (Alsó-Mezenzéf, Szepsi) valamennyit postamesteri hivatalokká

alakították át. — 1871-ben berendezték a pest-miskolcz-kassai mozgópostát,

felállították a garadnai, csobádi, homorogdi és felsvadászi postahivatalt.

1871. elején a kassai postakerületben összesen 171 postahivatal mködött, s a posta- Postai forgalom

járatok által megtett ut 2910 kilométerre rúg, melybl Abauj és Torna vármegye területére mo-ben.

211 kilométer jut s azonkívül 5 hivatal pályaudvari postajáratok utján a mozgópostákkal

áll összeköttetésben. Kassa város területén a postai kézbesítést naponta kétszer hét levól-
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hordó végzi. A kezel-személyzet létszáma 1 gondnok, 1 ellenr, 10 postatiszt és 8 járulnok.

A postajáratokat kisér személyzet 26 fbl áll.

A kerületi igazgatóságnál pedig 1 igazgató, 1 titkár, 1 felügyel és 1 fogalmazó volt

rendszeresítve, mig a számosztálynál 2 számtiszt s mindkét helyütt a postahivatal létszá-

mából idnként berendelt 4 tiszt.

Az 1868-ban 267 ezerre rugó összbevétel 1871-ben 358 ezerre emelkedik ; mig a

kiadások 1868-ból 319 ezerrl 402 ezerre emelkednek, úgy hogy az üzleti eredmény 1868-ban

52 ezer, 1871-ben 34 ezer forintnyi hiányt mutat. Javul azonban a helyzet már 1872-ben is,

a midn a kassai kerület már 5400 frtnyi fölösleget mutat fel, a mi 1873-ban 10,400 forintra

emelkedik. Innen kezdve az emelkedés állandó.

1873-tól 1880-ig a váj megye területen megnyílt a szilasi, alsó-kékedi
forró-encs-pályaudvari, jósafi, ropgonyi és abauj-bíiktai postahivatal, úgy
hogy l88(J-ban a kassai postahivatalon kivül már 32 posta van a megye
területen.

A kassa-oderbergi és a kassa-s.-a.-ujhelyi vasutvonalak megnyitása
után nyomban felhasználtatnak ezek a vasutak is a postaszállitás ezeíjaira,

s bár e miatt több közúti járat megsznt, ezek hossza a vármegye terü-

letén mégis 302 kilométerre rúg.
postai forgalom A postajövedék és forgalom további rohamos emelkedését illusztrálják

1880-ban. az 1880i évi adatoki

A kassai városi postahivatal jövedéki bevétele 58,065 forintra rúgott, mig az Abauj-

Tornavármogye területén fekv postahivatalok jövedéke 29,870 forintot tett ki. A kassa-

városi postahivatal forgalmi bevétele 1.480,484 irtot, forgalmi kiadása pedig 1 152,140 frtot

tett ; mig Abauj-Tornavármegye többi postái ugyanezen évben 389,237 frtnyi forgalmi

bevételt és 248.762 forgalmi kiadást mutatnak ki. A kassai postahivatalnál feladott levél-

postai küldemények száma a 88 ezerét, a kézbesítetteké a 71 ezerét meghaladta. A vár-

megyei postahivataloknál 36 ezernyi illetleg 54 ezernyi levélpostai küldeményt kezeltek.

A kocsipostai forgalom a következ : Feladatott Kassán 16,955 drb, kézhez adatott

101,581 drb csomag és pénzeslevél ; a vármegyei postahivataloknál pedig feladásra került

2264 darab, kézbesítve lett 83,891 darab kocsipostai küldemény. A Kassán feladott és kifi-

zetett postautalványok értéke a 2 millió forintot túlhaladta; a vármegyei postahivatalok

utalvány-forgalma pedig megközelítette a fél millió forintot. Az igazgatóság vezetése alatt

álló kerületnek évi pénzföiöslege 55,345 frtra emelkedett.

1882-ben megnyílt a kassa-pályaudvari postahivatal, a mely posta fel-

vételi teendkön kivül megbízatott a Kassáról Ruttkáig, Orlóig, illetleg

S.-A.-Uj helyig közleked mozgóposták vezetésével.

A forgalom emelkedése következtében Kassán a f-uteza északi végén

„Kassa— Ferenczváros" név alatt 1884-ben uj postahivatalt állítottak föl.

A vármegye területén, 1881-ben Abauj-Szemerén, Abauj-Szinán és Enyicz-

kén, 18>2-ben Nagy- Idán és Bodókváralján, 1883-ban Halmajon, Lében és

Aranyidkán, 18^4-ben Garbócz-Bogdányban, Göncz-Ruszkán, Hollóházán,

Telkibányán, Alsó-Mislyén, Alsó-Vadászon és Bárczán, 1885-ben Gibárton,

Hidvég-Ardón, Pálházán, Perényben, Abauj-Komlóson, Abauj-Széplakon,

Csányban, Csecsen, Fels-Dobszán, Fels- Gagyon és Fels-Mérán s végül

1886-ban Hernád-Vécsén, Janókon, Semsén, Abauj- Tihanyban és Fcls-
Olcsváron uj postahivatalok állíttattak fel, úgy hogy 1886-ban már 62

hivatal mködött a megyében s 3 postahivatal Kassán.
postakarék- a postatakarékpénztár szervezése alkalmával (1886-ban) 15 abauj -

pénztár,
tornavármegyei postahivatalt bizott meg a kormány közvetitési teendkkel;

a következ években a megbízatást fokozatosan kiterjesztették, úgy hogy
ez id szerint valamennyi posta egyszersmind közvetit hivatala a posta-

takarékpénztárnak.
1886-ban megszerezte a postakincstár a sörház-uteza 10. sz. a. fekv

épületet, november havában pedig, a még akkor külön álló kassai távírda?

fállomás is a postaházban nyerte elhelyezését.

Ugyanezen évben emelték a kassa-pályaudvari postaházat is; s meg-
nyitották ti Schalkház-féle épületben elhelyezett s kincstárilag kezelt

postahivatalt.

Posta- és táv- A posta- és távirdaintézetnek 1887-ben történt egyesítése alkalmával

irdaigazgatóság. a kassai postaigazgatóság posta- és távirdaigazgatósággá alakult át, területét

is megnagyobbították, a mennyiben az eddig a budapesti igazgatósághoz
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tartozó s Borsodvármegye területén fekv postahivatalokat a kassai kerü-
letbe osztották be. Az uj posta- és távirdaigazgatóságnak hatásköre ki-

terjed tehát az Abauj-Torna, Sáros, Szepes, Gömör, Zemplén, Ung, Ugocsa,
Bereg, Mármaros és Borsod vármegyék összes posta- és táviróhivatalaira.

A táviróhivatalok száma 67 volt.

Az els táviróvezeték 1856-ban épült, Debreczenbl kiindulva, Tokajon

és Szántón át Kassára, 60 kilométer hosszaságban. — A kassai távíróállo-

más 1856. november 28-án kezdte meg mködését.

A tokaj-miskolczi vasútvonalnak 1859-ben és a miskolcz-kassai résznek

1860-ban történt kiépitése után a debreczen-kassai táviróvonalnak tokaj-

kassai részét a vasúti pályatesthez helyezték át.

1859-ben épült a kassa-eperjes-jaslaui vezeték. — E vonal a vármegye

területét 15 kilométer hosszúságban szelte.

A vármegye területét érint harmadik táviróvonal 1866-ban épült, még
pedig Kassától Alsó-Meczenzéfen át Rozsnyóig. Az összes vonalak hossza-

sága 147 kim. volt.

1867-ben kiépült a kassa-gálszécs-nagymihályi vonal, 1869-ben pedig

a szepsi-tornai vonalrész s ugyanazon évben nyilt meg a tornai táviróhivatal.

A kassa-legenyemihályi

i n

ABAUJ-TORNAVÁRMEGYE POSTAVONALAI 1850-BEN.

Táviró.

vasútvonal kiépítése után 1873-

ban felállított üzleti táviróvo-

nal vezetékébe bekapcsolták

az alsó-mislyei és nagy-sza-

lánczi vasutüzlcti távírókat.

A megyebeli táviró vonal

hossza 1878-ban már 210 kilo-

méterre rug; a vezetékek száma
pedig 17 s azok összes hossza

674 kilométer.

Az 1878. év második felé-

ben megnyílt a szepsi, 1880-ban

pedig a jászói távíróállomás.

A kassa-gálszócsi vonal-

részt 1879-ben lebontották s

a vezetéket avasutmenti (kassa-

legenyemihályi) vonalra helyezték át ; ellenben 1881-ben Szerencstl Abauj-
Szántóig uj közúti vonal épült, melynek visszatér vezetékébe bekapcsolt

„Abauj Szántó" távíróállomás, 1881. november havában nyilt meg.

Az egyesítés évében, 1887-ben a vármegye területén a távíró-vonalak iró esyesitése-

hossza 188 kilométert tett, a vezetékek száma 18 s azok összes hossza 653

kilométerre rúgott.

A k.issai távírói fállomásra már 1872-ben 26,152 drb távirat érkezett; 1881-ben

19,874 díjköteles ós 1791 díjmentes távirat adatott fel. érkezett pedig összesen 21,K86 darab;

végül közvetített az állomás í »1,536 táviratot. Ugyanezen évben Alsó-Meczenzéf 1477 és Jászó

1013, Szepsi 1533 ós Torna 276 > darab táviratot dolgozott fel.

A jövedéki bjvétel Kassán 11,977 forintra rúgott, l8!>2-ben pedig 12,679 forintra emel-
kedett.

A többi vármegyei táviróállomások 1881. évi jövedéki bevétele 2962 forintot, az

1882. évi bevétol pedig 2973 frtot tesz ki.

18S6-ban a Kassán feladott táviratok száma 22,623 darab, az érkezetteké 22,883 drb
s a jövedéki bevétel 11,444 forint. A fállomásba bekapcsolt vezetékek száma 17, móg pedig
14 állami és 3 vasúti.

A táviró személyzetére vonatkozó adatok a következk : A kassai -táviróállomásnak

1856-ban történt megnyitásakor az állomás kezelését 1 gondnok ós 2 segédmunkaer látta el.

Posta- és táv-
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Késbb az éjjel-nappali szolgálat berendezésekor (1862— 64) 6 munkaer van rendszeresítve,

1870-ben már mint „fállomás" mködik Kassa. Az intézmény els rendezésekor a kassai

állomás a pesti cs. kir. távirdafelügyelségnek volt alárendelve ; 1867-ben azonban a Debre-

czenben felállított, igazgatóság kerületébe osztatott be. A debreczeni távirdaigazgató-

ság 1870-ben Kassára helyeztetett át. Személyzete ekkor 1 igazgatóból, 3 titkárból

és 6 beosztott tisztbl állott. A többi megyebeli állomást vagy szerzdött vállalkozó vagy

a postamester látta el.

A fállomási személyzet számát 1880-ban — a teljes éjjel-nappali szolgálatnak fél

éjjelire történt redukálása alkalmával, — megfelelen leszállították. 1881-ben a kassai táviró-

Személyzet. igazgatóság Debreczenbe helyeztetett vissza, s a kassai fállomást, valamint a megye-

beli többi állomásokat a debreczeni igazgatóság kerületébe osztották be.

A posta- és távirdaintézet egyesítésekor a „kassai posta- és távirda-

igazgatóság" személyzeti létszáma következleg állapíttatott meg : 1 igazgató,

1 tanácsos, 1 titkár, 3 felügyel, 2 fogalmazó, 2 segédfogalmazó, 1 pénztár-
nok, 1 ellenr, 1 számivzsgáló, 2 számtiszt, 4 ftiszt, 87 tiszt, 45 segédtiszt,

9 gyakornok, 36 kezel, 78 elsosztályu szolga, 141 másodosztályú szolga,

2 kisegít szolga és 6 díjnok, összesen tehát 423 f.
Ebbl a kassavárosi postahivatalba 32 fnyi, a kassai táviróállo-

másra 26 fnyi, a kassai pályaudvari postahivatalba 34 fnyi, a kassa-
futezai postahivatalba pedig 3 fnyi tiszti és szolgai személyzet jutott,

Abauj-Szántón pedig — mely hivatal szintén kincstárilag kezeltetett — 4 fbl
állott a kezel személyzet.

A kassai posta- és távirókerület összes hivatalainak száma 1887-ben
554 volt, közte 38 kincstári p. és t. hivatal. — Ezek közül Kassán 5 —
Abauj-Torna vármegyében pedig 67 hivatal mködött. Még ugyanezen
évben nyilt meg a krasznik-vajdai és Vilmányi postahivatal.

A kassai postahivatalok jövedéki bevétele a következképen alakult : a városi posta-

hivatalnál 69,253 frt, a pályaudvarinál 3464 forint, a futezai postahivatalnál 9795 frt ós a

ferenezvárosi hivatalnál 1494 forint. E hivatalok összes évi utalvány-forgalma 5 millió 732

ezer forintot tett.

A vármegye területén fekv postahivatalok jövedéki bevétele 44,971 forintra riigott.

Az igazgatósági kerület összes évi pénzforgalma túlhaladta a 66 millió forintot ; a

zárszámadási felesleg pedig 106,127 frtra emelkedett.

A kassai táviróhivatal 1888-ban 11,960 frtnyi jövedéki bevételt mutat fel.

Az igazgatóság vezetésével 1886-ban Raschka János, majd pedig 1887-

tl Sztankovics Géza posta- és távirdaigazgató volt megbizva ; a városi

postahivatalok élén pedig Arendarczyk Szaniszló, Morell József, Magas Lajos
majd késbb Riedl János (p. u.) és Droppa József (futeza) ftisztek állottak.

A kassai sátortáborban 1888-ban uj postahivatal szerveztetett, melynek
mködési ideje minden évben a katonaság ott tartózkodásának idejére

terjed ki. 1889-ben létesült a kassa-máramaros-szigeti éskassa-eperjes-tar-
novi uj táviróvezeték.

A tornai vasútnak 1890-ben történt megnyíltával Kassától Tornáig és

vissza naponkint kétszer közleked kalauzposta-menetet rendeztek be.

A postahivatalok közül, részint a czélszerübb elhelyezés szempontjából,

részint a csekélyebb forgalom miatt a fóny-hernád-kércsi, koksó-mindszeuti,

majd késbb az aszalói és nagybozsvai postahivatalokat megszüntették,

ellenben Hejczén 1890 ben, Somodiban 1891-ben, Stósz fürdben pedig

1893-ban uj posták állíttattak fel.

1891-ben Budapest és Kassa között uj gyorsvonat rendeztetvén be,

az nyomban felhasználtatott a postaszállitás céljaira, a mi azzal az elny-
nyel járt, hogy a budapesti hírlapok Kassán csaknem két órával hamarább
lettek kézbesíthetk, mint addig.

Telefon. 1891-ben létesült a kassai telefonhálózat, mely 40 elfizet állomással

adatott át a közforgalomnak. 1893-ban az elfizetk száma már 90-re sza-

porodott. A telefonhálózat, mely 1891-ben a város területén 11 kim. vonal-

hoszszal birt, csakhamar 30 kilométerre növekedett ; a huzalhossz pedig 73

kilométerrl - - négy év alatt — 158 kilométerre emelkedett. A vármegye
Alsó-Mctzcnzéftl Stósz fürdig állami, továbbá Aranyidkán, Csányban,
Pet-Szinyén, A.-Metzenzéfen és Nagy-Szalánczon magánhasználatú telefont

rendeztek be. Azonkívül Kassán több közérdek ós magánhasználatú veze-
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téket építettek, melyek összes vonalhossza 56, huzalhossza pedig 68 kilo-

méter.

A postai összeköttetés élénkítésére, egyes postajáratok mentén fekv
községekbe a levélpostai anyagnak zárt táskákban való közvetítését léptették

életbe. — így Hernád-Kórcs, Fuló-Kércs, Szála, Bodóka, Bukócz, Mexikó,
Hilyó és Aszaló helységek az ott átvonuló postajáratoktól közvetlen kapják
a levélpostát s levelezéseiket ugyancsak a postajárat közvetítésével továb-
bítják a legközelebbi postahivatalhoz.

Forró-Encsen 1890-ben, Szilason 1893-ban s legutóbb Szikszón 1895-ben
uj állami távíró-hivatalt állítottak föl a posta mellett. Kassán pedig a pálya-
udvari postahivatalt 1893-ban szintén távíróval kötötték össze.

JCetx/rPthJtq/

Sxanwlník
l Jranyulka,

IgUhh 'ikohÁztí

ABAUJ-TORNAVÁRMEGYE POSTAVONALAI 1895-BEN.

Kassán az igazgatóságnál 1892-ben posta és távíró-kiadói tanfolyamot
rendeztek be, a melyen 13 posta- és táviró-kiadó nyert képesítést.

Abauj-Torna vármegye területén az összesen 170 kilométert tev vasúti vonalakon 8

mozgóposta ós 8 kalauzposta közlekedik, mig 22, szintén a vármegye területét érint vonat,

részint postaközeg, részint vasúti közeg közvetítésével használtatik fel postaszállításra. A
közutakon összesen 34 részint kocsi, részint gyalogpostajárat közlekedik, melyek naponta

összesen 419 kilométernyi utat tesznek meg. Ezenkívül 71 pályaudvari postajárat naponta
2—4-szer közlekedik. — Kassán részint kézbesítésre, részint levélgyüjtésre naponta 7 járat

közlekedik.

Az 1893. évi általános személyzeti szervezés óta a kassai posta- és táviróigazgatóság

létszáma : 1 igazgató, 1 tanácsos, 2 titkár, 3 segédtitkár, 3 fogalmazó, 1 mérnök, 1 ftiszt,

7 tiszt, 1 segédtiszt, 4 szolga és 6 napidíjas. Az igazgatósági számosztálynál 1 szám-

vizsgáló, 2 számellenr, 1 számtiszt, 4 posta és táv. tiszt, 1 segédtiszt és 1 szolga van

Postafúrgalom

1894-ben.
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rendszeresítve, mig a kerületi pénztár személyzete 1 pénztárnokból, 1 ellenrbl és 1 beosztott

tisztbl áll. — Segédhivatalként mködik az igazgatósági iktató és kiadóhivatal, melynek

személyzete 1 tisztbl, 1 segédtisztbl, 5 napidijasból és 3 szolgából áll. A távirdai anya-

gok raktárát 1 ftiszt kezeli. Van azonkívül az igazgatóságnak szakkönyvtára is, mely ez

idszerint 639 kötetbl áll. Az igazgatóság hatásköre kiterjed a Ka-sa város, valamint az

Abauj-Torna, Borsod, Gömör, Szepes, Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros

vármegyék területén fekv átvonuló összes posta és táviróhivatalokra s azonkívül a Kassa-

Budapest és Mármaros-Sziget-Budapest között közleked kalauzposták kivételével a fel-

sorolt vármegyék területén átvonuló összes mozgó és kalauzposta hivatalokra is. A helyi

•ellenrzés gyakorlása ezéljából 4 igazgatósági tisztvisel van megbízva posta- és táviró-

biztosi teendkkel s mindenik részére 2—3 vármegye területén fekv posta-táviróhivatalok

vannak kijelölve. A táviróvezetékek fenntartására és további kiépítésére 3 igazgatósági

tisztvisel — mint táviróépitész — van kijelölve Az igazgatóság kerületében lév posta-

hivatalok száma 541, ezek közül 23 kincstárilag, 518 pedig postamesterek által kezelt

hivatal; valamennyi közül 112 van távíróval, illetleg telefonnal egyesitve. A mozgó

kalauzposta hivatalok száma 46. A kerületbeli közúti járatok utjának hossza 3500 kilométer.

Az összes távíróvonalak hossza 2817 kilométer ; az összes vezetékek száma 86, s ezek

összes hossza 11415 kilométer, beleértve a vasúti vezetékeket is.

A pénzforgalom az egész igazgatósági kerületben 1894-ben 208 millió 879 ezer forintra

rúgott és a tiszta felesleg 359,878 forintot tett ki. Az igazgatósági személyek altul elintézett

ügyek száma 1894-ben 13782 volt.

Postaigazgató.
j^z igazgatóság élén 1890. január hava óta Bene Róbert királyi taná-

csos, posta- és távirdaigazgató áll.
Posta- és távíró- Abauj-Torna vármegye területén összesen 70 hivatal mködött; ezek

AbauT-Toma közül 7 hivatalnál táviró van berendezve, azonkívül 19 vasúti táviró van
vármegyében, mködésben. A 70 posta, illetleg posta- és táviróhivatal kézbesítési ke-

rületébe összesen 188 község, 61 puszta, 10 major, 22 tanya ós 20 telep

tartozik. Átlag 2082 fre jut egy postahivatal. Telefon-berendezés 6 van.
A postatakarékpénztári teendk végzésével valamennyi megyebeli posta-
hivatal van meg bizva. A kezelést 70 postamester, 40 postakiadó és 5 hiva-
tali kisegít látja el; mig a postaszál litásra és kézbesítésre 75 postakül-
döncz alkahnaztatik. A postamesterek közül 52 van megbízva szállítási

teendkkel ; a szállítás teljesítésére 28 kocsijárat és 28 gyalogjárat van
berendezve ; a gyalogj áratok naponta összesen 46-szor, a kocsi- és karriol-

járatok naponta összesen 55-ször közlekednek. — A szállításra 39 ló

használtatott. Az állami táviróhivatalokba 7 állami és 1 vasúti vezeték
van bekapcsolva ; a bekapcsolt Írógépek száma 7.

Az 1894. évben a vármegye területén fekv postahivatalokhoz 541,200 bérmentes és

bérmentetlen levél, 262,960 levelez-lap, 169,480 nyomtatvány és áruminta, 193,720 porto-

mentes egyszer és ajánlott levél, 57,240 díjköteles ajánlott levél, 1020 utánvételes levél,

továbbá : 57,660 csomag, 16,580 pénzeslevél (a csomagok és pnzeslevelek között 5680

portomentes) érkezett. A kifizetett utalványok darabszáma 44,904, a kifizetett összeg

1.494,976 frt. — Postai megbízás 942 darab érkezett, távirat pedig 11,082 drb.

Feladatott : 69,380 díjköteles ajánlott levél, 240 utánvételes levél, 33,800 csomag

15,230 pénzeslevél (a csomagok és pénzeslevelek között 4920 portomentes), 8841 távirat

86,589 darab utalvány 2.092.855 forinttal. — A postatakarékpénztárba befizettetett 53,085

forint, visszafizettetett 42,410 forint; mig a cheque befizetések 967,570 forintot, a vissza-

fizetések pedig 279,484 forintot tettek ki.

Abauj-Tornavármegye posta- és táviróhivatalainak 1891. évi összes jövedéki bevétele

69,656 forintra rúgott, a jövedék tehát 14 év alatt megkétszerezdött. — Viszonyítva a for-

galmi adatoKat a népesség számához, egy lakosra évenkint átlag 4 levél és 13 lakosra

állag 1 távirat jut,

Postaés táviró
Kassa sz. kir. város területén 1894-ben 3 posta- és táviróhivatal és

Kassán. 2 postahivatal mködött; ezek közül 4 kincstárilag, 1 pedig postamester
által kezeltetik. A kassai posta- és táviróhivatalok kézbesítési kerüle-

tébe tartozik 11 község, 1 major ós 1 tanya. A város területén 28 levél-

gyüjtszekrény van elhelyezve és 28 magánüzlet van megbízva posta érték-

czikkek árusításával. Mind az öt hivatal postatakarékpénztár! teendk-
kel is foglalkozik; három azonkívül vasúti menetjegyekot is árusit. A vá-

rosi posta- ós táviróhivatal még tzsdei árfolyamjolzéssel, meteorológiai értesí-

tések közlésével ós csapadékméréssel van megbízva. A kezelést 52 tiszt-
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visel látta el s ezenkívül alkalmazva volt 63 altiszt és szolga ; utóbbiak
közül 15 látja el a város területén a kézbesitési szolgálatot.

A táviróhivatalokba 26 állami és 3 vasúti vezeték van bekapcsolva;
használatban van 3 Hughes gép, 2 Morse, 5 Siemens és 22 átalakított

kékiró gép. A többi bekapcsolt készülékek száma 99. — Közlekedési
akadály (villámcsapás, egyéb zavar) 84 esetben fordult el. Forgalom.

A kézbesít postahivatalokhoz érkezett 890,720 bérmentes és bérmentetlen levél,

349,280 levelez-lap, 187,760 nyomtatvány és áruminta, 262,620 portomentes egyszer és

ajánlott levél, 101,040 díjköteles ajánlott levél, 780 utánvételes levél, 107,100 csomag, 41,160

pénzeslevél (a csomagok és pénzeslevelek között 39,720 drb portomentes) 128,371 darab

postautalvány három millió 564,533 forinttal és 2614 darab postai megbízás. Feladatott vala-

mennyi posta- és táviróhivatalnál együttvéve : 110,840 díjköteles ajánlóit levél, 300 utánvéte-

les levél, 97,540 csomag, 25,520 pénzeslevél s végül 96,408 postautalvány három millió

661,101 forinttal. A postatakarékpénztárnál befizettetett 55,675 forint, visszafizettetett 41,879

forint ; míg a cheque befizetések 1.810,943 forintra, a visszafizetések 996,590 forintra rúgtak.

Távírat feladatott: 41468 darab, érkezett 49,311 és közvetittetett 275,720 darab; a

telefonon érkezett 172, továbbittatott 144 darab távirat. . A kassai posta- és táviróhivatalok

1894. évi összes jövedéki bevétele 128,235 forintot tett ki.

A kassai posta- és táviróhivatalok forgalmi adatait viszonyítva a
lakosság számához, az érkezett küldeményekbl egy lakosra 23 levél, 9
levelezlap, ó nyomtatvány és árúminta, 3 ajánlott levél, 3 csomag és
pénzeslevél, 3 utalvány és 13 távirat esik. A postajövedéki bevételek-
hez minden lakos átlag 3 frt 34 krral járult, mig Abauj-Torna vármegye
területén egy lakosra 49 krajezár esik.

^^
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VASÚTI HID A HERNÁDON KASSA MELLETT.

ABAUJ-TORNA VARMEGYE VASUTJAI.

Államvasutak.

Budapest-kassai

vonal.

Legenyemi-

hályi-Kassa.

bauj-torna vármegyét négy forgalomban lev vasútvonal szeli át;

ezenkívül két vonal, a bódvavölgyi és a szerencs-hidasnémeti épül-
félben van. A magyar kir. államvasutak budapest-miskolcz-kassai f-
vonala, mely mint a volt tiszavideki vasút 1860. aug. 14-én nyiltmeg,

Ongánál lép a vármegye területére, s onnan Kassáig folyvást a Hernád-

völgyben, a folyó jobb oldalán, a csereháti hegység alatt halad, a folyó

partjától 2—4 kilométernyi távolságban. Csak Garadnán felül közelíti meg
a Hernádot; Szurdoknál egészen melléje kerül, de nem vágja át; Hidas-

Németin túl ismét eltávolodik tle 2—3 kilométernyíre, míg közvetlenül

Kassa alatt megint melléje kerül. A kassai pályaudvar eltt áthidalja a

Hernád malomágát. A pálya tehát mindvégig egyszer völgypálya; m-
tárgyainak száma 44 ; de köztük nincs megemlítésre méltó. Hossza a vár-

megye területén 80-456 kilométer. Állomásai : Onga megállóhely, Szikszó,

Halmaj, Csobád (m. h.), Forró-Encs, Garadna, Hidas-Németi, Ábaujvár-Keny-

hecz (m. h.), Csány, Bárcza; végül Kassa, melyrl már részletesen irtunk.

A m. kir. államvasutak másik vonala a legenyemihályi-kassai, mely az

eperjes-tokaji hegylánczot keresztülszelve, aránylag nagy emelkedésével,

nemkülönben a pályát környez változatos tájrészletek által az érdekesebb

útvonalak közé sorolható. Bárczánál tér el a fvonaltól, melylyel Kassától

fogva eddig egy pályatesten haladt, azután délkeletnek, egy három nyílású,

összesen 105 méter hosszú hídon átkel a Hernádon s a Tárcza völgyébe ér.

A Tárczát ismét egy három nyilásu, 105 méter hosszú hídon átmetszve, délre

fordul a mislyei állomásig, hol közvetlenül az állomáson túl egy 35 méter

nyilásu hidon a Osva patakon átmenve, nagy kanyarodással a Kszálhegy
lejtjén egyszerre ellenkez, észak-keleti irányt vesz. Elhaladva Garbócz-
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Bogdány és Regete-Ruszka mellett, mialatt legnagyobb emelkedését eléri,

megkerülvén a nagyszalánczi Várhegyet, feltárva a legszebb erdei tájak

srn váltakozó képeit, a szalánezi állomáson túl a Ronyva-völgybe eresz-

kedik és Kalsánál elhagyja a vármegyét. Legénye-Mihályinál a mez-laborcz-

sátoraljaujhelyi vonalhoz csatlakozik. Állomásai : Széplak-Apáii, Alsó-Mislye,

Nagy-Szaláncz. Hosszúsága a vármegye területén 35"314 kilométer. Meg-

nyílt 1873-ban.

A magyar kir. államvasutak kezelése alatt álló kassa-tornai helyi-

érdek vasút, melyet 1890-ben adtak át a forgalomnak, Bárczától indul

ki, s délkeleti irányban Enyiczke mellett elhaladva, Nagy-Ida alá kanya-

rodik. Innen egyenes nyugati irányban szeli keresztül a Kanyapta-völgyet

Tornáig. Állomásai Bárczán túl : Enyiczke, Nagy-Ida, Csecs, Szepsi, Somodi,

Torna. Szepsinél egy 1894-ben elkészült szárnyvonal ágazik ki belle,

mely a fels Bódvavölgyön át Jászó és Jászóvár között Alsó-Meczenzéfig

ér. Állomásai Szepsin túl : Jászó, Pocskaj, Álsó-Meczenzéf. Hosszúsága 15'431

kilométer. Ferencztelepnél egy 2-994 km. hosszú vonal ágazik ki belle.

Lucziabányáig ; ez azonban csak teherszállításra szolgál. Az egész vasút

hosszúsága tehát 53*739 kilo-

méter. A kassa-tornai helyiér-

dek vasút emiitett vonalainak

mentén van a somodi kszén-
bánya, a pocskaji hámor, a

ucziatelepi vasórczbánya, végül

a meczenzófi hámorok.

A most leirt vasutvonalak

forgalmát a m. kir. államvasutak

közlése szerint az 1894. évrl

a következkben mutatjuk ki;

megjegyezzük, hogy ,a személy-

forgalom kimutatása csupán a

felszálló utasokra vonatkozik:

Kassa-tornai

vasút.

A TIHANYI ALAGÚT.
Forgalom.

Miskolcz-kassal vonal.

Állomások

Csány

Forró-Encs .

Garadna .

Haltnaj

Hidas-Németi

Onga.

Szikszó .

Szállított áruk
Utasok mmázsákban

27,191 171,308

37.571 133,668

11.690 37,344

12,288 143,734

63.070 156,659

6,688
í

45,069 147,284

Legenyemihályi-kassai vonal.

Alsó-Mislye .

Nagy-Szaláncz

32,861

20,819

40,580

100,479

Kassa-tornai helyiérdek vasút.

Bárcza m. h 1,350 — ,

—

Csecs 8,440 9,765

Enyiczke 7,467 3,328
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Szállított, áruk
Állomások Utasok mmázsákban

Jászó 5,328 2,123

Kassa 35,734 45,019

Lucziabánya .... — ,

—

2,898

Meczenzéf 5,797 94,241

Nagy-Ida ..... 15,256 14,368

Pocskaj —,— 31,778

Somodi 3,176 7,920

Szepsi 16,952 132,171

Torna 12,600 48,403

A kassa-oderbergi vasútnak csak rövid vonalrésze van a vármegyében.

Áthidalván Kassánál a Hernádot, ennek balpartján halad tovább ; Tihany-

nál alagútba fut be s ezentúl még Sáros vármegyét éri. Errl a vasútról a

Kassa városának vasúti forgalmát tárgyaló fejezetben szóltunk bvebben.
A még ki nem épült vasutak közül a szerencs-kassai, Abauj-Szántónál

lép a megyébe és a Hernád balpartján Kér, Vizsoly, Göncz-Ruszka, Göncz

helységek mellett elhaladva, Hidas-Németinél találkozik a magyar állam-

vasutak vonalával. A bódvavölgyi vasút a nevezett folyó völgyében Tor-

nától kiindulva, a borsodmegyei Sajó-Ecsegnél találkozik a miskolcz-füleki

vonallal.



ABAUJ-TORNA VARMEGYE PÉNZINTÉZETEI.

bauj-torna vármegye fejlett ipari és kereskedelmi élete, a megye Pénzintézetek

minden részében létcsitett pénzintézeteket, a melyek karöltve az

egész megyére, st azon túl is kiterjeszked kassai pénzintéze-

tekkel, a hazai viszonyokhoz képest teljesen kielógit mértékben felelnek

meg a feladatuknak. A megye területén lev részvónytarsulati pénzintéze-

tek mind ujabb alapitások és a legrégibbet, a Tornai takarékpénztárt is

csak 18(J9-ben alapították kassai inicziativára, a város és környék birtokosai

és kereskedi, mig a többiek nagyrészt a hetvenes években, 1870—1872-

ben, keletkeztek.

A megyében lev pénzintézetek alaptkéi, mint az alábbi táblázatból

kitnik, 60— 100,000 frt között váltakoznak s csak egy, a Csereháti takarék-

pénztár bir kisebb (30,000 frt) alaptkével.

A szövetkezeti eszme a megyében csak lassan hódított tért, s a kas-

sáikat nem számítva, ma is csak három hitelszövetkezet van a megye
területén. Pénzintézetek

Az Abauj-Torna vármegyei pénzintézetek jelenlegi helyzetét mutatja allaP°ta -

az alábbi összeállítás :

Alaptke Tartalék Váltótárcza Egyéb kölcsön Betét Osztalék

Tornai takarékpénztár 60,000 21,278 482,308 21,500 322,365 12%
Abauj-szántói „ 80,000 102,524 612,694 107,779 553,679 0%
Csereháti „ 30,000 29,745 273,681 286,999 484,424 14o o

Abauj szepsi „ 75,000 23,807 549,269 70,758 440,926 16%
Szikszói hitelintézet 100,000 8,296 390,604 7,779 125,916 12%
Abauj-szikszói takarékp. 60,000 24,796 432,765 6,871 114,101 20o

Gönczi „ 80,000 4,648 318,649 78,865 192,850 20o o

A megyében — Kassán kivül — lev pénzintézetek közül az alapitási

sorrend szerint els a

Tornai takarékpénztár a mely 1869-ben alakult és jelenleg 60,000 frt Tornai taka-

alaptke mellett mintegy 22,000 frt tartalékalappal, majdnem fél millió frtnyi
rékPénztár -

váltótárczával, 20,000 frt ellegkölcsönállománynyal és 300,000 frton felüli

betéttel bir. Az intézet, mely egyfke a megye legnagyobb hitelforrásainak

10—12% osztalékot fizet.

Az Abauj-szántói takarékpénztár mint részvénytársaság 1870-ben alakult Abauj-szántói

80,000 frt alaptkével ; tartalékalapjai meghaladják a 100,000 frtot, betét-
lakarék Pénztár -

állománya 550,000, váltótárczája 600,000, kölcsön- állománya 110,000 frtot

tesz ki ; az intézet továbbá 160,000 frt értékpapir-vagyon felett rendelkezik.

Az intézet 14—16°/ osztalékot fizetett az utolsó években ; 1895-ben azon-

ban az abauj-szántói gzmalomrészvónytársaság csdjénél szenvedett veszte-
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Csereháti taka-

rékpénztár.

Abauj-szepsi

takarékpénztár.

Abauj-szikszói

takarékpénztár.

Szikszói hitel-

intézet.

Gönczi taka-

rékpénztár.

Hitelszövetke-

zetek.

Kamat.

ségei az ez évi nyereséget jórészt felemésztették. — Gazdagság tekintetében

ez intézeteknek aránylag semmiben sem áll mögötte a

Csereháti takarékpénztár (Alsó-Meczenzéf), mely 30,000 frt alaptkével

1870-ben alakult. Tartalékai 30,000, betét- állománya 480,000, váltó-tárczáj

a

275,000, jelzálogkölcsön-állománya 270,000 frtot tesz ki s átlagos osztaléka

14— 16%-ra rug. — Ugyan e sorrendbe állitható az

Abauj-szepsi takarékpénztár és zálogintézet (alakult 1872.), melynek alap-

tkéje 75,000, tartalékalapja 25,000, betét-állománya 440,000, váltó- és

kötvénytárczája több mint 600,000 frtot tesz s osztaléka 14—16%-ra rúg.

Abauj-Szikszó két pénzintézete közül az Abauj-szikszói takarékpénztár

mint részvénytársaság, mely 1872-ben alakult, 80,000 frt alaptke és mintegy

25,000 frt tartalékok mellett 200,000 frton felüli betétállományt és 430,000

frtos váltótárczát mutat fel s e forgalom mellett átlag 20% osztalékot fizet

részvényeseinek, mig az 1892-ben alakult szikszói hitelintézet mint részvény-

társaság 100,000 frt alaptkével és 9,000 frt tartalékalappal bir; betétei

125,000 frtra rúgnak, váltótárczája pedig mintegy 400,000 frtra. Ez utóbbi

pénzintézet osztaléka átlag 12%.

A gönczi takarékpénztár (alakult 1872-ben) 80,000 forint alaptkével és

5000 frt tartalékalappal bir; váltótárczája 300,000, jelzálogkölcsön-állo-

mánya 60,000 frt felé emelkedik, mig betétjei 200,000 frtra rúgnak ; az

osztalék 16—20%.
A megyében lev három hitelszövetkezet, névszerint a Hollóháza köz-

ségi hitelszövetkezet (alakult 1892-ben), a Gagy-bátori községi hitelszövetkezet

(alakult 1894-ben) és Pálháza községi hitelszövetkezet (alakult 1894-ben) kor-

látolt forgalommal bírnak és a helyi jelentségen nem emelkednek felül.

A kamatlábviszonyok a megye területén, mint Kassán, aránylag elég

kedvezk; a betét- kamatláb 4—5%, a váltókölcsönök kamatlába 572—8%.



ABAUJ-TORNAVÁRMEGYEI LELETEK.

ABAUJ-TORNA VARMEGYE

STÖRTÉNETE.

zt hitték sok ideig, hogy a mai Abauj-Tornavárme-

gye még a honfoglalás idejében is lakatlan ren-

geteg volt. E véleményt az idközben fölfedezett

emlékek megczáfolták, lakóiról azonban, a kiket a

tudomány praohistorikus népeknek nevez, még
csak szóhagyomány sem maradt fenn, nem azért,

mintha történetük nem lett volna, de mert irott

emlékek nem szólnak róluk. Hogy ezek mégis itt

éltek és Abauj-Tornavármegye hegyes-völgyes

talaján hosszú idkig tanyáztak, azt azon k-
agyag- és csonteszközök bizonyitják, melyeket

hébe-korba vet föl a földbl a szántó-vet ekéje,

vagy a tudós kutató kapája.

Az srégészeti tudomány úgynevezett paleolith

lakója, ki a maitól nagyban különböz éghajlati

és földrajzi viszonyok közt együtt élt a rég

kiveszett mamuttal, barlangi hiénával, barlangi

medvével s az északi sarkvidékre vonult rén szarvassal és más, ma már
ismeretlen állatokkal, Magyarország területére nem hatolt be. Abauj-Torna-

vármegyében sincs semmi nyoma s ha nincs is kizárva a lehetsége, alig

remélhet, hogy a még kifürkészetlen barlangjaink valamelyikében ilyenre

találjon a kutató.
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Neoüthkor. Annál nagyobb azon emlékek száma, melyeket a régészeti tudomány
neolithkorinak — ujabb kkor, a csiszolt keszközök korszaka — nevez s a

melyek már a jelenlegi geológiai korszakból, a mostani állat- és növény-
világ kifejldésének idejébl valók. E korszaki emlékek ezernyi számban
kerülnek napfényre Abauj-Tornavármegye talajából, az skori telepekbl és

a földvárakból s ez emlékek jelentékeny száma egyszersmind a nagyszámú
lakosság kritériumául szolgál.

Népvándorlás A legrégibb korokban is — akár csak a népvándorlás korában —
a folyók iránya szabott az embernek terjeszkedési batárt s irányt. A folyók

szolgáltak tebát itt is a vándornépek utjának irányadóul. Ezen elvet szem eltt

tartva, tudjuk, bol keressük s bol találhatjuk meg az emberi kultúra leg-

els nyomait. Kétségtelen, bogy a postglacial-korszak vizeinek lefolyása

után a Hernád folyó partjai nem állottak oly alacsonyan, miként azok mai

nap szemlélhetk s hogy a folyammeder kiterjedése egészen ama domb-
lánczok párkányzatáig ért föl, melyek keretként övezik e folyót egész futá-

sában, miért is könnyen megérthet, hogy a neolithkori ember itt-élésének

legrégibb emlékeit a dombok magaslatain s a dombhátak lejtin találjuk föl.

Mieltt e telepek részletezésébe fognánk, alkossunk egy általános képet

Abauj-Torna vármegye neolithkori emberének lakási, társadalmi és életvi-

szonyai fell. A föld megrizte számunkra ez semberek kszerszámait, agyag-

edényeit, fegyvereit s háztartási eszközeit, melyekbl elég kimerit képet

alkothatunk a történelemeltti ember szokásai s életmódja fell.
Földvárak. Lakóhelyeik színhelyéül mindig folyó- vagy patakmenti területeket

használtak föl. Nagy tapintatra s ügyességre vallanak az úgynevezett föld-

várak megválasztásában, miket leginkább hegyhátak kiálló, két oldalt sza-

badon s meredeken végzd s a hegylánczczal csak egy oldalról összefügg

hegyfokokon helyeztek el. A földvárak természetalkotta elnyeit a maga
czéljára ügyesen ki tudta szemelni a kkori ember s hogy aztán teljesen s

minden oldalról hozzáférhetetlenné tegye azokat, a kevésbbé lejts oldala-

kon mély árkokat vont, az árkok fölé magas, sokszor rengeteg munkát kö-

vetel földsánezot emelt, csupán csak egy nyilast — kaput — hagyván azon.

A hegyfokok meredek oldalait, mert ezek ugy sem voltak megközelíthetk,

vagy éppennem, vagy csak alacsony földsánczczal kerítette s pontosan szemei

eltt tartotta azt a középkorban is divó stratégiai elvet, hogy a feljárat

földváraiba jobb kéz fell essék.

E földvárak, t. i. a melyeknek sánczolásai pusztán földmunkákból

állanak, tekinthetk a neolithkori ember legrégibb mentsváraiul. Már vala-

mivel fiatalabbak azok, a melyeknél a sánezokat kiklopszszerüen egymásra

halmozott kövekbl szerkesztették ; miután e korszakban az ember a mész

és homok keverékének használatát még nem ismerte. Az emiitett falak

minden ragasztóanyag nélkül vannak készitve, legföljebb rzsével és szál

mával átgyúrt agyag képezi összeköt anyagukat, mit, hogy összeállóbb le-

gyen, huzamos tüzelés segélyével keményre kiégettek.

Ez az erdítési rendszer csaknem valamennyi abauj-tornamegyci föld-

várnál ugyanaz. Mindenik földvárat egy dombhát alkotja, melynek alakja

többnyire tojásdad; ez három oldalról meredeken esik le a völgybe, mely-

nek tövében ott található a nélkülözhetetlen és sobasem hiányzó folyó \ag\

.patak, s csak a negyedik oldal fell van a dombbátlal összefüggésben.

Nagyságuk különböz; a legnagyobb hossza mintegy 100 m., szélessége 60

m., a legkisebbé 25 m. és 14 m. A tojásdad sík volt a földvár tulajdon-

képeni alapterülete, melynek vagy körsáneza volt a meredek partok felé
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avagy scarpirozoít függleges terrasszával óriási lépcshöz hasonló karima-

szer bevágást viselt. A terrasszon belül foglalt helyet a szárazon rakott

kfal, ezen belül pedig állottak a neolithkori ember méhkasalaku kalyibái,

melyeket a következképen készítettek : a földvár talajába köralakban

gyermekkar vastagságú, frissen vágott, tehát hajlítható faágakat szúrtak le

s ezeknek fels vékonyabb végeit csomóba kötötték s az így keletkezett
Neoli 'llkori

kúpalakú vessz-vázat agyaggal vastagon betapasztották s azután ers tzzel
kiégették. Ostelepeink legtöbbjón nagy mennyiségben szedhetni oly kiége-

tett agyagtapasz-töredékeket, melyekbe a kunyhónak vessz- s ágfonásu fala

homoruan van lenyomva

;

st elfordul oly töredék

is, melyen a tapasztó kéz

nyoma kivehet. E nyomok
arról tanúskodnak, hogy
c kalyibákatkószit embe-

rek aránylag kiskezü és

vékonyujju faj hoz tartoztak.

A földvárak talajában

tz- és hamurétegek között

rendszerint nagyon vastag

és túlnagy edényekhez tar-

tozó töredékeket találunk.

Az ilyen, gyakran egy

hektoliter rtartalmú edé-

nyek viz- és magtartókul ,

szolgáltak s különösen oly

esetekben volt fontos sze-

rej)ük, a midn egy-egy

törzs vagy társaság, ellen-

séges törzsek által meg-

támadtatva, földsánczai

közé menekült és ott hosz-

szabb ideig volt kénytelen

tanyázni. Mert béke és

nyugalom idején a neolith-

kori ember sátrát a patakok

s folyók mellett terül ró-

nákon ütötte föl ; silány

k- és faeszközeivel meg-
mvelte a földet, gabnane-

müeket, lent termesztett

vadászott, a folyókban pedig

csont-horgai segélyével ha-

lat fogott ós e barátságos rónát, árnyas ligeteket fképen akkor hagyá oda. ha
ellenséges nép ütött rája, hogy szerzett javaitól megrabolja. Ilyenkor a

földvár aljában elszórt telepeken lakó családok a mentsvár sánczai között

kerestek s találtak menedéket, melyet ostrom esetén egyesült ervel meg
is védelmeztek, a sánczokból nyilakat lövöldözvén s ktömböket guritván

az ostromló ellenség sorai közé. Keszközök.

A csiszolt keszközök korszakában tehát Abauj-Torna vármegye földje

megtelepedett, a nomádélettel felhagyott s attól elszokott népek lakóhelyéül

A MONAJI LELET.
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szolgált. S hogy e népek nemcsak társasán, hanem huzamosan is tartóz-

kodtak telepeiken, azt az azokban található vastag tiizelpadok és vastag

hamurétegek bizonyitják.

Hogy a gabonát s annak fajtáit mvelték, a telepeken található elsze-

nesedett magvak igazolják ; hogy lent termesztettek s ennek háncsából szö-

vetet készítettek, bizonyitják az agyag-orsónehezékek s az, hogy sokszor

találunk oly edénytöredékeket, melyeknek falára durva szövet van lenyomva.

Állati brökbl álló ruházatjához tehát már a lenbi durván s kezdet-

leges módon megsztt vászon is hozzájárult; ebbl lehettek készítve nyári

sátraik is, mig a telet dombok meredekebb oldalaiba vájt földalatti kunyhóik-

ban, vagy a föntebb emiitett méhkas alakú kalyibáikban töltötték.

A neolithkori ember táplálékát elejtett vadak húsa képez ; e mellett

szerette a halat, a madarakat s megette házi állatját, hséges kísérjét is:

a kutyát. Ezeknek csontjaival srn találkozunk a tüzel padok hamujában
s hogy a csontvel is kedvencz eledelét képezte, tanúsítja az, hogy a veli

tartalmazó csontok vagy hosszában felhasítva, vagy apró darabokra törve

találhatók. Gabnanemüekkel is táplálkozott, melyeket lapos trachit-kövek-

bl álló rlkövein egy kisebb s rendesen hengeralaku kvel durván rölt

meg s az igy nyert daraszerü lisztbl kenyeret sütött. Megette a folyami

kagylót (Unió pictorum) is, melynek teknit (békatekn) sokszor halom-

számra lehet egyik-másik telepen megtalálni.

Fegyverek. Véd s támadó fegyvereinek anyaga tisztán k volt. Legjobban sze-

rette e czélra az obszídiánt és tzkövet, de felhasználta a kvarezok minden

válfaját, a mely útjába akadt s itt akadt bven, mert a tokaj-hegyaljai

eruptív hegység ide ér nyúlványai sok obszídiánt, kvarezitot, trachitot és

egyéb használható kzetet szolgáltattak. E kövekbl pattantás által nyíl-

hegyeket, késpengéket s lándzsákat formált, melyeket csiszolatlanul hagyott

;

kkalapácsait, fejszéit és vésit azonban már gondosan kicsiszolta s a mi t
ós jellemz, a két elst nyéllyukkal látta el s azok kifúrásában nagy

ügyességet tanúsított. E keszközökön kívül használt még csontból készí-

tett árt, horgot, tt, kanalat s különösen a bordacsontokból alakított simító-

kést agyagedényeinek kicsíszolására ; de a szarvasagancs-eszközök, melyek

különösen a nagy magyar alföld praehistorikus telepeit jellemzik, csak gyé
rebben fordulnak el nálunk.

EJények. Edényeit agyagból készítette, metybe vastag homokot hintett; a faze-

kas-korongot még nem ismervén, csak szabadkézzel alaki tá azokat, gyakran

egy hektoliternyi rtartartalmára szabván s aztán tzben ersen kiéget.

Ha czifrázottak is ezek az edények, falaik csupán vízszintes, függleges és ferde

vonalak bekarczplása által készült ékítményt mutatnak ; a körvonal és a

spirál még ismeretlenek e korban s csak a következ bronzkorszakban

lépnek föl.

Családjához ragaszkodott ós gyermekeit szerethette a neolithkori ember,

mert a telepek tüzelhelyein sokszor lehet találni apró agyagedényekel s

agyagból durván alakított apró állatalakokat, melyek játékszernél egyébre

alig szolgálhattak. Szerette a piperét is, mert stelepeinken nagy mennyi-

ségben találunk agyagból koczkaidonira, gömbölyre vagy hengeralakra

kikészített átfúrt gyöngyöket, melyeket feltzve a nyakon viseltek. Specia-

litása Abauj-Torna vármegyének a devecseri, gyenge C alakban henger-

alakuan. meghajlított s egyik végén átlyukasztott agyag-dísz, de az átlyu-

kasztott állatfogak már gyakrabban fordulnak el s így elég közönségesek.

Abauj-Tornavánnegye eddig fölfedezett neolithkori telepeinek száma
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meghaladja a kétszázat. E telepek közül els sorban a földvárak kötik le

figyelmünket. Eddig mindössze négy földvár ismeretes, u. m. a felsö-dobszai,

a budi, fügedi s a fels- vadászi pogányvárak, melyek mind c korban ke-

letkeztek.

Az els három a Hernádvölgyet két oldalt határoló dombhátak ki-

magasló pontjain fekszik, az utolsó pedig a Cserehát egyik szk völgyében.

A dobszait a nép ma is „VárdonúV'-nak hivta s közvetlenül a falu

fölött emelkedik. Kulturrótegeiben nevezetes a megszencsedett buzaréteg 2*6

méter mélységben a föld szine alatt; fölötte négyszer simitották be a föld-

vár lakói a felhalmozódott hulladékokat agyaggal. A talált megszencsedett

Dobszai fiild-

A ZSUJTAI LELET.

magvak között megkülönböztethet volt: a közönséges és az s-buza, az

alakor, a csupasz árpa s néhány szem lencse. Eszközei közül említést érde-

melnek az rlkövek, orsófejek, szredény-töredékek, agancs, csákányok,

agancskalapácsok s apróbb csont- és keszközök.

A hemád budi földvár a falu és Gibárt helység között nyugatról keletre

vonuló „Gata a nev völgy legmagasabb pontját képezi. Fensikjáról kesz-
közök, agancsrészletek, obszídiánok, agancskalapácsok, kova-eszközök, orsó-

karikák, agyagkanál, csontt stb. kerültek ki. A földvár környékén terül

el az úgynevezett s fentebb is érintett Gata, melynek vízmosásos partolda-

laiban oly nagyszámú lelet található, hogy méltán nevezhet o telep

59*

Hernád-büdi

földvár.
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Fügedi

pogányvár.

F.-vadászi

földvár.

Neolith-kori

telepek.

Sírok.

Abauj-Toina vái megye egyik legkiterjedtebb és leggazdagabb praehistorikus

lelhelyének, melynek leletei az obszidián és csonteszközöktl a vaskardokig

terjed kort felölelik.

A fels-fügedi pogányvár a falu északi határában egy rétlapályból

kiemelked dombon, melyet a köznép Várdomb-nak nevez, terül el. Mintegy

200 m. kiterjedés fensíkja egész terjedelmében kulturréteggel van borítva.

Nevezetes itt az unio-tekn ; egyéb leletei : rl és zúzókövek, kunyhó-

tapaszok, karimájuknál átfúrt agyag-

edénytöredékok s apró keszközök.

A fels-vadászi földvár, a falutól

délre es hegyhát lejtin terül el.

Agyagedényeinek töredékei szerfölött

durvák s csupán napon vannak szárítva

;

keszközei közül említést érdemel egy

szerpentinbl készített csiszolt kbalta

és egy szerpentin kgyalunak töredéke.

Az erdítés nélküli neolith-kori

telepek között az apáti és aranyosi azért

érdemel említést, mert. e kett képezi

a megyének legrégibb stelepót. A de-

vecseri a megye legérdekesebb prae-

historikus lelhelyeihoz tartozik. A k-
kori eszközök egész múzeuma telnék

ki c telep kulturrétegeibl, mely eszkö-

zök anyagát az innét 15 kilométernyi

távolságra es Hegyalja vidékérl sze-

rezték be a lakosok.

A Ixorláti stelep, mely a hegy-

ségben fekv JRavasz-lyuh-tól északra

es hegygerinczen terül cl, valóságos

keszköz-gyárt képez, minthogy itt

bven terem a kova s mindazon knrm.
melyekbl a neolithkori ember fegy-

vereit és eszközeit készíté.

Ugyanezt mondhatjuk a szávtöi

völgyrl is, mely ezen idben nagy

területen s huzamos ideig lakott volt. A
lakosok bven találtak itt obszidiánt,

trachitot s a város határában eddig 1 el-

fedezett 17 telep közül 15 tartalmaz

ezekbl elállított eszközöket, névsze-

rint : rlköveket, csiszolt baltákat, ob-

szidián-, achát- s karneol-szilánkokat,

nucleusokat, kova-kalapácsokat, nyílhegyeket, késeket, kovagömböket,

agyagból pedig edénytöredékeket, orsónehezékeket, agyagkupákat s gúlákat

s végre átfúrt agancskalapácsokat s egyéb fajta csonteszközöket. Ügy látszik,

e telep szolgáltatta a vármegye egyéb és oly telepei számára az anyagot,

a hol az feltalálható nem volt, tehát mintegy raktárul szolgált, honnét

messze járó földekre valószínleg eserekereskedés által jutottéi a kanyag.

A neolithkori ember halottait összezsugorított ül, késbb össze-

zsugorított fekv helyzetben a földbe temeté el. Kedvencz s életében

A FELSÖ-DOBSZAI LELET.
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nélkülözhetetlen fegyvereit és szerszámait melléje helyezé, hogy a túlvi-

lágon hasznát vehesse e szerszámoknak. A tetem fölé dombot emeltek,

mely annál nagyobb volt, mennél nagyobb tiszteletnek örvendett az

illet életében.

Ilyen neolithkori temetkezési halmok, melyek az skori ember

mauzóleumaiként tekinthetk, bséges számmal fordulnak el Abauj-Torna

vármegye területén és leginkább magas hegyhátakra vannak épitve. Mind-

össze csak nyolezat tártak föl, vagy bolygattak meg közülök s ezeknek

fele bizonyult kkorszakinak.

Az apáti halomban a csontváz fejjel délnek, arczczal nyugatnak for-

dítva, összezsugoritott helyzetbon feküdt, a esipó'csontok tájékán durván

pattantott obszidián-szilánkot tartalmazott mellékletül.

A selyebi halom magassága másfél métert tett ; a váz dél-északi irány-

ban ül s összezsugoritott helyzetben feküdt benne, arczczal nyugatnak

fordulva. Régisége mellett tanúskodik egy-

részt összezsugoritott vázának ül helyzete

másrészt a mellékletek teljes hiánya ; nagy

halom rakásával tüntették itt ki a halottat,

de kegyeleti emléket nem helyeztek melléje.

Ezckenkivül felbontatlan — korra nézve

tehát meghatározhatatatlan — halmok van-

nak Szt.-Istvánban, Baksán, Gibárton, Buzi-

tán, a kétyí tetn, Litkán, Újfaluban, Enyicz-

kén, Aba-Pusztán, Bölzsén, Tomoron, Bereten

stb., a melyek még a szakért archeolog

ásóját várják.

A csiszolt keszközök korszakára me-

gyénkben is a hronz használata következik,

melynek epocháját fényes emlékek örökítik

meg.

E korszak a bronz használatától vette

nevét, vagyis azon ötvénytl, mely keveréke

a vörösréznek és ónnak, miáltal az kemé-

nyebb, szívósabb, mint akár a réz, s a

mi f : edzhet lesz.

A bronzkori ember inkább a völ-

gyek aljába húzódott telepeivel. Okát en-

nek a fém ismeretében, tehát a védelem intenzivebb mivoltában s az

ebbl ered személyes bátorság s közbiztonság fokozottabb mértékében kell

keresnünk. Lakását rozséból font s agyaggal betapasztott állandó házak

képezték; marhatenyésztósbl, de fleg földmívelésbl élt s voltak háziál-

latjai is, u. m. : kutyája, szarvasmarhája, disznaja ós juha. Ruháját gyapjú-

ból sztte, de használta e czólra a vásznat is. Edényeit, a neolithkori ember

példájára, agyagból, vékony falura készítette, de a fazekas-korong ismere-

tével még sem birt. A bronzkori edények gyakran vannak ellátva kör-

körös, dudoros és csigavonalalaku díszítéssel, a mi jellemz e korra.

A bronzkori leletek közül Abauj-Torna vármegyében is ugyanazok a

típusok fordulnak el, a melyek Magyarországot e tekintetben jellemzik

;

találtak kardokat, u. n. karvédeket, íibulákat, csákányokat, szekerczéket,

tokos vésket, pitykéket, sodrony-tekercseket, hajtket, csüng díszeket stb.

A bronz mellett az arany is elfordul, melyet valószínleg Erdélybl nyer-

A BUZ1TAI LELET.

Bronzkor.

Leletek.
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tek, mert ez az a halvány, ezüsttel kevert elektrum, a min ott szokott el-

fordulni. Ezt ékszerek készítésére használták.

A kardok szokott típusától elüt egy Zsujtán talált bronzkard, mert a

szokott korongos markolat-végtag helyett mandula-idomot mutat; sajátságos

egy kaesanyak idomú bronztárgy is ugyanínnét, mely talán kocsirúdnak

befejez részét képezte; végre emlitést érdemel egy bronzkalapács, mely

szokatlan alakjában a vést és kalapácsot egyesíti. E három tárgy képezi

a megye bronzkori speczialitását

A bronzkorszak elején a neolith-korszakban szokásban lev temetkezési

mód volt alkalmazásban ; késbb, úgy tetszik, a kor közepén, vagy máso-

dik felében, a holttesteket elégették, a máglya körül halotti tort ültek s

miután a hulla hamvait összeszedték, ezt hamvvederbe — urnába — tevén,

csekély mélységre a földbe temették s föléje halmot emeltek, melynek anya-

gába a tornál használt edények összetörött darabjait is bcépitették. A halott

hamvaihoz kegyeleti mellékleteket helyeztek : egy bronztt, kést vagy fibulát,

vagy csak egy kovaszilánkot, orsógombot, vagy obszidián nyílhegyet, néha

még ezt sem.

Letét kincsek. Az Abauj-Torna vármegye területén elforduló bronzleletek két cso-

portba oszthatók, u. m. letétkincsleletek és szórványos leletek ; úgyneve-

zett kereskedelmi lelet nem fordult még el ezen a területen, de önt-mhely
maradványaira már találtak Fels-Dobszán. A letét-kincsleletek elfordulását

vallásos kultuszszal hozzák kapcsolatba s valószín, hogy ezek elásását

szórványos azért eszközlék, hogy azokat az isteneknek ajánlják fel. A szórványos lele-

tek minden rendszer nélkül, egyedül a véletlen közremködésével történnek
;

az öntmhely maradványa azonban amellett tanúskodik, hogy a bronzkori

ember eltörött eszközét nem vetette el, hanem a töredéket félretette, mig a

feléje kerül s az ilyesmi holmit összevásárló vagy kicserél vándor bronz-

mves azt helyben össze nem olvasztotta. A legfontosabb leletek sorába

a zsujtai tartozik, mely a falutól egy kilométer távolságban es Ortvány

nev dlnek egyik meredek oldalából származik. A lelet tárgyai : 8 kard,

8 karperecz, 6 lándzsa ós egy madárfejet ábrázoló rudvég.

A hernád-büdi bronztelep a földvár aljában, lejebb a völgyben terül

el ; leletei közül egy 29 cm. hosszú bronzt érdemel emlitést.

Feis-dobszai Sokkal fontosabb ennél a fels-dobszai telep, mely a falu egész terüle-
telep

" téré kiterjed ; ez gazdag kincsesbányája lett a bronzkori leleteknek, mit

országos nyilvános és magángyjteményeink eléggé igazolnak. A fentebb

emiitett önt-mhely maradványa a következ tárgyakból áll : 3 drb dárda-

csúcs, 9 drb hosszúkás tekercs, 7 drb vastagabb tölcsér, 21 drb kisebb töl-

csér, 35 drb boglár, 1 drb széles rézlemez, 2 drb hajt, 9 drb apró rézszög,

2 drb hármas-szög, 1 drb fémszög és 25 drb töredék, vagyis összesen : 115

drbból. Említésre méltó dobszai leletet képez még egy négyes korongos

tekercs is, melyet a nemzeti múzeumban riznek.

Lelhelyek. Elkelbb bronzkori telepek az emiitetteken kiviil még : Forró, Tornj os-

Németi, Ináncs, Jászó, a szádeli völgy, Torna, Kércs, Tihany, Kétv, Kor-

lát, Lengyelfalva, Fels-Mislyc, Papi-puszta, Pere, Préposd és Hernád-

lvércs, Regécz, Nagy-Szaláncz, Szántó, Szemére, Devecser, Csobád, <
1

sáj.

Büttös, Buzita, Bologd, Bodók, Beret, Szt.-István-Baksa, Abaujvár,

Árka, Bakta, Szikszó, Tenger, Tomor, Újfalu, Yily stb., melyeknek leletei

a nemzeti múzeumban, Csorna József gyjteményében Devecscrben és Kas-

sán, a Felsmagyarországi múzeumban riztetnek,

vaskor. A bronzkort követte a vaskorszak. Mint a k-, gy a bronzkorszaknak
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sem szakadt egyszerre vége, de lassú, s mindenesetre hosszabb ideig tartó

átmenetet képezett egyikbl a másikba, sokszor a két fémet együtt hasz-

nálva úgy, hogy például a kardnak pengéje vasból, a markolata azonban

még bronzból volt készítve. Ezt az átmeneti kort a régészeti tudomány

„Hallstatti kor" névvel jelöli, de határozottan megállapított leletünk e kor-

szakból még nem fordult el Abauj-Torna vármegye területén, bár több

helyütt találtak bronztárgyakat vaseszközök társaságában és nagyon való-

szinü, hogy bronzleleteink egy része tulajdonkép ezen átmeneti korszakba

tartozik.

A hallstatti korszakra következ úgynevezett La Téne-korszak már a

történelmi id kezdetére esik és egykorú a kelta faj hazánk területén való

terjeszkedésével és megtelepedésével. Ez a korszak a Krisztus születését

megelz három-négy s a Krisztus születése utáni egy-két századot magá-

ban foglaló félezredévre terjed ki. Ezen idben a Kárpátok azon részében,

mely a mai Abauj-Torna vármegyét is magában foglalja, Tacitus szerint

(Germ. 43.) egy gall törzs, a bányamveléssel, különösen vastermeléssel

foglalkozó kotinok telepedtek meg, kik aztán a Krisztus születése körül

egy idtájban nyugat és kelet fell terjeszked germán eredet kvádok és

Hallstatti és

La Téne

korszak.

A HORVÁTI LELET.

ural altáji jazigok adófizeti lettek. Az emlékeik közé számithalni azt az

egyetlen hiteles kelta leletet, a Gata árokban nagy agyagedényben összehajto-

gatva talált vaskardot, mely valamelyest kiegyengetve a kassai múzeum-
ban látható ; e lelethez tartoznak még a jellemz vaskések, a kardhüvely

pántjai, egy pajzsfogantyu, több csat s egy ezüsttel kivert lándzsa. E kor-

szakból valók továbbá a szent-istván-baJcsai halmok, melyek a rómaiak

Pannoniában való uralmával egykorúak s idszámitásunk els szakába te-

hetk. Szakszeren eszközölt felásatások e halmokban czölöpökbl alkotott

sírkamrákat derítettek föl, a mink hazánk több helyén is elfordultak már s

ez utóbbiak szerencsésebb leletei tájékoztattak bennünket azok kora fell.

Bár Abauj-Torna vármegye területén szórványosan akadni római származású

érmekre és tárgyakra, a rómaiak uralmáról itt e vidéken még sem lehet

beszólni, mert bizonyos az, hogy e terület római provinczia sohasem volt.

A rómaiak politikai és kulturális határa azonban Trajanus hóditásai

után, a Kr. u. II. században, midn a magyarországi barbárok két legha-

talmasabb népe, a kvádok és jazigok a birodalom „szövetségesei" lettek,

ezen vidékre is kiterjedt, st valószín, hogy egyes gyarmatosok is lete-

lepedtek a barbárok között. Tudjuk p,. hogy a sárosmegyei dubniki opál-

bányákat ismerték és mvelték a rómaiak.

A Kr. u. II. század utolsó harmadában megváltoztak e viszonyok. A
cseh erdktl a Dnyeperig a Kárpátok egész vonalán feltámadt a barbárság
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kora.

Kassai köz-

temet.

a rómaiak ellen és a majdnem két évtizedig tartó háborúban a római hata-

lom visszaszorittatott a dunai vonal mögé. De egyszersmind eltnnek a

kotinok is, kikrl az egykorú Dio Cassius irja, hogy e háborúk alatt telje-

sen kipusztultak.

Az egész Kárpát-menti vidéket most az Odera és Visztula forrásvidé-

kén tanyázó ligiakból alakult germán törzsek szállják meg, a kik ezentúl

vandal néven ismeretesek s egész az erdélyi Kárpátokig terjeszkednek.

Népvándorlás Ezzel kezdetét vette hazánkban a népvándorlás zavaros kora, mely

Abauj-Torna vármegye területén csekély és csak szórványos leletekben mu-
tatkozik. Hosszabb lakottságról Devecser és Encs községek tanúskodnak, hol

bütykös vassarkantyukat, kengyelvasakat találtak. Ide tartozik a legújabban

felfedezett kassai telep is, mely a leletek körülményei által fontos tényezül

szolgálhat a vármegye népvándorláskori történetének tisztázásánál, ha t. i.

annak felásatása kellképen eszközöltetni fog. A köztemetben, mely a

Kassa és Bárcza között húzódó domb északkeleti lejtjén fekszik, sírásás

közben körülbelül három, négy ember csontvázára bukkantak. A csontok

mellett különböz tárgyak feküdtek, nevezetesen : egy fekete, agyagból ké-

szített, részben fényesre simított és zeg-zug vonalakkal ékesített füles edény,

továbbá egy vaskésnek négy darabra esett rozsdaette töredéke, egy kerek,

mells lapján domborúan kiemelked, szaruból készített csatt, melynek

peczke bronzból van, s végül egy ezüst fibula vagy ruhakapocs, mely telje-

sen egyez a bakodi, szabolcsi és perjámosi leletek fibuláival. Ez a lelet

korát is közelebbrl megállapítja. Mindezek a népvándorláskori germán

fibulák kifejldésének legkoraibb idomai közé tartoznak s így a kassai köz-

temet e telepébl származó leletek korát a III. század végétl a IV. század

derekáig terjed idbe tehetjük s az ezen idtájban itt tanyázó vandal-féle

germánoknak tulajdonithatjuk.

A sirok ezidben majdnem mind sorosak, azaz bizonyos rendszer sze-

rint helyezvék el. Az elégetés nyoma már csak ritkán fordul el bennük.

A vázakat kelet-nyugati irányban találjuk eltemetve, arczukkal a kel nap

felé fordítva. A nhalottak mellé arany s ezüst fülbevalókat tettek,

melyeket a dalmatinnak rekeszes befoglalása jellemez. A férfiak ebben a kor-

ban a csattot kezdik használni a fibula helyett s miután a kassai leletbl

egy fibula s egy csatt is került el, valószín, hogy férfi s ni sírral van

dolgunk s miután a sírásók itt még egyes kimeredez csontokat, lábszára-

kat stb. láttak a sárga agyagban, valószín, hogy itt nem csupán egy-két

váz, de egy egész népvándorláskori temet rejlik a föld mélyében. Ennek

kiásatása rendkívül fontos dolog volna, de még a jöv teendje.

A kelta, római és népvándorláskori lelhelyek a fentebb emiitetteken

kivül csak néhány községre terjednek ki ; ilyenek BaMa, a hol vaspántok-

kal összefoglalt durva mív cserépedényt találtak ; Básony, melynek halmá-

ból vastárgyak, u. m. zabola, kengyel, stb. találtattak ; továbbá Felsö-Dobsza,

Hernád-Büd, Préposd, Szemere, Jászó, a szádelöi völgy, Ináncs és b. monaji balom,
Monaji haiom. meiylyel külön kell foglalkoznunk. A halom a berencsi szlk délnyugati

sarkánál a monaji gazdák legeljón, a vendégi tettl Aszalóig húzódó

domblánczolat egyik magaslatán terül el. Az ásatás a halomból több csont-

vázat, k, bronz és vas tárgyat hozott napfényre és világosan megjelölte

a sorrendet, mely szerint a temetkezés végbe ment, Elször a sir feneket

agyaggal simára kitapasztották, ott tüzet élesztettek ós ebbe lövöldözlek

bele nyilaikat a sirt körülálló vitézek. Errl tanúskodik a sok félig s telje-

sen megolvadt bronznyílhegy, mely itt találtatott, A tz elalvása után

Népvándor-

láskori sirok
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lerakott í'agerendák által u. n. pallósirt alkottak s erre helyezték a halotta-

kat, legtöbb esetben lovastól, teljes fegyverzetében. A nyilaknak tzbe való

belövöldözése a hunszittya temetkezési szokásokhoz tartozott, a lóval való

eltemetés pedig az smagyar temetkezési szokásra utal, melynek emlékeit

hazánkban már számtos helyen felfedezték. A szóban forgó halomban

a csontvázakból csupán a koponya s egy alsó és fels karcsont volt meg-
található ; hiányzott a test többi része és a harczi paripa, a mibl azt követ-

keztetjük, hogy e halom oly vitéz temetje, ki távol csatában esett el s

kinek — a kor szokásai szerint — csupán fejét és mells végtagjait hozták

haza a csatából, hogy azt itt kell tisztességgel eltemessék. E halom és leletei

tehát azért fontosak reánk, mert smagyar temetkezési módot árul el. Régé-

szeink egy része a monaji halomról ugy vélekedik, hogy ott két egymástól

távol es korszaknak emlékei maradtak fenn s csupán az elkorhadt

faróteg fölött 5 cmrrel magasabban fekv koponya csontmaradványai, ken-

gyel, zabla, vaskés stb. tartoznak a honfoglalás korába. A mi ez alatt volt,

az jóval régebben került a földbe. A sirfenék kitapasztását s a sirban való

tzrakást egyetlen egy smagyar temetkezésnél sem lehetett másutt konsta-

tálni. Ép ugy különböznek a sir fenekén lev 6— 12 cm. vastag szénrétegben

talált háromszög tokos nyílesucsok a honfoglaláskori leletek ismert nyil-

tipusától, mely levélidomu, hegyes szegben végzdik s mindig vasból van.

Olyan nyílesucsokat, mink a monajiak, az ókori szittyák és Krisztus szüle-

tése körül a szarmaták használtak, de már a kora nópvándorláskori leletek-

ben sem fordul el. Ugy a temetkezés módja, a sirfenék kitapasztása és a

sirban rakott tz (a tor maradványa), mint a nyilcsucsok idoma egyformán

arra vall, hogy a halom alján, vagyis a honfoglalás koránál mintegy 20—25
centiméterrel mélyebben lev sir nem lehet késbbi a Kr. u. II—III. szá-

zadnál s valószínleg a jazigoktól származik.

smagyar
temetkezés.

A KOHLATI LiKONZOrtAKANY,

Magyarország ísnaegyii ss Varjsai 60



BEBEK-CZIMEU. RÁKÓCZY-CZIMER. GAGYI CZIMER.

ABAUJ-TORNA VARMEGYE TÖRTENETE.

mai Abauj-Torna vármegye területének störténete,

mint legtöbb skori történet, a mesék, mondák és

regék világában vész el.

A történetileg meg nem állapitható hagyomány
szerint a mai Abauj vármegye területét a honfogla-

láskor nemzetiségek szerént történt felosztás utján

Ede és Edömér, a magyarokkal bejött kabar, mások
szerént kún törzsfk kapták. E területen Anonymus

szerint Bors vezér már várat épitett volna.

Hogy mely évben keletkezett a várispánság és alakult ki a megye
(minthogy a vármegyék, mint közigazgatási területek az Arpádházi királyok

els századában alig léteznek), azt határozottan nem tudhatjuk, az sem
varispánság. bizonyos, hogy az újvári várispánság mindjárt kezdetben létesült volna,

midn Szt. István a várrendszert megteremtette; szervezetérl sem tud-

hatunk tehát semmi határozottat. Hogy Újvár területe mennyire terjedt, arról

még késbb is csak hézagos adataink vannak.

Abauj vármegyének múltjáról a XVI. századig egyáltalában kévései

tudunk ; a tatárjárás eltti idbl jóformán semmit. A vármegyei gylési

jegyzkönyvek csak az 1564-ik évtl fogva vannak meg s ami egyéb tör-

ténelmi becs iratok fennmaradtak, azok is hézagosak, miután a levéltár a

századokon át tartó szétköltöztetés közben nagyrészt elkallódott. Ha mégis

Árpádok kora. ily körülmények között Abaujvármegye történetérl az Árpádok korában
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szólhatunk, ezt annak a jelentékeny szerepnek köszönhetjük, mely ennek

a vármegyének a nemzet történetében kezdetti fogva jutott.

A már régebben létezhet Újvár, mely az ujabb történetkutatás meg-
bízható föltevése szerint a kabar származású Aba Samunak, Szent István Aba Samu -

sógorának volt birtokában, a ki azt újra épité, akkor kezd szerepelni a

történetben, midn Aba Sámuel halála után az ismét trónra jutott Péterrel

elégedetlen urak, a csanádi gylés határozata következtében, behivatták Endre

és Levente herczegeket, Szár László fiait, kik orosz csapatok kíséretében

jöttek az országba. A meghívók 1046-ban Abaujvárban fogadták ket Vatha

vezérlete alatt, a ki itt Endrét már a nemzet királyaként üdvözölte ; felté-

telül tzte ki azonban az si pogány vallás visszaállíthatását, a püspökök ós

papok leölethetését s az egyházak lorombolhatását. Minthogy a Péter által

hbérúrnak elismert II. Henrik német császár ellen, az ország önállóságának

megvédelmezése végett az egész nemzeti erre szükség volt, Endre egyelre

közömbös állást foglalt el a vallási kérdésben, melynek következménye a

keresztények, fleg a papok üldözése ln, s c politikai természet vallás-

üldözésnek esett áldozatul, mint tudjuk, Szt. Gellért püspök is.

Az 1071-ik évben Fancisca nev ispánjával találkozunk a vármegyének

ki mint „Speculator seu comes de novo castro" van említve.

Szent Lászlóról egy legenda él még ma is a vármegye népének ajkán. szt. László.

Midn Salamon ellen, ki a Kuteszk vezérlete alatt álló kunokkal „Ung és

Borsóvá" megyékbe tört, hadait Abaujvármegyén keresztül vezette, seregét

víz hiányában szomjúság gyötörvén, a Jászó és Debrd községek között

lev sziklás hegyekben kardjával a sziklából b, üde vízü forrást fakasz-

tott. Azon a helyen késbb templomot emeltek, mely hosszú idkön át

hires búcsújáró hely volt. A templom c század elején pusztult el, rom-

jainak még most is vannak maradványai s ott hevert a nagy szikladarab,

a melyen Szt. László lovának lábnyomait látta a nép, mely a hegyet

máiglan is Szt. László hegyének nevezi.

A XII. század elején fontossággal bírnak a vármegyére nézve azok az

intézkedések, a melyek a provincziális gylésekrl szólnak. (Provinczia

alatt nem érthetünk határozott területet, mert hol az egyházmegye, hol a

vármegye területét jelzik e szóval a történelmi kútfk.) Kálmán király

rendeleteinek I. könyve 2-ik fejezete szerint „évenként kétszer, u. m. Filep

és Jakab apostolok napján és Mihálynap nyolezadnapján minden püspök-

ségben gylés tartassák, melybe a megyei ispány, úgy a comesek és tiszt-

visel méltóságok és elkelk püspökeikhez menjenek ; erre ha nem jönne

mindenki pecséttel való hivás nélkül is a bíróság iránt vétkes leend."

(Abauj vármegye, úgy mint az egész fels keleti Magyarország, akkoron az

egri püspökség területéhez tartozott.)

Ezek a gylések Szt. László idejében csak a nem nemeseken bírás-

kodtak a meghatározott bnvádi ügyekben, a nemesek fölött való bírásko-

dás a királyt s annak udvari fhivatalnokait, a nádort s annak helyettesét

illette. Azonban Kálmán király, mint idézett rendelete is mutatja, már meg-
tette az els lépést a fispáni hatóságnak a kivételes osztályok fölé való kiter-

jesztésére, mert ha a püspöki gylésen ezek közül valamelyik meg nem
jelent, a megyei ispán bíráskodását ezekre nézve is illetékesnek rendeli, de

a nemesség, hivatkozva si jogaira, a fispánok, várispánok és udvarbirák

bíráskodása ellen tiltakozott, annak ellenállt s ellenében késbb az arany-

bulla több intézkedése által biztosítékot is szerzett. A megyei ós váris-

pánsági intézmény fejldósérc nagy fontossággal volt az a gyakorlat, mely
60*

XII. század.
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Kálmán.

II. Géza.

Kálmán király törvényeibl kiviláglik hogy a király, a nádor és egyéb

udvari ftisztek kíséretében meglátogatta a vármegyéket, s az ezek területén

tartott gyléseken a felmerül panaszokat a nádor által elintéztette.

Almos herczeg pártot ütvén bátyja, Kálmán király ellen, mintán a

megbocsátó királynak adott szavát megszegte, Boleszláv lengyel királyhoz

szökött s tle segitséget kórt bátyja ellen.

Ezzel a csapattal, melyet a magyar elégületlenek szaporítottak,

1107-bon Abauj várat bevette s ezzel Fels-Magyarország nagy részét hatal-

mába ejtve, bátyját trónvesztettnek nyilvánította. De csak addig maradt a hely-

zet ura, a mig Kálmán a vár alatt megjelent s megtette a készületeket

annak ostromára Álmos újra bocsánatot kért és Kálmán ismét megadta

azt neki.

1138-ban Máté nev ispánnal, késbb 1173-ban pedig Antal nevezetvel

találkozunk, „Comes novae civitatis." (A „civitas" itt már Abauj várme-

gyét jelenthette a várispánsággal együtt.)

II. Géza uralkodása alatt történt, hogy Belus nádor a Szepességben és

Ujvármegye részében németeket telepített le, tetemes kiváltságokkal ruház-

ván fel ket, fleg azért, hogy az ekkor még nagyrészt sr rengeteggel

boritott néptelen vidéken az ipari kultúrát megteremtsék.

Ilyjövevónyek népesí-

tettékmeg Kassátis és emel-

ték nemsokára virágzóvá.

Különböz forrásokban

az 1198 és 1199-ik években

Dénes nev ispánnal, 1201-

ben Ech, 1203-ban Miklós,

1205-ben pedig Miklós ná-

dorral találkozunk a vár-

megye ispáni székében.

A szomorú emlék II.

Endre alatt, midn a nem-

zetnek jogai védelmére a

király eskülevelét, az úgy-

nevezett „aranybullát" kellett kicsikarnia, a nemzeti zendülésnek áldozatul

esett Gertrudis királyné tragédiája csak annyiban érdekli különösen Abauj-

vármegyét, hogy a tragédia egyik hse, Bánk, 1205-töl 1209-ig Abauj vár-

megye ispánja volt. Utána mint ispánok 1209. Benedek és még ez évben

Márton, 1212-ben Miklós bán következtek, 1214-ben Sándor, utána 1216-

1219-ig Dénes tárnok, késbb nádor volt Abauj vármegye ispánja, ugyanaz,

akit Róbert esztergomi érsek kiátkozott, amire ez a pozsonyi prépost ar-

czulütésévol, a szepesi préposton és plébánoson végbevitt hatalmaskodá

saival és egyéb üzelmeivel szolgált rá. 1220-ban Benedek Sámuel tia, 1222.

Márton, Mihály fia és Bánk, 1223-ban már Lörinrz, 1230-ban Péter országbíró,

1232-ben ismét egy Péter, 1233-ban pedig Theodorus vannak említve írott em-

lékeinkben, mint ispánok.

Mint már említettük, Géza király kiskorúsága alatt történt a németek

betelepítése. 1219-ben tiz német tclcpültekbl álló faluval találkozunk a

Királyné Wr- királyné abaujvármegyei birtokain, melynek lakói magukat a királyné

németjeinek nevezték és késbb e század közepe Iáján Vizsoly névvel

külön kerületet (Teutonica Roginalis) alkottak. E tiz falu: Fels-,

Közép- ós Al-Németi (a mai Hidasnémeti), Peróny (Perneu), Göncz (Gunczy),

11. Endre.

Újvár,

ispánjai.

A JÁSZÓI VÁR RÉGI KÉPE.

tokai.
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Göncz- Ruszka (Uruzca), Vizsoly, Egyházas-Vizsoly (Igyházas-Visl), Czécze

és Dobsza (Dubucya) voltak. De már 1217-ben is felmerülnek Petri, Gyanda,

Tomor, Fel-Németi és Ruszka, — Gyanda kivételével még mai napig is

létez községek.

Abaujvár is már 1217-ben a királyné birtokába jut. Abauj vár-

megyének legnagyobb része ez idben az uralkodóházé volt. 1232-ben

nyeri II. Endrétl királyi adományképen Kun fia Endre, Bölzse helységet a

hozzátartozó földekkel, amelyeket késbb, Belsey István fiai Illyés és János

gróf Heymmel cserélnek el, az 1289-ben kelt és Mihály mester mislyei

prépost és káptalanja által kiadott tanuságlevél szerint. 1234-ben szintén igy

nyeri az Aba nemzetségébl származó Demeter mester a Pataujvárhoz tartozó,

de Abauj vármegye területen fekv szurdok-bényei várföldeket.

Az 1235-ik évben már Kér, Bárcza és Nádasd községek emlitve van-

nak okleveleinkben, különösen Nádasd, melyet már Imre király az abaujvári

várföldekbl kiszakítván, magánbirtokul adományozott Chépán hívének, ki

után fia Kompolth birta, ennek fiai pedig Hertwig és Herrik V. Istvántól

1265-ben uj adomány-levelet nyernek. E falut „Zaka földje" néven is

hívták. 1283-ban Hertwig mint füleki várnagy és testvére Herrik uj ado-

mány-levélért folyamodnak IV. Lászlóhoz a végett, hogy a Nádasd név is,

mint közhasználatú elnevezés benn foglaltassák az adomány-levélben, nehogy

ennek hiánya miatt jogaikban sérelmet szenvedjenek.

Abauj várának els tisztjei közül 1235. körül Jordán várnagyot, Farkas ^JI-J
6 '

seregvezért, Foson és Jakab í'hirdetket ismerjük. Várbirtokok voltak

1249-ig Kaetetio (Kéked-e, vagy mely község legyen ez, nem tudjuk) és

Bocsárd ; 1255-ig Csány, 1258-ig Golop; 1262-ig Forró, Devecser, Fancsal,

Göncz, Zsujta és Kércs; 1265-ig Nádasd; 1267-ig Enyiczke ; 1270-ig Gönyü

melyek a megjelölt években királyi adományozással mind magánbirtokba

jutottak.

1241-ben Abauj vármegye földje is szenvedte a tatárjárás dúlását.

A szerencsétlen muhi csata után az üldözött, de megmenekült IV. Béla király

Forgács András és János, Kécsi Dotro, Emyei szolga-gyri várispán, Don és

Barnabás, Rugácsnah — a vármegyében máig is kiterjedt Fáy-család sap-

jának — fiai kisérik s a vitézség nemes önfeláldozásával vezetik át az

abauji rengetegeken.

Nagy-Bózsva községében a nép mondájában mai napig él IV. Béla

király emléke, a ki egy kinyúló, majdnem magában álló és igen különös

alakú, ma „Béla-k u
nevet visel sziklán megebédelt. Történeti hitelesség

följegyzés természetesen nincs errl.

A király menekülésének útját pontosan nem lehet kimutatni, de a

körülményekbl következtetve, Borsodon és Tornán át futva, elbb Szádel

völgyének barlangja ád neki ideiglenes tanyát, a hol egyideig megpihent.

A tatárok a jászói kolostort szintén felgyújtják s a tz a falakkal együtt

a szerzet adomány-leveleit is elpusztítja. IV. Béla a tatárok nyomában
lévén, a Szepességen át Turóczba, majd Pozsonyba, végre Ausztrián

át, Fridiiktl kemény föltételekkel megsarczoltatva, Veglia szigetére

menekült.

A tatárok kitakarodása után a visszatért király nem feledkezett meg
azokról, a kik t viszontagságában hséggel szolgálták: Barnabásnak, Rugács
fiának, aki futás közben a királynak átadta saját lovát, maga pedig a

holttestek közé fekve menekült meg az üldöz tatároktól, továbbá Don
vagy Domonkos testvérének 1245-ben a nagy kiterjedés Fáj földjét aján-

IV. Béla,
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dékozta ; a jászói kolostor felépítését clsegíté, a konventet, melyet Kálmán
herczeg IV. Béla öcscse alapított, kiváltságokkal látja el, 1255-ben Albert

prépost kérelmére megújítja annak kiváltság-levelét, st a kolostor népeit

kiveszi a megyei ispánság hatalma alól, konventbeli bírót rendel, a köz-

ségnek vásártartási jogot ad, de még uj adományokkal is ellátja. 1261-ben

a Hernád melletti Gecsével határos zsup-apáti földeket is a káptalannak

adományozza, 1263-ban az egri káptalan által annak birtokába vezetteti.

Ez a föld mai napig is a jászóvári premontrei rend tulajdonában van.

Az 1249-ik évben IV. Béla király a szinai telepeseknek ugyanazon

kiváltságokat adja, amiben Kassát már részeltette, de azonfelül adományképen
birtokukbajuttatjaaKaettetioés Bocsárdnevü földeket, majd késbb 1255-ben

a csányi várispánsági földeket is ezeknek adományozza.

Szína épp úgy mint Buzita német telepitvények. Szina 1232-ben rész-

ben még magánbirtok volt, betelepitésc Buzitával együtt a tatárjárás után

történt. Késbb a buzitaiak is a szinaiakkal azonos szabadalmakat kaptak,

nemkülönben 1262-ben V. Istvántól, az ifjabb királytól a jászóvári konvent

Precha (Perecse) nev földbirtokát, a melyért a konvent a várispánsági

földet képez Kércs helységgel kárpótoltatott, de 1263-ban IV. Béla, János

prépost panaszára, Perecsét visszaadta.

Ugyancsak IV. Béla a muhi pusztai csatában való vitézségért Szirmay

Raák fiainak Szántót adományozta, amit aztán V. István, minthog}*' Görghöz,
Arpádházi királyaink kedvencz mulatóhelyéhez közel volt, a Tornán 1273-ban

kelt adománylevelévcl Hetken földjével cserólt föl, mely Ugocsa megyében volt.

Ugyancsak V. István még mint ifjabb király adományozta Enyiczkél

-János nev háziorvosának, kinek halála után Tekus fia, István kapja,

Ettl htlensége miatt elvette a király és az abaujvári Izrad jobbágy atya-

fiaival, akié Enyiczko azeltt volt, a birtokra nézve megegyezett, 1267-ben

Pous mesternek és testvérének Domokosnak ajándékozta érdemeik jutal-

mául. 1289-ben már Pous mester Miklós nev fiának kezére jut Enyiezke.

1262-ben Forró, Devecser, Fancsal, Göncz és Zsujta helységeket Ala-

dár, a királyné tárnokmestere kapja adományul.

Egyházi éiet. Kassa város titkos levéltárából került adatok nyomán megemlítjük,

hogy az abaujvári esperességnek 1240— 1263-ig Niger Eustachius volt espe-

rese. Az egyházi élet, mely szorosan összefüggött a közigazgatással, ebben

az esperességben ez idtájt már nagy fejlettségrl tanúskodik. Kassán mái-

két, st valószínleg három templom emelkedett; Jászó monostorát már emii-

tettük. Szakály községben 1263-ban szintén kolostor volt, Kétynek 1271-ben

Szent Jánosról, Alnémetinek pedig Szt. Jakabról nevezett egyháza. Egj -

házas-Vizsoly ós Egyházas-Ida elnevezések szintén a mellett bizonyítanak

hogy e helységekben ez idtájban kiválóbb templomoknak kellett lenniük.

IV. Béla király uralkodása alatt 1246-ban Iünizsy Mihályról és March-

raudról (Marchard ?) 1263-ban Dávidról és még ezen évben Lörinczröl, 1 266-ban

BenedeJcrl tesznek említést a történelmi források, mint Abaujvármegye, az-

az „nóvum eastrum" ispánjairól.

vármegye A vármegye és várispánság fogalmának és területének megkülönböztetése
kialakulása.

mogt már határozottabb alakot ölt és [V. Béla uralkodásának vége felé a

megkülönböztetést tudatosan használják. A várispánság ugyanis nem volt

közkormányzati hatóság, hanem mint azt Botka Tivadar kifejtette, a király

kezébenközpontositotthonveileliiii instituczió, katonai szervezet. Mindazon föld-

területek, melyeken nemesek laktak, a megyéhez tartózlak, a várparancs-

nokságokhoz a vár népe: várkatonák, várrök, várjobbágyok tartoztak. A
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nemesség kényúr volt nemesi fundusán, birói joghatósággal itélt udvari

bírósága által jobbágyain, harczolni csak az ország határain belül, a király

vezetése alatt tartozott; a várkatonaság a király hadserege és szolgája volt,

a várispán, várnagy és más tisztviselk joghatósága alatt állott, földjét

nem birta tulajdonjoggal, csak használhatta. Ezt a szerkezetet IV. Béla

megzavarta azzal az intézkedésével, hogy a várkatonák egyes osztályait

nemességre emelte, mert így a várispánságokban is keletkeztek nemesi

birtokot képez földterületek s a birtokkal politikai jogok is járván, a vár-

népek a megyei rendek s az ekkortájt létesített és fontossá vált békebirák

közé is bejutottak s élvezték a nemesség minden kiváltságát.

Ezzel az volt czélja IV. Bélának, hogy a nemesség és a várkatonaság

között lev ellentét megsznjék, a két intézményt egygyó olvaszsza és meg-

felel átalakítással a kormányzatra és honvédelemre alkalmasabbá tegye. Es

csakugyan IV. Béla király uralkodása utolsó szakában a két osztályt már

együtt találjuk gylésezni s az önkormányzatnak határozott cselekvéseivel

találkozunk a vármegyékben, amit a két osztály a gyakorlatban egymással

megosztott. Ez idtájban már a bnösök fölötti fenyít bíráskodást nem az

ambuláns udvarbirák, hanem a vármegye gylése kezdi gyakorolni, amely

gyléseken a jelenvoltak egyenl szavazattal birtak.

Ugyancsak Béla király

domborítja ki a fispáni mél-

tóság joghatóságát, aki az ö

idejében lett a vármegyének

fejévé, a királyi kormány

képviselje, a királyi kor-

mány és a vármegye nemes

közönségének közvetítje.

A vármegyéknek ezen

újjászervezése maga után

vonta a vármegyék területi

rendezését is. Mint már em-

iitettük, az els századokban

az egyházi hatóság területe nagyrészt összeesett a közigazgatási területtel; a

provincia növi castri kiterjedt Heves és Sáros vármegyékre is. A területrendezés

következtében a „nóvum eastrumT-ból Sáros, Aba és Heves vármegyék alakít-

tattak és az ujonan szervezett Abauj vármegyének közigazgatási székhelyét

— locus cathedralis — már Forró helységben találjuk, aminek oka külön-

ben az is lehet, hogy Abauj várt a tatár a vármegye nagy részével együtt

elpusztította.

A két koronás f, IV. Béla és V. István, az apa és fiu közötti viszá-

lyok során az országnak egy része, melyben Abaujvármegye is benfoglal-

tatott, István uralma alá jutott. Egy abaujvármegyei birtok adott okot az

1262-ben újra kitört háborúra; V. István ugyanis lefoglalta több várral

együtt Füzérvár&t, ezt a regényes fekvés sziklaerdöt, melyet a nvérének
Ratiszlav berezeg macsói bántól származó fiai Mihály és Béla birtak.

A viszályt okozó vár azonban nemsokára urat cserélt. 1270-ben Deme-

ter és Mihály — Endre úr fiai — nyerik adományul Füzér, Komlós, Nyíri,

Kápolna, Teleki, Wereny, Ratka, Kanászfölde, Koycha, Dcrs-Teleki és

Biste falvakkal együtt, mely terület határául az Isra tó, Kalsa, Szaláncz,

Szkáros, Abaujvár, Göncz és Vily faluk említtetnek.

V. István adta ajándékul rövid uralkodása alatt Rozgonyt és Raást

A ROZGONYI VAR REGI KEPE.

l Sispánság



480 Abauj-Torna vármegye története.

Benid fpohárnokmesternek, 1271-ben pedig Forrót Miklós országbí-

rónak,

ív. László. IV. László gyönge kormánya alatt az egyes furak hatalma vesze-

delmesen megnövekedett. Finta nádor, Szaláncz várának ura már V. István

halála után meg akarta fosztani a kiskorú Lászlót trónjától s Magyaror-

szág királyává a cseh Ottokárt választani, a kit egy évtized múlva IV.

László magyar hadainak scgitségével a habsburgi Rudolf vert tönkre. A
mint a kicsapongó életbe merült IV. László, Fülöp pápai követet elfogatta,

Finta nádor a királyt vetette fogságba, midn egy kun nnél mulatozott.

Vasra verette s Lóránt erdélyi vajda rizetére bizta. László király megsza-

badulván, 1281-ben Finta helyébe Németujvári Ivánt emelte a nádori mél-

tóságba s Finta ellen hadat vezetett. Elfoglalta Gede várát, aztán megos-

tromolta Szalánczot, majd Gönczöt vívatta meg, mely szintén az Aba-

nemzetség tulajdonához tartozott. Ezzel meg volt törve Finta hatalma.

László király utolsó éveiben az ország zászlósai közt már nem fordulnak el
a Finták.

Az Aba nemzetség tulajdonába ment át 1276-ban Csákány, Böd és

Szina is, a mennyiben Eturuchnak birtokába került, a ki az Aba nemzet-

ségekben" Györgynek volt fia. Az Aba nemzetség az egyháznak is adott

tekintélyes férfiakat ; a belle származó Mihály mestert mislyei prépostnak

mondják az okiratok 1289-tl 1292-ig. A mislyei prépostság már régebben

alapíttatott, valószínleg kevéssel a tatárok kitakarodása után. 1286-ban ;i

széplaki apátság is állott már ; 1288-ban birtokai közt emiitik Olcsvát

és Ólát.

A három utolsó Árpád-király alatt Abaujvármegyc következ fis-

pánjainak neve maradt fenn : 1272-ben Ech, 1288-tól 1291-ig Péter, 1298-ban

Péter, Somosi György fia, az Aba nemzetségbl, 1300-ban Omode, az Izták

fia, 1301-ben Salamon jászéi prépost.

,
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7' Az Árpádház kihaltát követ, huzamosabb ideig tartó trónversengés,

pártoskodás és az ennek következtében beállott zavaros belállapotok alatt,

a kényuri hajlamokkal biró egyes furaknak tág terük nyílt vagyonukat

jogtalan foglalásokkal gyarapítani, és birtokaikon önkényuralmat gya-

korolni.

Omode nádor, kinek si fészkét a Gönczczel átellenben fekv Amadé
vár képezte, abauji terjedelmes birtokait a szomszéd vármegyékben tett

erszakos foglalásokkal gyarapítván, Róbert Károlytól Kassa varosát is

adományul kapta a királyivá választásakor tett fontos szolgálatáért.

Kassa város történetébl tudjuk, hogy a lakosság fölzendült e miatt,

midn a birtokba vétel czéljából megjelent; megölte, fiait pedig fogságba

ejtette. Kassa és az Omode-fiuk közt Tamás esztergomi érsek és István

veszprémi püspök egyességet hoztak létre, mely Kassát felszabadította az

Omodék birtoklása' alól. Az Omodék azonban megszegvén hségeskü jöket.

Róbert Csák Máté pártjára állottak, a kinek hatalmát Róbert Károly a rozgonyi
Károly

' csatában törte meg 1312-ben, mely ütközetben Omode Miklós és Dávid is

elesett. (Az ütközetet a hadtörténet fejezetében ismertetjük részletesen.)

A nyert csata után Róbert Károly a Göncz melletti hatalmas Amadé

várat földig leromboltatta. E várat az Aba- nemzetség ivadékához tar-

tozó Omode comes építette a XIII. század utolsó évtizedeiben, a Göncz és

Fony község határában tornyosuló meredek sziklára. Ma csupán a romok

némi maradványai láthatók a várból.

Csák Máté rozgonyi legyzetése után is fenntartotta hatalmát és
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összeköttetéseit a felsmagyarországi pártos urakkal ós már 1314-ben ismét

támadólag lépett föl; de Károly által több apró csatában megveretvén, az

ümodékat, Cserepieket, Csobánkákat és Feketéket Abauj, Zemplén és Sáros

vármegyékbl kizte és javaikat elkobozta.

Róbert Károly, a ki Kassának elször adott kiváltságokat, több oly

nevezetes intézkedést tett, mely Abauj vármegyének javára vált. szervezte

a pénzver kamarát s hozta be az állandó adózást, melyet akkor a kamara
hasznának (lucrum camerae) neveztek.

A vármegyei közigazgatás és igazságszolgáltatás lényegesen módosult

kormánya alatt.

Abszolutisztikus irányú intézkedéseit a vármegyék nem fogadták szívesen.

A mi a királynak a vármegyék rendszabályozására irányult rendeletébl

töredékképen vagy más okiratokban való hivatkozások alakjában fenmaradt,

azokból következket tudhatjuk meg

:

A megyék teljesen levetkzik hadi jellegüket és teljesen polgárilag

Róbert Károly.

SZIKSZÓ VÁRA.

szervezett megyei hatósági szerkezet áll el, melynek feje a fispán, helyet-
tese az általa kinevezett alispán, kinek az 1291. évi IV. t. ez. értelmében
nemesnek kellett ugyan lenni, ele ehhez nem ragaszkodtak, mert Róbert
Károly idejében is Szepes és Pozsony vármegyék alispánjai nem tartoztak
a nemesek közé. Más tekintetben a közélet terén demokratikus szellem és
szabadelvüség nyilvánult.

Abauj vármegyének fispánjai közt találjuk a következket : 1312-ben Mich, a Mihály
fia, 1313—1327-ig Drugeth Fülöp nádor s egyszersmind Szepes vármegyének fispánja,
1327—1338-ig Drugeth Villcrm nádor egyszersmind Borsodvármegyének fispánja. — Róbert
Károly alatt találkozunk Abauj vármegye els alispánjával, a kit Péter néven említenek ; a
Máriássy-levéltár nyomán tudhatjuk, hogy 1313-ban István nev alispánja volt a várme-
gyének, 1414-ben ismét István (Anj. I. 339), ki valószínleg azonos az elbbivel, 1315-ben
Mihály 1316-ban István, 1318-ban Beké vagy Benedek (Anj. I. 470). 1323-ban Péter (Anj.

I. 586), 1324-ben Lukács (Anj. II. 159), 1325-ben szintén Lukács, valamint 1327-ben s

1329-ben is ; 1330-ban János.

Nagy Lajos tette szabad királyi várossá Kassát 1347-ben, melynek tör-

ténete ezentúl önállóan alakul. 1346-ban Abauj és Sáros vármegyék nemes-
sége Kassán tartotta több napon át közgylését; Poháros Péter abaujvári

Nagy Lajos.

Mif;yarorczt& Varmegyei :s V'iKsai 61
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fispán távolléte alatt pedig a vármegyei igazságszolgáltatást is Kassára

bizta Lajos király.

Zsigmond. Zsigmond alatt, a közte és Ulászló lengyel király között 1412-ben

kötött békeszerzdésnek a határrablási kérdésekre vonatkozó pontja Abauj

vármegyét is érdekli annyiban, hogy Magyarország részérl az Abaujvár,

Szepes, Zemplén és Sáros vármegye fispánjai vannak megnevezve határ-

birákul. — Az ugyanezen évben Zsigmond által elzálogosított 13 szepesi

városról szóló záloglevélnek Porónyi Péter is mint Abauj vármegye fispánja

alá volt irva. Fels-Lindvai Széchy Péter özvegye Sára 1393-ban Zsigmond

királynak cserébe adja Újvárt és Közép-németit a vasvármegyebeli Körmendért.

Az említett községek birtokát Perényi János szorzó meg késbb 1449-ben

s azokat a nagyidai vár birtokához csatolta.
A
u27-ba

as Zsigmond uralkodása idejébl 1427-bl maradt fenn egy adóösszeirás

melyet Thallóczy Lajos közölt „A kamara hasznáról (Lucrum camerae)" írt

munkájában. Czime : „Registrum lucri camerae Cassoviensis, Comitatus
Abaujvaricnsis " Abauj vármegye akkor Sáros, Heves, Borsod, Szepes és

Zemplén vármegyékkel a kassa-szomolnoki kamaramegyéhez tartozott.

A vármegye akkor négy járásra volt beosztva. Az 1. járás fhelyei voltak

Nagy-Ida 91, Közép-Németi 71 portával. A 2. járás fhelyei : Szepsi 180, Jászó
70, Debrd 51, A.-Meczenzéf 58, F.-Meczenzéf 28, Mindszent 20, Novaj 29

Rudnok 21, Petri 26 portával. A 3. járásban Göncz 190, Szántó 109, Vilmány
55, Árka 7, Ujfalva 40, Forró 51, Ruszka 52 portával. A 4.-ben : Szína 70

Mikóháza 33, Mizslye 41, N.-Szaláncz 25, Györké 51, Rozgony 25, Zsadáuy
36 portával. Egész Abaujvármegyében 5184 portát írtak össze, a mi az egész
országnak V^-ad része volt, a kivetett adó 3100 forint 90 dénár.

Zsigmond uralkodása alatt mutatkoztak elször Abaujmegyóben a

czigányok.

adomáiba
1

;
-^ király 1387-ben kelt adománylevelével Somodi királyi faluját akko-

ron országbíró Kapolyai Jánosnak és Dezs testvérének adja. — Ugyancsak

Zsigmond király ad uj adománylevelet 1413-ban Fels-Bárczai Illésnek Alsó-

és Fels-Bárcza, Kisfalu, Tuzsa és Pere helységekben lev rószbirtokaira.

Bárczának északi részén a Miszla patak melletti dombon egykor vár ál-

lott, a minek azonban ma már nincs nyoma.

Zsigmond király 1430-ban Füzér várát és az ehhez tartozó uradalma-

kat Perényi Péter fiainak, Jánosnak és Miklósnak adományozza. Azeltt a

vár a Drugethek kezén volt. A várbirtok egész századon át maradt a Peré-

nyiek birtokában.

Fispánok voltak Nagy Lajos, Mária és Zsigmond idejében: 1345-ben Aladár (Niphus)

Tamás, 1345—1348-ig Koch Péter, 1352—1357-ig Kapy Pohárnok Péter, 1363. Perényi Péter,

1370-ben Olnody Zudar István, 1390-ben Bebek László az István fia s ugyanezen évben

László és Fercncz, Pelsczi Bebek István a királyné fpohárnokmesterónek fiai, 1401-ben

Gerzsey Pethö János, 1412-ben Palóczy Mátyus nádor, 1412—1414-ig Perényi Péter, késbb

országbíró. Alispánok: 1347-ben Péter, 1357-bi'ii is Péter 1376-ban Kisvárady Domoko8,lst

ván fia, 1390-ben Rolzsey Zunnyugh Miklós, 1401-ben Szinnyei Péter, 1402-ben Szóllady

János, 1411-ben Lasztóczy Domokos, 1412—21-ben Hutkay Jakovnak nevezett János és

Lasztóczy Domokos Antal íia, 1424-ben Lasztóczy János és Domokos, 1430-ban Chobády

és Homonnay (néhol Homrogdy) András, 1437-ben Ladislaus de Zeche, másképen Gechey 1 zászló.

Midn Albert halála után Ulászlót választották királyivá, Kassával

együtt Abauj vármegye is a Posthumus László pártjára állt. Ennek anyja

Erzsébet, fia jogának védelmére a cseheket hozta Magyarországba, kiknek

Giskra. vezérére, Giskra Jánosra bizta Abauj vármegye kormányzását, s minthogy az

Ulászló erejét a törökök részérl fenyeget veszély foglalkoztatta, Abauj

és vele a felvidék több része Giskra kezén maradt, kivel 1443-ban fegyver-

szünetet kötött, meghagyván t a megszállott megyék és városok birtokában,

a melyeknek jövödelmeit is szedte.
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Ulászló király uralkodása alatt Abauj vármegyének nem volt fispánja,

hanem Giskra kormányozta; mint alispán pedig 1439-ben Gechey László

van megnevezve.

Ulászló halála után az országnak hét egymástól független fkapitány-

ságra történt felosztása alkalmával Abauj vármegye Kassa városával együtt

Giskra János kormányzása alatt maradt, a ki az 1446-ik év országgylési

határozat ellenére is, mely szerint ezen tisztségek szintén leteendk vol-

tak, magát továbbra is László király fkapitányának nevezte s a felvidéki

népet kegyetlenül sarczolta. A huszita vallást is hozta be Magyarországba

és terjesztette el Abauj vármegyében. Giskra nagy számmal telepitett le cse-

heket a felvidékre; ezek az idk folyamán magukba olvasztották a hon-

foglalás kora óta itt lakott szláv lakosokat s lettek a mai tótoknak seivé.

Abaui vármegye els követeit Figedi László, Thobach Tamás, Mérai els ismert or-

szagos követei

Miklós és Dobsay János személyében ismerjük, a kik az 1447. óv szeptem-

ber, 14-én Budán tartott országgylésen részt vettek, a mikor Gara Lászlót

az ország nádorává választották.

1449-ben országgyülésileg határozták el Giskra megfékezését, mi vég-

bl ellene Székely Tamás vezérlete alatt néhány bandérium küldetett ; de

Giskra Somodi alatt megvervén t, maga Székely Tamás is elesett. E gyze-
lem után Giskra felépítette Szepsi vagy Moldova várát, mire ugyanezen évben

SzPps|

az 1446-iki országgylés határozatához képest elrendeltetett Szepsinek és

Semsei Frank László saczai várának szétrombolása (ez azonban csak késbb
történt meg), hogy ez is esetleg Giskra kezére jutván, ne vethesse meg
még ersebben a lábát.

Szepsi a legrégibb idben a király szekereseinek tanyája volt, villa curriferoruni

Regaliumnak neveztetett, Honnan magyarul Zekeres falu volt a neve, lakói nagyobb részben
a Géza király idejében betelepült szászokhói álltak.

A tatárjárás alatt a falu népe a szomszéd helyekbeli szászokkal a Szepesség hegyes
vidékére menekült és Szopes-Olasziban telepedett meg. A tatárok elvonultával visszatér-

tek falujokba, melyet az nyelvükön Moldaunak neveztek. A szomszéd magya-
rok azonban, minthogy a Szepessógrl jöttek, szepesieknek nevezték ket, s így maradt a

községen a Szepesi, majd rövidebben a Szepsi név. 1387-ben Zsigmond király akapolyaiak-
nak adja adományképen s itt Szepsi mint királyi falu van említve.

Saczát Zsigmond király 1426-ban ajándékozá Semsei Franknak, Szent-Lrincz,
Miszlóka, valamint Pólyi, Enyiczke és Ruszka községckbeli részbirtokokkal, melyek a pólyi

Chirke Péter jószágai voltak, de eldei közül Frank szepesi várnagy már 1285-ben Kun
Lászlótól kapta adományképen Semsét. Zsigmond király 1397-ben pallosjoggal ajándékozza
meg a Semseyeket minden jószágaikra.

1449-ben ismét véres harezok teréül szolgál Abauj vármegye, midn
Giskra ellen maga Hunyady János vezet hadat és Szepsi várát megvíván, Hunyadyjános.

azt lerontatja. De Giskrának megtörése nem volt könny dolog, különösen
a miatt, hogy az ország haderejét a törökök ellenében a déli részen kellett

foglalkoztatni. Ez ösztönözte Hunyadyt is arra, hogy vele szerzdésre lép-

jen, mely szerint Giskra a király nagykorúságáig a kezén lév várakat ós
városokat megtartja.

A nagyidai várnak 1451-ben Modrár Pál volt a kapitánya, a Hunyady-
háznak ez a kitn barátja, aki késbb Budán Hunyady fiaival együtt el-

fogatott és Bécsbe, majd Prágába vitetett.

A folytonos hadviselés az országos jövödelmeket felemésztvén, a mái-
saját személyében uralkodó V. László király 1453-ban a fnemességtl és v . László .

több vármegyétl, köztük Abaujtól is a vármegyei jobbágyok után egy-egy
arany forint adót követelt, Abauj vármegye azonban megtagadta az adó
szolgáltatását.
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László király a jászói erdöt Thalafusz János visszamaradt cseh

vezértl elvevén, Kassa városának adta át, egyúttal Abauj és Torna vár-

megyéket ez erd fenntartásához való hozzájárulásra kötelezte,

i. Mátyás. A csehek hatalmát csak Mátyás király birta megtörni. A csehek ál-

tal megersített Mislyét egyik vezére, Magyar Balázs 1458-ban megostro-

molta, majd az idközben ismét a csehek birtokába jutott Jászó várát

szállta meg, miután ennek rsége a vész ell megszökött.

A vármegye életében oly kiváló és országos jelentség szerepet

játszott Abauj várát Mátyás király hányatta szét 1461-ben, miután ennek

határersségi jelentsége megsznt; a hely, a hol a vár állott, még ma
is felismerhet azon magaslatban, melynek szabályos alakulata az emberi

kezek munkáját els tekintetre felismerhetvé teszi.

Mátyás királynak 1462-ben sikerült Giskrát meghódoltatni, amikor is

ez a hatalma alatt állott- felsmagyarországi várakat átadta.

A saczai vár 1468-ban Abaujvárral egy sorsra jut, amennyiben azt

tulajdonosa Semsei Frank László az 1446-iki országgylés rendelete daczára

sem romboltatta szét, a végrehajtást Mátyás király Kassa városára bízta.

ABAUJ VAUMEGYE REGI GZIMERE. TORNA VÁRMEGYE HIOGI CZIMEKK.

Szapolyai Imre szepesi örökös grófnak a törökök elleni hadi czélokra

Mátyás király 1476-ban Abaujvármegye adójából 1000 arany forintot ren-

delt adatni. Mátyás királynak kisebb belvillongásokkal nyugtalanított ers

kormányát Abauj vármegye története is jellemzi ; Mátyás meg birt törni

minden túlkapást és visszaélést. 1482-ben ers fenyegetések mellett hagyta

meg a vármegye lakosságának, hogy egy forintba 100 fillérnél többet kö-

vetelni vagy adni senki se merjen. Ez idtájt történt az is, hogy Monelli

Bernát diósgyri királyi várnagyot utasította, foglalja el Semse helységéi

ós tartsa megszállva további rendelkezéséig. íáemse urai ugyanis, Semsej

László, János és Vilmos, — Kassa város, a király és jászói konvent em-

bereit és cselédeit letartóztatták, bántalmazták és vagyonuktól megfosztot-

ták. A Perényi Miklós és István emberei által zött rablások ós erszakos-

kodások miatt Kassa város panaszára az ügy megvizsgálásával a jászói

konventet bizta meg a király, a ki 1483-ban Perényi Istvánt maga elé

rendelte.

Fispánok voltak Mátyás alatt, 1446-ban Hozgonyi Rajnold, egyszermind Zemplén

vármegye fispánja; 1484-ben Ottopán János. Alispánok pedig 1452-ben Buzlay Miklós,

] (60-ban Hom/n///!// András és Chóbady Gergely Antal, ugyancsak 1460-ban Bárczay And-

rás, 1462-ben Pohárnok István, 14GÍ I Í6ö-ben Pohárnok István, Hskorán/// Tamás, Bárczay
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András, 1469-ben Bárcza//András, 1470—1471-ben Sóóvári Sóós . István, 1471-ben Buzlai

Miklós, 1476—1480-ban Buzlay Miklós és Bárczay János, 1481-ben Kápolnay Zsigmond és

Haday (íergely 1482 ben Bakthay István, 1483-ban Buzlay Miklós ós Bárczay János, 1486-ben

Buzlay Miklós, Czéczey Bereczk, 1487—1489-ben Kápolnay Zsigmond ós Bakikat/ István.

A vármegye levéltárának egyik legrégibb okmánya a Himy és Orosz család

1475-ben kelt osztálylevelo.

Mátyás király alatt azonban a vármegyék s így Abauj vármegye is

elveszti a IV. Béla és Róbert Károly alatt kifejlett demokratikus jellegét.

A hatalmasabb fnemesség egészen kivül áll a vármegye hatósági körén,

a nem nemes osztály pedig teljesen ki van zárva az önkormányzatból. Ek-
képen a megye a köznemesség várává lett. Az osztályérdek védelmének
és terjesztési vágyának erszakosságig men tusája csak olyan nagy tehet-

ség király alatt óvhatta meg az országot a nagyobb belháborutól és rom-
lástól, mint a min Mátyás király volt. Az utána következ gyönge kor-

mány meghozta a véres parasztlázadást és a török uralmat.

Mátyás halála után Ulászló választatván királylyá (e néven Il-ik), Albert Abauj

öcscse Alhert lengyel király, ki szintén követelte a trónt, Kassa alatt

termett táborával, s miután- már elzleg Szent-András környéken 1490.

június havában pár hétig tanyázott, a

megyének Kassa körül fekv vidékét

sanyargatta. 1491-ben Ulászló és Zápolya

István egyesült hadai láttára bátyjának

békét ajánlott és azt a Kassa alatti tábor-

ban meg is kötötte. Ulászló a Kassára ve-

zetett sereget Szikszón gyjtötte össze.

De már 1492-ben Albert ismét meg-
szállta Kassát, Szapolyai (Zápolya) István

a Tárcza folyó mellett megverte s az elbbi

évben kötött béke megtartására kényszeri-

tette t ; mindamellett Albert 1497-ben

harmadszor is megszállta Kassát.

Ulászló Kassán 1494-ben az urakkal

gylést tartott, a melyen minden jobbágy- abauj-torna vármeuye uj czimere.

telekre egy arany forint adót vetett ki ; a

furak és fpapok, akik ez adó kivetéséhez hozzájárultak, a maguk jobbágyai-

kat kivették az adó alól. Valószínleg azért kisebb, még pedig jelentéke-

nyen az összeirt porták száma, mint 1427-ben, mert az 1494-iki összeírás

szerint Abaujvármegyében 3460 portát találtak. Ez a körülmény és az

adónak, törvényesen egybehítt országgylésen kivül, tehát alkotmányellenes

módon történt kivetése a vármegyékben nyugtalanságot, Erdélyben pedig

lázadást támasztott.

1495-ben a hegyaljai szüretrl hazatér lcseiek, hogy kikerüljék az

árumegállító joggal biró Kassa városát, s ekképen a vámfizetéstl meg-

szabaduljanak, Jászónak vették utjokat. A kassaiak errl értesülvén, Prechtel

Péter vezérlete alatt fegyveres polgárokat küldtek a lcseiek elé, akik

N.-Bodollón a lovaikat etet lcseieket meglepték, s ket szekerestül lovas-

tul Kassára hurczolták. A kassaiakat e' tettükért 1497-ben a király Buzitai

Kardos Cherubin, Kányi András és Ruszhai Pál által maga elé idéztet.

Az itt emiitett Buzitai Kardos Cherubint 1497-ben mint Buzita urát
találjuk, kinek buzitai eldje Mátyás király egyik legjelesebb, vitéz

hadvezére Buzitai Magyar Balázs volt, ki 1490-ben az Albert lengyel király

ós Ulászló közötti harczokban esett el, mint Albert híve.

Enyiczke községét szintén Ulászló adja királyi adományul 1500-ban



486 Abauj -Torna vármegye története.

Rimaszécsi Széehy Lászlónak. Göncz-Ruszka község birtokába Ruszkai Komis
Benedeket 1496-ban újonnan iktatják be ; Ruszkai Komis Miklós pedig
göncz-ruszkai birtokrészérl Semsey László javára örökvallást tesz. Semscyt
királyi adomány utján 1497-ben iktatják be. Ezen idtájra esik a pálosok
monostorának alapitása Ruszkán, Kornis Boldizsár által. A pálosok a Borsó-
hegy tövében emelik gyönyör fekvés épületüket.

A vármegyei igazságszolgáltatást még Nagy Lajos Kassa városára

bizta. 1498-ban a nemesség a városi tanács biráskodása alól kivonatott és

a vármegye s illetleg a királyi személynök bírósága alá helyeztetett. Az
1514-ik évben lezajlott Dózsa-féle pórlázadás egyik fvezére Kecskés Tamás
abauj vármegyei aszalói származású ember volt.

Abauj vármegye Az Ulászló erélytelensége által támadt szomorú viszonyok között a
Ulászló ellen.

J
f

J

köznemesség vált az állam fenntartó elemeve. Lnnck egyik bizonyítéka,

hogy azt a szégyenletes békeszerzdést, melyet a német császár Ulászlóvá]

kötött, és a melyet az országnak ekkoron már kivált fnemessége, alig

néhány kivételével, elfogadott, úgy az 1492-iki, mint az 1498-iki ország-

gyléseken a nemzet zömét képez köznemesség megbotránkozással utasította

vissza. De fölemelte szavát a vármegyei gyléseken is a törvénytelenségek

ellen; így mint tudjuk, Abaujvármegye tiltakozott Ulászlónak ama ren-

delete ellen, melyet 1494-ben a Kassára hirtelenében összeliívott és

csupán a frcndüekkel megtartott törvénytelen országgyléssel adatott ki,

hogy minden jobbágy-telek egy-egy arany forint adót fizessen. A hatal-

mában elbizakodott fnemesség túlkapásainak korlátozása végett történ-

tek ugyan fontos törvényes intézkedések, mint az országtanács felállítása

és ennek az országgyléssel szemben való felelssége ; de a gyakorlatban

egyiket sem foganatosították, st az akkori zilált viszonyok közt foganato-

síthatók sem voltak.

Ulászló király egész uralkodása alatt, de azon túl is 1519-ig Perényi Tmre nádor volt

a vármegye fispánja, a kit Perényi Péter követett; alispánok 1482— 1 UW-ig Kápolnát/ Zsig-

mond és Baksay István, 1495-ben Bátkaij István, 1497-ben Kápolnai/ Zsigmond, 1498-ban Tumori/

István, 1499-ben Kápolnai/ Zsigmond és Tomory István, 1503-ban Fanchaly László 1505-ben

Buttkay Mihály, 1506., 1507., 1508., 1509., 1510-ben Fanchaly László, 1511-ben Berlhóty

Szaniszló, 1512., 1513-ban Gagyi Demeter, 1515-ben Berthóty Szaniszló, 1517-ben Gagyi

Demeter, 1518-ban Berthóty Szaniszló, 1519— 1522-ig- Zeninél Mihály. Országgylési, meg
követekül bethlenfalvi Thwzó Péter és Fancsali/ László említtetnek.

A megyei levéltár második régi okmánya, a Weudégliy, Báthory,
Bárczay és Gagyi családokat érdekli 1513-ból, amely okmányt „Paulus
Prepositus et conventus Monasterii Beati Johannis Baptistáé de Jászov"
állított ki.

Habsburgok. A mohácsi vész után beállott dinasztiaváltozás, a közállapotoknak a

belvillongások és a török hóditó hadjáratok következtében történi nagy
átalakulása nem maradhatott hatás nélkül Abaujvármegyére sem. mely a

XVI. és XVII. században, fleg fvárosa, Kassa által az egész fels Magyar-
országra kiható szerepet vitt.

A reformáczió is itt vert elször gyökeret, innen indult ki az uj hit

irodalma.

A lcsei Henkel János Mária királyné volt udvari káplánja terjeszti

Kassán Luther tanait, s 1526-ban már maga Perényi Péter, Abaujvármegye
fispánja is sok elkel megyei családdal együtt az nj vallás híve lett.

A mohácsi csata után, Miskolczon 1526. szeptember L6-án Váradi

I'ál egri püspök egybehívására néhány felsmagyarországi vármegye
együttes gylést tartott, melyen Abanj vármegye is részt vett. Perényi Péter

a haiij vármegyei fispán Zápolyához csatlakozott.

Zápolya János 1526. november 11-én Székesfehérvárott megkoronáztat-

ván, szent István koronáját, melynek egyik re volt, Perényi Péterre

bízta, mint a másik koronarre. Perényi Füzér várában rejtette el, de

nemsokára János királyt cserben hagyván s Ferdinándhoz pártolván,

I íiiini::; /[ :

' i|.< ll '. ;l Július.
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ennek adta át a koronát, a ki magát vele 1527. november 3-án megkoro-

náztatá.

György, Simonnak fia (ki asoóvári Soós nemzetségnek s eldje) a másodszor 1285-ben

beütött tatárokkal Regécz vára alatt harezol kicsi csapatjáva!. 1312-ben Róbert Károly, mi-

ntán a vár ura t királynak elismerni nem akarta, Drugeth Fülöp vezérével a várat ostro-

moltatta s azt megvevén, több más jószággal együtt Drugeth Fülöpnek és öcscsének,

Jánosnak adta közös adományul, akik körülbelül annak a századnak végéig birták, mieltt

e vár a már szintén hatalmas Debr nemzetség kezére jutott, melynek egy István nev ivadéka

liíítlenségi bnbe esvén, jószágaitól megfosztatott. Regécz várát Zsigmond király li-22-ben

Brankovics György szerb fejedelemnek adta át a többi magyarországi cserebirtok közt. A
XV. század vége leié már a Zápolyák birtokába jut, 1511-ben Zápolya János és György

voltak Regéczvár urai. '• Ferdinánd.

Miután Kassa, mint a város történetébl tudjuk, szintén Ferdinánd

pártjára állt és Jánost megcsúfolta, ez a gyalázkodás megtorlása végett

hadat indított Kassa ellen. Szina alatt Ferdinándnak Katziáner vezér-

lete alatt álló seregével találkozott. János vereséget szenvedvén, Lengyel-

országba, Tarnov várába menekült. Innen küldte Laszky Jeromost Szulej-

mánhoz szövetség kötése végett, ami sikerülvén, hadait 1528-ban újra az

országba hozta.

Ferdinánd a széplaki apátságot, valamint Göncz-Ruszka község egy

részét 1528-ban Kassa városának adta jutalmul azért, hogy Zápolya Jánostól

elpártolt. Serécly Gáspár fels-magyarországi fkapitányának ugyanekkor

Regéczet adta; késbb 1540-ben még Aszalót, Forrót és Garadnát.

Serédy Gáspár és Bebek Ferencz 1530-ban Boldogk várát hat hétig

ostromolták, de eredménytelenül vonultak cl a vár alól, melynek akkori

kapitánya Nádasdy Tamás volt.

Kassát 1536-ban Serédy távollétében Lónyay Gergely és Gecsey Márton

.János király kezére játszván, e szolgálatukért a széplaki és mistyci apát-

ságot kapták. Még ez évben János király Nagy-Ida várát is megnyerte.

De Regécz várát hasztalan ostromolták Ferdinánd hadai s bárha a várat

az ostrom alatt beütött villám okozta tzvész is megrongálta, Horváth

Ferencz várnagy mégis vitézül védte s az ostrom meghiúsult. János 1536-ban

a váradi bókét megelzleg rövid idre Ferdinánddal Rozgonyban fegyverszü-

netet kötött. Ferdinándtól Perényi Péter is visszapártolt Bebekkel együtt.

János király 1537-ben úgyszólván egész Abaujt hatalmában tartotta s

Ferdinánd serege alig mert támadólag fellépni úgy, hogy Ferdinánd kény-

telen volt Fels Lénárdot segítségül küldeni. Az ersítést nyert sereg erre

megostromolta Boldogk és Regécz várakat. Az ostrom alatt Fels Lénárd

elrsei 32 szekeret lógtak el, amelyeken leányokat, fiatal asszonyokat

gyermekeket és ifjakat szállítottak volna a szultánnak, kiket Perényi Péter

Kassa vidékén fogdostatott össze Ferencz fia váltságára. Ugyanekkor pusz-

títtatta el Serédy Gáspár egyik századosa, Tamásdy János a regéczi hegyek

között még a Nagy Lajos király által 1349-ben Szt. Fülöp és Szt. Jakab

tiszteletére épített pálos monostort.

Serédy késbb kénytelen lévén a barátokat kárpótolni, 1549-ben a

pálosok visszatértek és monostorukat helyreállították, mely 1612-ig állott

még fenn, amikor végképen elpusztították.

Regécz vára 1551-ben ismét a Serédyek birtokába került és Serédy György Nagy
Jánosra bizta védelmét, aki Ferdinándnak bizonyos összeget fizetvén érette, magának
tartotta meg. A Serédyeknek magva szakadván, Alagby Bekóny János, mint Serédy Gáspár

engedményese, Regécz várát minden hozzátartozókkal adományban kapta Ferdinándtól, neve-

zetesen Szántó, Vilmány, Regéczke, Fony, F.-Novaj, Szikszóujfalu, Marczinfalva, Alsó-

Vadász, Baskó és Horváti helységek birtokait.

Regécz várnagyai közül Delney Péter 1323-ban, Káthay Fülöp 1456-ban, Buttkay Mihály
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Izabella

1505-ben, Sznireesányi Kristóf 1511-ben, Horválh Ferencz 1536-ban, Nagy János 1551-ben,

Alaghy János 1557-ben, Bónis Ferencz 1670-ben vannak említve.

János király 1540. július 22-én meghalván, özvegye, Izabella királyné,

miután Budát 1541-ben augusztus 29-én a törökök elfoglalták, elköltözött

Budáról s a török szultán által neki átbocsátott országrészt, mely Kassától

Temesvárig terjedt, e szerint Erdélyt és a Tiszamentét foglalta magában, h
embereire bízta. Kassa és a felvidék kormányzását Czeczei Lénárt kassai

fkapitányra bízta az özveg királyné. Abauj vármegye is részt vett annak a 33 vár-

megyének a gylésén, melyek Beszterczebányán 1542. február 12-én az ország

megvédelmezésérl és megmentésérl tanácskoztak. Fráter György 1547-ben

íigy Jászon, mint Szepsi községében harminczadot állított fel, amelyet azon-

ban az 1548. évi 58. t.-cz. eltörölt. Izabella a Ferdinánddal kötött egyezség

értelmében 1 552-ben Kassát Serédy Györgynek, Ferdinánd hadparancsnoká-

nak átadván, június 14-én Blandrata és Csáky Mihály kíséretében fiával

Sziléziába ment.

FÜZÉR VARA.

Szikszói gylés.
A fels vármegyék közül néhányan 1552-ben Szikszón gylési tar-

tottak, amelyre Dobó István Eger vár kapitánya Metskey István hadnagyai

küldé követül azzal a kéréssel, hogy az Eger várát fenyeget török ellen

segedelmet adjanak, amit a gylés, bár kikelt a vármegyék zsarolása miatt,

mégis megszavazott és 575 katonát állított ki.

Perényi Ferencz Füzér és Nagy-Ida várainak ura L556-ban Ferdinándtól

Izabella királynéhoz pártolt és Bebek György, Bebek Ferencz, Perényi Gábor

és Tárczay György szintén Izabella-párti urakkal együtt a felvidéket nyug-

talanította. Maczedoniai Péter kassai ós Forgách Simon szebeni kapitányok

Nagy-ida. ereje elégtelen lóvén, Ferdinánd Marctel Detrik és Puchaim Farkas vezéreil

küldötte le nagyobb hadervel. Mig Bobok György a szepesi városokat

fenyegette, Ferdinánd hadai Tárczay Györgyöt megverték, Újvár és Tark
várát bevették és Forgách Simon hadával egyesülve, Kassán át Nagy-Ida

alá vonultak, melyet az rség hosszabb ostrom után kénytelen volt fel-

adni. A várat lerombolták, Perényit foglyul ejtették és Sáros várába hur-

e/.olták.
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Nagy-Idát a 15-ik század elején még Debr István bírta. Ettl htlensége miatt el-

koboztatván, Zsigmond király 1411-ben Perényi Péternek adományozta a hozzátartozó 2'á

helységgel, melyek között Komarócz, Csecs, Szeszta, Makrancz, Puszta-Makránez ésBodolIó

községek is említtetnek. Ezeket a birtokokat, valamint Szikszó, Alsó-Vadász, Újvár és Pányok
helységeket, melyeket mint királyi adományokat a Perényiek megszereztek, szintén a nagy-

idai várhoz kapcsolták, s mindezeket Ferdinánd király 1556-ban Maczedoniai Péter kama-
rásának ajándékozta, azonban Maczedoniai Péter a Perényiektl 3000 aranyat felvévén, a

birtokokat visszaadta Perényi Ferencznek.

A Ferdinánd által 1556-ban Felsmagyarország fkapitányává kine-

vezett TheleJcessy Imre a szerencsi hegyen lev erd védelmezése közben

1558-ban arról értesült, hogy Velizánbég füleki parancsnok 1558-ban 5000

fnyi lovas csapattal Szikszó községére rohant, azt feldúlta, kirabolta, fel- Törökök meg-

égette és a lakosokat rablánczra fzte. Azonnal meghagyá Szalay Ferencz,

Székely Antal, Szenyesy Mátyás, Bebek György és Rákóczy György alvezé-

reknek, hogy csapatjaikkal hozzá siessenek. A csapatok Enyiczkén egye-

sültek. A haza siet törököknek Kaza mellett ntjokat állván, azokat tönkre-

verték. Alig szabadult meg közülök négyszáz. Mintegy 2000 magyar fog-

lyot szabadítottak meg és nagy zsákmánynyal tértek Kassára, amelynek

kótyavetyóje közben a vezérek majd kardra mentek, mert a telhetetlen

ücbek az általa szerzett zsákmányt nem akarta közfelosztásra bocsátani.

Szikszó városát Alsó-Vadászszal együtt, még Zsigmond királytól 1411-ben szerezte Szikszó.

meg Perényi Péter, Perényi Simonnak fia. Perényi Péter ivadéka, Perényi Mihály, Munkács
alatt 1557-ben elesett. Bebek György az elesett árvának gyámságát használván ürügyül,

Szikszót a maga részére elfoglalta, ami miatt Perényi özvegye Székely Kata, Ferdinánd ki-

rály eltt panaszt, emelt. Ferdinánd az ügy megvizsgálását és elintézését azzal az utasítás-

sal hagyta meg a biztosoknak, hogy Béliekkel, aki nemrég állott pártjára, kíméletesen

bánjanak. így köttetett aztán a peres felek között az özvegy részérl az a kénytelen szer.

/.dés, mely szerint Szikszón közösen megosztoztak. Bebek halála után Szikszó másik fele

is a Perényiek kezére ment át.

Ferdinánd király mindjárt 1527-ben, hogy János királyt számzöttnek nyilvánította, a

Zápolyák tulajdonát képez Telkibánya és Göncz községet Tburzó Eleknek ajándékozta.

azonban János király a nagyváradi béke értelmében ismét hatalmába vette azokat. Halála

után e birtokok megint a Thurzókra jutottak. Utóbb Gönczöt Pétervárady Balázs váczi püs-

pök és szepesi prépost 1550-ben Ferdinánd király engedelmével Zápolya István nádornak

1499-ben kelt végrendelete értelmében ervel elfoglalta, de még abban az évben kénytelen

volt visszaadni a Thurzóknak. Késbb a szepesi káptalan eredménytelen pert folytatott

G ön ezért ; 1561-ben pedig a szamosujvári fogságból meszgabadult Ruszkai Dobó István

Ferdinánd királytól hsége és szenvedése jutalmául adományképen kérte mindkét helységet-

Késbb Telkibánya Regécz várához kapcsoltatott. Az itteni bánya igen régen állhatott már

mívelós alatt, mert jövödelme 1450-ben a Giskrával kötött egyezség éltelmében ennek hagya-

tott ; st már 1374-ben Nagy Lajos alatt Charik Miklós az itteni királyi kamara grófjaként

van említve.

Encs község, mint a tornai vár tartozéka, 1559-ben keiül Magócsy Gáspár és Tamás

tulajdonába, akik azt Vingarti Horváth Gáspár özvegyétl Likorka Johannától 14000 magvai

forintért veszik meg.

Boldogk vára 1556-ban Bebek Ferencz birtokába jutott, aki a királyi róvót elfogat-

ván, ide záratta. E tettéért az országgylés elé is idéztetett. 1560-ban Bebek a várat

Sárközy Ferencznek adja cserébe két elkel törökért, akiket fogadása ellenére, midn
Konstantinápolyba igyekeztek, elfogatott. ö . ,

M—fecök-ök pu s ztításainak meggátláa ára,—a

—
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Ferdinánd király a Prágában 1562. július hó 15-én kelt adomány- Jezsuiták:

levelével a széplaki apátságot a jezsuitáknak adja azon kikötéssel, hogy

Nagy-Szombatban kollégiumot épitsenek. Ekkoron Alaghy János volt

széplaki apát, ki vallását elhagyván, világi emberré lett, az apátsá-

got a királyi rendeletre készséggel átadta a jezsuitáknak, de bizonyos rósz

jószágot, melyet az elbbi apátok pénzért szereztek, nem akart kiadni, s

Magyarország'.Vármegyéi és Városai. 62
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ezért Miksa király 1565-ben külön megparancsolta Abauj vármegyének, hogy
Alaghytól ezt a jószágot vétesse el és adassa a jezsuitáknak.

Bernátfalva községét Ferdinánd 1563-ban Briccius János, István és Lukács test vé-

reknek adja, uj czímert is adván nekik. Ez volt utolsó intézkedése Abauj vármegyére
nézve.

A Ferdinánd uralkodása alatt tartott országgylések határozatai közül

nni aía'"
AbíluJ vármegyét érdekli az 1546. évi 57. t. ez., mely szerint a Fráter György
által Varannón, Szepsiben, Jászon és Tornán fölállított harminczadok eltö-
röltessenek; az 1554. évi 16-ik t.-ezikk Kassán huszonnyolez vármegye részére
törvényszék felállítását rendeli, mely alá Abaujvármegye is tartozott; az
1556. évi 24. t. ez. Bebek Ferenczet és szolgáit számzi ; az 1557. évi 21.

( írsz. törve'

nyék I. Fcrili

lián

Abauj
megyéknek teszi kötelességévé, mint amelyeknek védelme ettl függ.

Ferdinánd, az ország ügyei intézése körül oly lényeges szerepet ját-

szott kir. tanácsot mellzve, a fkauezellári méltóságból, Bécsben székel
udvari kanezelláriát szervezett, mint fkormányszéket, illetleg fkormány-
hatóságot Magyarország ügyeinek vezetésére.

Ferdinánd uralkodása alatt kezddött a két pártra szakadt

országban az alkotmányért való küzdelem, mert a szintén törvé-

nyesen választott és koronázott Ferdinánd ellenségeinek a magyar
pártfelek által történt üldözése alkalmat nyújtott a bécsi kor-

mánynak arra, hogy hatáskörét illetéktelenül, egyszer törvényes
formák közt, másszor egyenesen törvényellenesen kitérj eszsze s

a magyar alkotmányon rést ütögessen. A centralista irányú királyi

kormány visszaéléseinek ellensúlyozását a vármegyékben találjuk.

A mohácsi vész után csakis a nemesek

közönségévé, arisztokratikussá alakult

vármegyék váltak az alkotmány reivé.

Ferdinánd király egyik intézkedése,

vagyis az 1528. évi 4-ik törvényezikk,

szégyenletes kötelességet ró a várme-

gyék f- és alispánjaira, valamint az

összes tisztviselkre, t. i. hogy ezek a

János király híveinek gyanús tetteit

a szepsii r. kath. templom. feljelenteni tartoznak.

.

Kiterjeszti a törvény a f- és al-

ispánok birói hatáskörét a 100 frtot meghaladó károk ós rablások fölött

való ítélkezésre; (1528. 6. t. ez) az ispánoknak a székhelyükön kívül

tett eljárásuk semmisnek jelentetik ki s ezzel együtt a birói illetség is

szorosan meghatároztatott (1536. 37.); a városok birtokai azon megye
téhez tartozóknak jelentetnek ki, amelyben feküsznek és ezzel együtt a

hatalmasok által kivont területeknek az illet vármegyékhez való vissza-

kapcsolása hivatalvesztés terhe alatt a fispánok kötelességévé tétetik (1542.

35. 36.); a fispánok nemcsak a király vagy annak helytartója eltt hanem
a megyében is esküt tenni kötelesek (1542.38.). A hatósági tekintély szüksé-

gének és fontos voltának belátására mutat az 1547. 32. t. ez., mely az alis-

pánnak és szolgabiráknak eljárásaikban való akadályoztatásuk vagy nyílt

fegyverrel ós ellenségképen való támadásuk esetében maga a fispán, vágj

más úr ós nemes is a vétség fokához képest a visszazés, nagyobb halai

maskodás és esetleg a htlenség bnébe esnék és ezek büntetésével lakol

;

a végrehajtásban hanyag alispán hivatalát veszti ós a megyei fispán

részére 10Ó írtban marasztaltatok. (1548. 43.). Az 1504-ig kinevezett alispán

választására az 1548. évi 70. t. ez. az egész megyének megegyezését követeli.

A törvények közt a, vármegyéket illetleg kétségkívül legfontosabb

volt az alkotmány megvódhetése szempontjából az 1545. XXX 111. t.-cz..

. r
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mely a vármegyék felirati jogát biztositotta s ezzel századokon át megadta

a ma is érvényes jogot, hogy a vármegyék a sérelmes törvények vagy

rendeletek egészben való visszavonására, vagy sérelmes pontjainak megvál-

toztatására birják a kormányt s ha ez többszörös kísérletre nem sikerült,

következett a „vis inertiae", vagyis a kormányrendeletnek végrehajtás

nélkül való félretétele, ami gyakran a királybiztosok kirendelését vonta

maga után, a ki aztán kényszerrel hajtotta végre a rendeletet, s ez megint

az országgyléshez intézett panaszoknak nyitott utat. Amint tudjuk, a várme-

gyék panaszait magáévá tett országgylés határozatainak sem volt mindig

foganatjuk ezekben a zavaros idkben.
Abauj vármegyének I. Ferdinánd kormánya alatt fispánjai voltak : 1528-ban Bébek

Ferencz, 1540-tl Percnyi Péter mint örökös fispán, Magyarország fkapitánya s ezután

Perényi Gábor. Alispánok pedig 1539-ben Mindszenti Bereczk, 1543., 1545. és 1547-ben

Zendy Pál, 1549—1550. Olchváry György, 1553-ban Girinchy Benedek, 1560-ban Rákóczy

Mihály és Czeczey Péter, 1563-ban Mindszenti Imre.

Miksa, I. Ferdinánd utódja nem hogy orvosolta volna a magyarok
panaszait, de Magyarországot egészen meg akarta fosztani önállóságától.

Ennek következménye több magyarországi vármegye különválása lett.

János Zsigmond, Zápolya Jánosnak idközben nagykorúságát elért fia mind-

járt Miksa uralkodása kezdetén megindította az erdélyi és felsmagyaror-

szági csapatokkal a hadjáratot Miksa ellen. Szatmár, Nagy-Bánya és Nyír-

bátor megvétele után Nagyvárad várnagya ós fvezére Báthory István, Kassa

bevételére indult, ele ebben az idjárás és az áradás megakadályozták, st
nehezebb harczkészlcteit is kénytelen volt hátrahagyni.

Felsmagyarország fkapitányává 1505-ben Schwendi Lázárt nevezte schwendi.

ki Miksa király, aki elször Tokajvára megvételét tzte ki ezóljául. Feb-

ruár 1-ón Gönczön Perényi Gábor csapatjával egyesülve, megindult Tokaj

ellen s azt ers ellenállás után megvívta.

A tatárok az 1566-iki betörésük alkalmával Abauj vármegyét ismét

feldúlták ós egész Kassáig nyomultak, amit Schwendi tétlenül nézett a

városból, míg János Zsigmond Debreczen és Újváros között a tatárok hátvé-

dét utolérte, szétszórta és a rabul ejtett sok ezernyi népet fogságukból ki-

szabadította. A törökök, hogy boszut álljanak Schwendin, aki János Zsigmond
birtokait háborgatta, 1567-ben Hasszán bég vezérlete alatt Borsod és Gö-
mör vármegyékben pusztítottak, azután Abauj vármegyébe törtek s Gagy-

Bátor várának elfoglalása után Vadászvárát kezdték ostromolni.

Fels-Vadász tulajdonát 1517-ben II. Lajos király uralkodása alatt
Vadaszvára -

Rákóczy Zsigmond szerezte meg, aki magát errl a helységrl kezdte ne-

vezni. 1567-ben Fels-Vadász ura Rákóczy György volt, akinek várrsége
a várat vitézül védelmezte, mignem az felgyújtatván, tartható nem volt

többé. Az rség kirohant és vitéz harcz után, kett kivételével, elesett.

Ináncs helység lakossága, mely körülfalazott temetjében védte magát,

szintén elhullott a törökök kardja alatt. Ináncs helysége különben mint a

tornai vár tartozéka fordul el.

Ugyancsak 1567-ben Kassa, Torna, Eger, Regécz és Szendr vidéké-

rl mintegy 19.000 embert vittek a törökök rabságra, amit Schwendi szin-

tén tétlenül nézett. A szintén rablási szándékkal 1588-ban a szikszói vá-

sárra tört Ali füleki béget Rákóczy Zsigmond verte meg, kiszabadítván

2000 keresztény foglyot.

Miksa uralkodásának idejétl, az 1564-ik évtl kezdve már megtaláljuk Megyei gylések

' imi , . -, , , . i ,
jegyzkönyve.

a varmsgye levéltárában a varmegyei gylések jegyzkönyveit. A gylé-

seket különböz helyeken felváltva tartották, u. m. Vámos-Németiben,

62*
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Gönczön, Garadnán, Nagy-Németiben. Az els jegyzkönyv a Vámos-
Németiben 1564. év Invocavit vasárnap utáni hétfn tartott közgylésrl szól.

E gylés tárgyai voltak : Ö/.v. Perényi Ferenezné szül. Bebek Katalin és Perényi

János megidéztetése az országbíró által, hogy állítanák el Nagy-Idán Pap Györgyöt és

Lrincz deákot. Vendéghy Benedek Karácsondy Péter által idéztetette meg Gagybátori Andrást,

hogy ez állítaná el Báthorban tartózkodó Baba, máskép Benke Pált. Monaky Mihály kész-

pénzzel megintette Golopy Gáspárt a fels-golopi birtokrósz iránt. Szemerei Gergely és János

100 frtnyi különbözet iránti ügyökben a birósági ítéletnek az alispán által való végrehaj-

tását kérik. Kendy István elfoglalt birtokai visszaadatása iránt folyamodik. Czikó János az

özv. Czikóházy Miklósnénál lév irományainak visszaadatása iránt folyamodik. Szerdahelyi

Mátyás mislyei prépost ügyvdvallása. Putnoky György ügyvédvallása.

Ezek voltak a vármegye azon els gylési napjának tárgyai, melyekrl a felvett

jegyzkönyvet levéltárában rzi.

A vármegye gylését ugyancsak Vámos-Németiben a Judiea vasárnap

utáni hétfn, a Conductus Paschae vasárnap utáni hétfn és szentháromság

vasárnapja utáni hétfn folytatták.

Ugyancsak az 1564-ik évi Sarlós Boldogasszony utáni napon Garadna
községben tartotta a vármegye tisztújító közgylését.

A vármegye abspánjává ekkor ruszkai Komis Mihály választatott; szolgabirákká:

Fáy Jánost, Czéczey Ferenczet, Belsey Orbánt és Borsvay Bálintot választották meg; meg-
hilelt táblabirákká pedig I. A Fáy János járásában: Baksay János, Jánoky István, Esztiire

HUNYADY CSÁKY SAROLTA GRÓFN KASTÉLYA SZIKSZÓN.

Tisztviselk.

Benedek, Faji Fúló Balázs, Szendy Lrincz, Vendéghy György, Putnoky Péter és Pédery

Lázár. II. A Czeczey Ferencz járásában : Ernyey Jakab, Alpáry István, Cseby György,

Csobády János, Fúló Mihály és Kinisy Benedek. III. A Belsey Orbán járásában : Berencsy

István, Csányi Miklós, Bozinkay Tamás, Maróthy György és Lánezy Mihály. IV. A Borsvay

Bálint járásában : Olcsváry Ferencz, Olcsváry György, Madách Menyhért, Kékedy János

és Sujthay Péter. A Keresztel Szt. János ünnepe után való napon 1565-ben Garadnán tar-

tott vármegyei gylésen Komis Mihályt harmadszor választották alispánná.

A vármegyei tisztujitásokról ezentúl rendszercsen értesülünk a gylési
jegyzkönyvekbl.

Az 1570-ik évi Pálfordulása utáni napon Vámos Németiben tartott megyei gylés jegyz-

könyve szerint néhai Perényi Ferencz ha, Perényi György, Miksa király által Abauj vár-

megye fispánjának kineveztetvén : esküjét a Vámos-Németiben legutóbb tartott ülésében

letette. Ugyanezen jegyzkönyv szerint tisztújítást tartott a vármegye nemes közönsége,

mely alkalommal Mindszenthy Imre alispánnak, Vendéghy György, Thomory Márton, Bozinkay

Tamás és Balajthy Péter szolgabiráknak választattak.

Mindszenthyt ismételten 1575. és 157C>-ban is megválasztották alispánnak, miután köz-

ben Cseby György volt alispán, kit 1571-ben választottak Gönczön.

A vármegyei kormányzati hatóság egyre észrevehetbben az alispá-

nokra száll át ez idben s k lesznek a vármegyék tulajdonképeni fejévé.

A fispánoknak mködési körük, a mint azt Abauj vármegyének emiitett

jegyzkönyvei bizonyítják, hova-tovább a tisztújítás körül összpontosult.

A legtöbb közgylés a fispán részvételi 1 nélkül ment végbe, pedig
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ekkor már fontos önkormányzati cselekvésekkel állanak szemben, mink a

szabályrendeletek megállapítása, a vármegye háztartásának fedezésére szük-

séges adó meghatározása és kivetése stb. Az 1574. évi Nagy Boldogasszony

napján Gönczön tartott közgylés kimondta, hogy a fispán kéressék föl,

hogy uj alispán választása végett 15-öd napra gylést hirdessen, még pedig

azzal a kijelentéssel, hogy a megtartandó gylésen akár megjelenik, akár

nem a fispán, a közgylés meg fogja választani az alispánt, hivatalában

megersíti s 15 nap múlva már birói széket tartozik ülni.

Ez a határozat nyíltan lép föl a vármegye fispánjával szemben s az

önkormányzati jog szilárd alapját jelenti.

A közgylések szabályrendeletileg állapítják meg a közigazgatás teendit,

a törvénykezési eljárást, a tisztviselk hatáskörét és tiszteletdiját.

Az 1565-iki, Orbán pápa ünnepe utáni napon Garadnán tartott gy-
lésben az alispán — hihetleg meginterpelláltatván — készségét jelentette

ki, hogy hivataloskodása éveirl mindenben kész leszámolni a számvevknek
ós ha kötelezettség terhelné, foglaltassanak le birtokai.

Az 1569-ik évi Szent-Katalin ünnepét követ napon Vámos-Németiben
tartott megyegyülésben az alispán a vármegyei tisztikarral együtt hivata-

laikat letették, hanem a megye megbízta ket, hogy a jöv ülésig teljes

hivatali tckintélylyel mködjenek.
1571-ben a megyei közgylés kimondta : Abauj vármegye polgári

törvényszéke elhatározza, hogy községek ügyeiben fel nem esküdt ügyvédek
is közbenjárhatnak.

A vármegye közönsége közakarattal az alispán fizetése fejében a vár-

megyepénzeibl 100 frtot, a jegyz fizetése fejében 32 frtot rendelt kifizetni.

Szabályrendeletképen kimondja a vármegye közönsége, hogy egyik
járásnak szolgabirája a másik járásban csakis sürgs és fontos okok követ-

keztében eszközölhet végrehajtást. Hasonlóképen szabályrendeletül szolgál

e közgylésnek az az intézkedése, hogy a máshová elköltöz jobbágy,
szllejéért és szántóföldjéért becs szerint elégittessék ki.

A szomorú közállapotokat, villongásokat ós erszakoskodásokat iel- Közállapotok a
L XVI, században.

lemzi az az örökös panasz és perpatvar, mely a megyei közgylések mind-

egyikét foglalkoztatja. A megyei hatóság rendszerint szigorúan jár el,

aránylag csekély vétségért megfosztja az ügyvédet gyakorlatának folytatá-

sától stb., de minden szigorúsága mellett sem képes ura lenni az elhara-

pózott viszályoknak, melyeknek a háborús idk következtében meglazult

közbátoiság különösen tápot ad.

A Garadnán 1564-ben Kisasszony napja után való napon tartolt vár-

megyei gylésen tárgyalták a kassai polgárság óvását, György -János figedi

várnagy ellen, a forrói jobbágyok üldözése, megverése, rabságra vitele ós

Figeden munkára kényszerítésük miatt.

Ugyanezen ülésbl küldte ki az alispán a járási szolgabírót Jánoky
Istvánné ellen, ki az alispáni pecséttl a kell tiszteletet megtagadta.

Az 1566-ik óv augusztus 23-án Németiben tartott gylésben,
Vendéghy Benedek a királyi felség és Bornemissza György csanádi püspök
képviseletében óvást emel, hogy az elmúlt Nagy Boldogasszony napján
Semsey János alispán hivatásának követelménye ellen, kinek inkább a
védelem és gyámolitás, mintsem a közönséges gyilkosság lenne a feladata,

szabad és közúton a jászói konventhez tartozó Rudnok helységbeli lako-
sokat, kik a kassai vásárról hazafelé tartottak, Semse község mellett orozva
megtámadta embereivel, kik között maga nejével együtt jelen volt és a

megrohant embereket megverve, sebekkel annyira megrakták, hogy közülök
egy, Kochorka Pál az eset utáni harmadnapra meghalt.

Az 1567-ik évi Szent-András apostol ünnepe utáni napon Vámos-
Németiben tartott közgylésben Lippó András panaszt emelt, hogy foglyul
ejtett törökjét már három hónap óta rzi és tle senki átvenni nem akarja;
tehát vagy adják el, vagy bocsássák szabadon.

Az 1567-iki Szt.-Egyed napján Vámos-Németiben tartott közgylésben
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Karácsondy Benedek óvást tesz Bozinkay Máté ügyvédi mködése ellen,

miután ellene Kassán kimondatott, hogy ügyvéd nem lehet.
„Benedictus Karácsondy protestatur, quod Matheus Bozinkay agere nomine procu-

ratoris in ulla causa quorumcunque posset, quia Cassoviae sententia contra cum lata

esset, qnod procurator esse non possit.

Matheus Bozinkay por moduni interrogationis respondet : quisnam fuisset iudex in

pronuntitatione istius cause, Vokey Perencz nem iudex ordinariusom, hanem házi biró a
mint volt, et causa, mely causának okáért én reám a törvényt pronuntiálta, az székét
nem illette, hogyha szinte az országával egyetembe (3 felsége az törvényét, mind azeltt
valót is semmivé tette, azért ha iudex ordmariusai által prommtiáltatott volna e törvény,
azt mondom, ha szinte inl'amis, vei in nóta violentis, de nem vagyok, azért másért
procurálhatok."

Dcliberatum : agere non posset. Bozinkay Máté azonban ezt a delibc-

ratumot megappellálta.

Adó. Az 1564-ben összeirt adózó porták száma nagy csökkenést mutat.

Abauj vármegyében 1568 szabad és H8V2 hódolt portát állapítottak meg
a dikális összeirások. A vármegye úgy a várak megersítésére, mint a

török elleni hadviseléshez való hozzájárulásra, nemkülönben a tisztviselk

díjazására többször vetett ki megyei adót, még pedig a nemesekre is. Több
ízben találunk a királyi adó behajtása végett tett intézkedésekre.

1572-ben a vármegye minden adórovás után fél köböl zabot rendelt

szedetni s ezen kivül az alispán ós a jegyz fizetésére kapunként 25

dénárt.

1573-ban a vármegye a szendri várban teljesítend közmunkával

Mandolay Pétert bízta meg és felhatalmazta 80 dénárnak kapuszámszerinti

beszedésére; az fizetését havonként 6 írtban állapította meg. Az 1567.

évi 17. t.-cz. 11. §-a és az 1569. évi 19. t.-cz. 7. §. már elbb elrendelte,

hogy a vármegyebeli jobbágyok 12 napi ingyen munkát tartoznak szol-

gálni a vár erdítési mveleteinél.

Az 1574-ik évi Sarlós Boldogasszony napján Gönczön tartott vármegyei

közgylés a vármegye szükségleteire minden birtokos nemes személytl 50

dénárt, a középrendüektl 25, a kisbirtokuaktól 1

2

1

/2 dénárnyi „taksát"

rendelt beszedetni.

Ugyancsak Gönczön 1576. Reminiscere vasárnap utáni hétfn tartotl

gylésben a szikszói birák készségüket jelentik ki, hogy Szt.-Márton nap-

jára a király adóját lefizetik s az adószedt a gylés színe eltt készpénz-

zel megintik az adó elfogadására ; számadásaik felett eskütételre is készek.

i. RUdoif. Rudolf uralkodása (1576—1608) alatt, melynek története török hábo-

rúkról, vallásüldözésekrl, alkotmánysérelmek elidézte belharczokról, idegen

hadak zsarolásairól beszól, az egész országot sanyargató viszontagságból

Abauj vármegye bven kivette részét. Miksa íoherczeg, akire késbb Rudolf

Tótország kormányzását bízta, mint a lengyelországi trón követelje, sereget

gyjtött s c sereget nagy részben Prépostváry Bálint, Melith Pál és Andrássy

Péter közbenjárásával nagyrészt Abauj vármegye területén toborzottá.

A sereg legnagyobb része a Pitschennél 1588. január 23-án történt ütkö-

zetben elveszett. Prépostváry csak kis szánni csapattal tér* vissza Len-

gyelországból.
Szi

i588-ban!
ta A török részérl sok adóval sarozolt nép megunva a sanyargatást, sok

helyütt a, minduntalan emelt adó fizetésének ellenszegült. Ezek közé tartozotl

Szikszó lakossága. Ferhát budai basa emiatt bosznt akarván állani. 1588-ban

Kara Ali székesfejérvári bég vezérlete alatt 16,000 fre men, ágyukkal

felszerelt hadai küldött a, város ellen, hogy azt az adó elmaradása mialt

feldúlja, és kit'oszsza. A török tábor Füleknél gylt össze és elször Putnok

vára elhai nyomult, melynek megvívását a várrség ellenállása meghiusítá.

Kara Ali ezután Sajó-Szont-Pétcren át Szikszóra tört, a várost kirabolta



Abauj-Torna vármegye története. !'••)

és felgyújtotta. A törökök azonban, amint azt a hadtörténeti fejezetnek a

szikszói csatát tárgyaló részében kimeríten megírjuk, a város kirablása

után nagy vereséget szenvedtek.

Ecsedi Báthory István szatmári és szabolcsi fispán, késbb ország-

bíró, 1588-ban Göncz községben tett hódoló esküt Rudolf király iránt

Mellith János kassai kamarai elnök kezébe. Ugyan és felesége Homonnay
(Drugeth) Euphrosina hozták Magyarországba Manskovith Bálint könyv-

nyomtatót és alapították a tulajdonukat képez Vizsoly községben 1588-ban^01 *"'-'"'1" 1 ''-

Magyarország egyik legrégibb könyvnyomdáját, fleg azon czélból, hogy

abban a Károli Gáspár gönczi prédikátortól fordított bibliát nyomtassák.

Ez idtájt Szenczi Molnár Albert a protestantizmus egyik legbuzgóbb híve

és egyházi irója mint gönczi tanuló gyakran hordozta Károlyi Gáspártól a

nyomdába és viszont a kéziratokat és korrektúrákat.
Idegen

Fels-magyarországi fkapitány, egész 1584-ig Rueber János volt, ki ellen fkapitányok,

gyakorta emeltek panaszt az országgylésen és követelték a rendek, hogy
magyar kapitány neveztessék ki. Czélt nem értek, mert Rueber után ismét

idegen, Nogaróla Ferdinánd, addig szatmári várnagy neveztetett ki, st 1593-ban,

midn a rendek azt sürgették, hogy ha már nem magyart nevez ki a király,

Legalább testvérei közül küldje valamelyiket kapitányul, akkor is Teuffen-

bach Kristófot nevezte ki, akinek a mezkeresztesi ütközetben történt

eleste után 1596-ban a dobosból tábornokká lett olasz Básta Györgyöt nevezte

ki kassai kapitánynyá, kit Gonzaga Ferdinánd gróf, majd Belgioso kövei-

tek, egész az 1608-iki bécsi békéig.

1593-ban Teuffenbach kassai fkapitány Szinán nagyvezér készül-

désérl vett értesülés folytán a felvidéki vármegyéket Tarczalon tanácsko-

zásra hívta meg. A szeptember 23-án tartott gylésen Abauj vármegye is

résztvett, s megszavazta a sereg élelmezését; de résztvett katonáival Rima-

Szombat és Fülek várainak ostromában is, melyeket az 1594-ik év november

havában a Teuffenbach fkapitány alatt egyesült Báthory István, Dobó
Ferencz, Drugeth István, Forgách Simon, Rákóczy Zsigmond, Andrássy

Mátyás és Csetncki Hebek István vezérelte hadcsapatok megvettek, a minek

következménye Kékk, Hajnácsk, Dévény, Somosk, Buják és Hollók
várainak könny szerrel való elfoglalása, lett.

Básta György 1595-ben már mint a Miksa fherczeg mellé rendelt

fvezér a szolnoki sikertelen táborozás után a hadseregei Kassára vezette

vissza, s azt Kassán és Abauj vármegyében helyezte el téli szállásra. A
lakosságot a nagy részt idegenekbl álló sereg állandóan zsarolta.

Hasonló történt a vesztett mezkeresztesi ütközet után, midn maga Miksa

fherczeg is Kassára menekült, hová Teuffenbach is megérkezett vert

hadával 1596-ban.

Rudolf királynak az a szerencsétlen államcsínye, hogy az 1604. évi

február hava 3-ik napján Pozsonyban egybegylt frendek, zászlósok, ország-

nagyok s a nemesi karok és rendek országgylése által alkotott és hozzá

fölterjesztett törvényezikkelyek után az oly veszedelmessé vált 22-ik czikket

iktatta be, mely megtiltja a vallás dolgának az országgylésen való szóba-

hozatalát, Bocskay táborába vitte Abauj vármegyét is. Bocskay.

Az északkeleti vármegyéknek Homonnay Bálint által Gálszécsre

egybehívott gylése az 1 604. évi 2-ik t.-czikkben megajánlott segély kivetése

helyett a becsempészett 22. törvényezikk alkotmányellenes és törvénytelen

voltával foglalkozott s tudtára adta gróf Belgioso Barbiano kassai fkapi-
tánynak, hogy az egész törvényt semmisnek tekintik s addig a meg-
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Bocskay halála

után.

I

ajánlott pénzsegélyt és hadert ki nem állítják, a mig a sérelmes törvény-

ezikket a király ki nem törli és a protestánsoknak a szabad vallásgyakor-

latot meg nem engedi. A prágai udvar eleinte szokott egykedvséggel
fogadta a fölterjesztést s állandó eszközéhez, az erszakhoz nyúlt, de az

ellenzék megtörését nem érte el, st inkább tömöritette, ami felett meg-
szeppenve, követeket küldött, akik nem várt izenetet vittek haza Bocskaytól.

Az ellenzék ugyanis Boeskayt az 1605. ápril 20-án Szerencsen tartott

országos gylésen Magyar- és Erdélyország fejedelmévé választotta.

Kassa városa a diószegi csatából visszatér Belgiosót különféle ígéretei

daczára sem engedte falai közé, ellenben követeket küldött Bocskayhoz

Debreczenbe, hogy jöjjön a város elfoglalására. Kassa úgyszólván székes

fvárosa lett Bocskaynak. Az 1605-iki pozsonyi

országgylésbl kiküldött követséget Kassán

fogadta s innen bocsátotta el büszke válaszával,

„hogy az állandó békét elbb ki kell vívni a

királynak, amit alkalmasabb idben majdan

csak a királyi követeknek ad meg."

Kassán 1605. július 25-én fogadja Bocskay

Thurzó Szaniszló és Kristóf hódolatát.

1606. április 16-ától május 12-ig Bocskay

meghívására országgylés volt Kassán, melyen

az Illésházy által hozott kétértelm békepon-

tokat tárgyalták, és ekkor

értesültek a rendek Mátyás

fherczegnek a király elleni

titkos szövetsége fell. A
bécsi békeföltételekre irt el-

lenbékepontokat Kassán,

Illésházy István, Homonnay
Drugeth Bálint, Nyáry Pál,

Tökölyi Sebestyén és rima-

szécsi Szécsy György írták

alá, s azokat Mátyás fher-

czegnek Apponyi Pál, Viz-

kelety Tamás és Chyletinczy

Osztrossics András adták át.

Eme békekötés bizony-

talansága és elégtelensége

miatt Bocskay 1606.de-

czember 1 3 ára ismét ország-

gylést hívott össze Kassára. Az itt elfogadott felirat egyik pontjában köve-

telik, hogy a kassaiaktól a székesegyház többé el ne vetessék és hogy az

egri káptalan többé oda be ne helyeztessék, hanem inkább töröltessék

el, minthogy Eger a török kezére jutott.

Ez országgylés határozatainak aláírása képezte Bocskay István feje-

delem mködésének zárkövét, mert tudvalevleg 1606. deczember 22 én

Kassán meghalt.

Bocskay halála után Forgách Sigmond, Dóczy András és Thurzó

György királybiztosok a felsmagyarországi megyéket az 1607-ik évi már-

czius 23-ára Kassára tanácskozás végett összehívták. A gylésen Bocskay

Miklós engedetlenséget, Homonnay Drugeth Bálintnak a törökkel való titkos

f
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A SZIKSZÓI REFORMÁTUS TEMPLOM.
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szövetségének gyanúját és az elégedetlen hajdúknak Magyar- és Erdélyor-

szág elleni terveit tárgyalták. E gylés felségsértés bne alatt tiltá el a

nyilvános és titkos csoportosulásokat; a hajdúkra, kiket jövben rabláson

vagy utonálláson érnek, a kivégzés büntetése mondatott ki, s megbizattak

a várnagyok, hogy törvényellenes csoportosulások, vagy a törökökhöz való

hirhordásuk esetében ellenük a legszigorúbban járjanak el. Ugyané
gylésbl szólították föl Bocskay Miklóst a szatmári vár átadására, Homon-
nai Drugeth Bálintot terveinek abbanhagyására, amire Bocskay kijelentette,

hogy kész a vár átadására, Homonnay pedig engedelmességet fogadott.

Ezenkivül Kassán 1607. október 10-én, 1607. deczember havában, 1608.

február 25-én és 1608. július 24-én tartottak országgyléseket. A legutolsó országgylések.

Illésházy István elnöklete alatt tartott gylésen megjelentek Báthory Gábor
Erdély választott fejedelmének békekövetei, a kikkel megállapodtak, hogy
Báthory Erdélyt és a hozzátartozó megyéket el nem idegeníti és Magyar-
országot minden ellenségei ellen, a szultán kivételével, teljes haderejével

Segíteni fogja. Bocskay rende-

Bocslcay István fejedelemnek hat eredeti rendeletét rzi a megye levél- lelei a vármegye

tára. Az els szabad Kassa városában 1606. november 12-én kelt, magyar
nyelven szerkesztve, PéderyLázárhoz Abaujvármegye alispánjához van intézve,

a katonaság elhelyezése és ellátása tárgyában. A második 1606. június
1-érl szintén az alispánhoz s Gyri Gergelyhez Abauj vármegye jegyzjéhez
intézett latin szöveg rendelet özv. Keresztszegi Csáky Istvánné szül.

Wesselényi Anna asszony panasza következtében a Tornavármegyében fekv
Almás és Körtvélyes községek közti határjárásra vonatkozó iratoknak a

j aszói levéltárból leend kiadatásuk végett intézkedik.

A 3-ik rendelet 1606. május 17-rl szintén Kassa székvárosából kelt s

az alispán és a vármegye hites jegyzjéhez van intézve, hogy a jászói

konventtl hiteles másolatban adassanak ki Tenyéri Telegdy Márton és neje
Zegedy Katalin részére jogaiknak bvebb megvédelmezhetóse végett a
Tornamegyében fekv Nádasd, Komjáti ós Zsarnó községekben fekv rész-

jószágok tárgyában kelt okmányok.
A 4-ik rendelete Kassa székvárosában 1606. május 24. kelt és az

.,összes és személyenkénti híveinknek vitézl, nemes, nemkülönben nemte-
len, de becsületes hirü mindkét nembeli embereknek, birodalmunkban bár-
hol is tartózkodóknak, üdvözletünket!" bevezetéssel meghagyja a vármegye
alispánjának, szolgabirái- és meghitelt táblabiráinak, hogy özv. Nádasdy Fe-
renczné szül. gróf Báthory Erzsébet asszony ügyeit, melyekkel a vármegyé-
hez folyamodik, készséges hatósági segélyben és ellátásban részesítsék,

amint azt a közigazságszolgáltatás hozza magával.
Az 5-ik rendelet szintén Kassa szabad városában 1606. október 10-én

kelt s azon utasítást tartalmazza, hogy a vármegye Rákóczy Ferencz és

János valamint ifj. György részére az Alsó vagy másként Hidas-Németi
határában lév hidra vonatkozóan a vármegye eltt lefolytatott perbl a
szükséges okmányokat leírassa és törvényes formában kiadja.

Bocskay 6-ik rendelete is „Kassa szabadvárosunkban", 1606. márczius
10-én kelt és „István" fejedelmen kívül Péchi Simon titkár is alá van irva.

Ez raskai Soós János és neje Zentmariay Zsófiától származott Soós Gábor
és Erzsébet kiskorú apátlan árvák minden jószágaiknak kormányzására,
kezelésére, nemkülönben az árvák tartására és nevelésére Zentmariay
Zsófia második férjét, az árvák mostoha apját, Zegedy Mártont, Regécz vár
igazgatóját nevezi ki.

A vármegye 1607-ben Gönczön tartott gylésében, az abban felol-

vasott országgylést egybehívó királyi levél értelmében követekül Mla-

dosevich Pétert, Melith Vitust és PatnoJcy Imrét választotta meg ós részükre

400 frtot szavazott meg költségül.

Az 1608-ban Nagy-Idán tartott megyei gylésen egyhangú határozattá

ln, hogy azon nemesek ellen — akik a hajdúkkal szövetkezve a közbókét

Magyarország Vármegyéi és Városai.
.
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háborítják, — Ulászló törvényének 6-ik szabálya lesz alkalmazandó, a

megválasztott négy megyei kapitányra nézve elrendelték, hogy ezek az

alispán felhivására esetleg a fkapitány kívánságára halálbüntetés alatt tar-

toznak katonai szolgálatot tenni és a személyes fölkelésnek is megfelelni.

Ugyanezen évben a vármegye Illésházy István felhivására a kassai ország-

gylésre követekül Melith Vitus alispánt, Mladosevieh Pétert, Kélcedy Istvánt

és Fáy Istvánt választotta meg és 40 frtot szavazott meg költségükre s

még ez évben a pozsonyi országgylésre Melith Vitus alispánt és Mladosevieh

Pétert választotta követekül.

Rudolf uralkodása alatt még inkább szaporodtak a panaszok, melyek-

kel a vármegyei gylések már elde alatt annyit voltak kénytelenek fog-

lalkozni.

Megyei gylések Az 1570-ik év óta a vármegye gyléseit rendesen Gönczön tartotta

s ettl 1608-ban tért el, midn Perónyi György fispán megbízásából az

alispánt választó közgylés azon év április havának 20-ára Nagy-Idára

hivatott össze.

Soóváry Márton, mint Rákóczy Zsigmond és nejének Alaghy Judit-

nak tiszttartója óvást emelt Báesmegyei Gáspár füzéri tiszttartó ellen, ki

törvényszegéseket, rablást és fosztogatásokat vitetett végbe Rákóczy bir-

tokain és jobbágyain.
1589-ben Fáy János, Pédery Lázár és Sujthay János szolgabirák a Szt-

Lukács napja után való napon tartott közgylésben tudtára adták a vármegye
közönségének a következ erszakosságot : Midn a legutóbb Gönczön tartott

törvényszéken Golopy Gáspár alispán és Czéczey György szolgabiró

Istvánffy Miklós nádori helyettestl nyert megkeresés, valamint a megyétl
vett megbízatás folytán Göncz mezvárosát Hetesi Pethe Márton váradi püs-

pök és szepesi valamint jászóvári prépost birtokából törvényszéki itólet alapján

Bethlenfalvi Thurzó Eleknek és örököseinek kezébe akarták átadni, mikor
a hites jegyz az olvasott ítélet átadási pontjához érkezett, Gyulay János,

a váradi püspök megbízottja kardjához nyúlt s azt hüvelyébl félig kivonva.

az ellenállást kimondotta, mire az alispán és a vele volt szolgabiró kijelen-

tette, hogy Göncz mezváros bíróilag a püspök kezébl kivétetik és Thurzó
Eleknek visszaadatik. Ekkor a püspök megbízottja nagy lármával az alis-

pánt megragadta, fels ruháit, ingét összeszakitotta és a végrehajtás helyé-

bl kizte. Az alispán Literáty Miklós házába menekült, melynek ab-

lakából Thurzó Elek jogainak fenntartása érdekében a szomszédok és

jelenvoltak eltt óvását fennhangon kijelentette. Ezek után Bertholti Lajos

mint Thurzó Elek képviselje, Perényi János, homonnai Drugeth György,
Károlyi Mihály, Széchy Tamás, Andrássy Péter, Mandokay Pál, ghimesi

Forgách Gergely, valamint Bornemisza Imre a tokaji magyar katonaság
kapitánya ellen, kik maguk szolgáikkal együtt a törvényes végrehajtás

meggátlására segédkezet nyújtottak és ezenkívül a megnevezett lázadók

ellen is egyetemlegesen ellenmondott. Az ellenmondás törvényes alakban

a Gönczön Szt.-Lucza szz ünnepe után tartott törvényszéki ülésbl
1589-ben ki is adatott.

1590-ben Báthory István országbíró Bácsmegyei Gáspár füzéri jószágigazgatója által

óvást emel amiatt, hogy a Rákóczy Zsigmond emberei a Báthory István szepsii jobbágyai-

tól 61 hordó bort, melyet Tállyán, Szántón és Mádon vásárolt, erhatalommal elvettek. Ezen

óvásról megyei bizonyítványt kér és ezt magának Rákóczy Zsigmondnak is kiadatni kéri.

idegen várkapi- a vármegyének többször volt baja a várak idegen kapitányai miatt;

nem sznt meg sohasem sürgetni, hogy az országos törvények értelmében

a várakba magyarokat helyezzenek kapitányul, a mit a kormány, mint alább

látjuk, többnyire kész volt teljesíteni.

Az 1580-iki gylésen a vármegye óvást tett a szendró'vári cs. kir. kapitányok vádas-

kodása ellen, minthogy a reá rótt kötelezettségét hivon toljesitette és ha fogyatko

mutatkoznék, ez a kapitányok hibája.

Az 1581-ik évben Szt. Gergely pápa ünnepe utáni napon Gönczön
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tartott vármegyei gylésben a közönség már szívesen veszi tudomásul, hogy
Rákóczy Zsigmond a magyar katonaság szendri kapitánya lett.

Megnyugvással fogadta az 1583. évi május 27-én tartott közgylés
Széchy Tamás értesítésébl a király ama parancsát, hogy a vármegye
állandó katonasága Szendr helyett a jövben Balogh várába helyeztessék.

Közigazgatási és köztörvónykezósi szabályrendeletekkel ebben az id-
rendeiet*k.

szakban srbben találkozunk.

1578-ban a vérbirság dolgában a vármegye azt végezte, hogy valakire

a vért mutatják, az ispán uram kimenjen és ott comperta rei veritate a

vérbirságot megvehesse azon, a kire a vérbirság háramlik. A lélekkel való

szitkokra meg azonkép kimehessen és megvehesse.
1580-ban a vármegye egész és egyetemes közönsége egyhangúan és

közakarattal ruházza föl a vármegye alispánját azzal a hatalommal, hogy
mindenkit, úgy a nemeseket, mint nem nemeseket, ha rablást vagy tolvaj lást

követnek el, a nemest még saját udvarában is elfogathassa ós azokat érde-

mök szerint megbüntethesse és ha a gonosztev akár nemes, akár nem
nemes, a büntetés ell megszöknék, akkor az alispán ingó és ingatlan javait

elkobozhassa.
Az 1583-ik évi márczius 1-jére Pozsonyba hirdetett országgylésre kö-

vetekül a vármegye Cseby Györgyöt és Szendry Zorárdot választotta meg;
elbbinek 150, utóbbinak 125 frtot szavazott meg.

A vármegye régi szokására hivatkozva, mely szerint az országgylést
összehívó királyi rendelet kihirdetése után törvényszék soha sem tartatott,

a törvényszéknek már kitzött ülési határidejét az országgylési követek
közeli elutazása miatt elhalasztja.

Az 1590-ben tartott gylésen tudomásul vette a vármegye, hogy Barcsy
Albert és György Gergely jászóvári konventi jegyzk lettek, Kún Már-
ton kassai magyar lovas kapitány ; Széchy Tamás szendri fkapitány,
Betlenfalvi Thurzó Elek Szepesvármegye fispánja, Sováry Literátus

Márton regóezvári igazgató, Goghán István pedig regéczi várnagy.
Az 1583-ik évben húsvét harmadnapján Gönczön tartott gylésében a

vármegye a naptárra nézve is határozott s makacsul ragaszkodott a régihez,

kimondván, hogy tisztességvesztés terhe alatt mindenki az o naptárhoz tartsa

magát.
Az 1600-ik évben a vármegye közönsége egyik közgylésében a

Gömör vármegye és a szabad hajdú közönség jogainak Kassán leend
megvizsgálására birákul : Gyulay Jánost, Fúló Mátyást, Pédery Lázár alis-

pánt, Fáy Istvánt, Horváth Lászlót, Mladossevich Pétert, Kerczy Istvánt,

Herczegh Istvánt, Zuhay Gáspár jegyzt és Bozinkay Györgyöt válasz-

totta meg.
Ugyanazon évben állapították meg szabályrendeletileg, hogy bármelyik

nemes ember katonáskodása alatt, akár fnemes vagy más nemesek jószá-

gában kárt tenne, a kihágó a sértett fél által a közgylés vagy a törvény-
szék elé idéztessék és bnösnek találtatván, az alispán által minden peror-
voslás mellzésével azonnal büntettessék meg. Várak költségei

A vármegye a várak ersítésére, jó karban tartására, tisztviselk fize- Adók.

tésére, váltságokra és rendkívüli közköltségekre úgyszólván minden gylésén
kénytelen volt adókat megszavazni.

Az 1578. márc. 9-iki közgylés a szendri vár szükségére minden jobbágys nemes
ember 2 köböl liszt és az egybázhelyi nemes egy köböl liszt beszállítására köteleztetett, a

mulasztókra 2 frt birság de facto megállapittatott.

A megyei követek dijjazására a közgylés minden jószágos nemes emberre 22, az egy
zselléresre 10, s a kinek semmije sincs 5 dénár adót vetett ki.

Az 1579. évi közgylés a katonaság részére kapuszám szerint egy köböl zabot, 2

kenyeret, egy tyúkot, egy csirkét, egy ludat és minden 4 kapu után egy szekér szénát

vetett ki.

A németek lovai tartására a vármegye ezen gylésében minden kapura egy köböl

zabot és minden négy kapu után egy szekér szénát vetett ki, ezenfelül Fáy Istvánnak, ki a

beszedésre felügyelt, minden kaputól egy pénzt szavazott meg dijképen, de ezen felül még
minden kapu után egy tyúk is volt szedend ; akinek pedig zabja nem lenne, attól árpa,

vagy pedig egy köböl árpa árában 40, egy köböl zab árában 25, egy tyúk árában 3 dénár.

63*
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Az 1581. június 12-én kivételesen Vámos-Németiben, Percnyi György fispán elnöklete

alatt tartott vármegyei gylés elrendeli, hogy Homonnai (Drugeth) István szolgája Jósa

deák váltságára és Szuhay Istvánnak, aki Füleken az Pribék fejét vette, minden fnemes
50, az alább való rend 20, a szegény 10 pénzt adjon és mihamarább szolgáltassák a birák

kezeibe.

Szabályrendeletképen megállapítja a vármegye közgylése, hogy a mely falukon

kaput nem róvnak, ott a szolgabíró azon emberektl, kiknek egész ekéje vagyon per 25,

akiknek fél, azoktól per 121/z és akiknek nincsen per 5 dénár adót szedjen be.

Az 1582-ik évi vármegyei közgylés Monoky Péter váltságára vetett ki adót a megye
nemességének megadóztatása mellett. Az elkel nemesség személyenként 2 frtnak, akik saját

nemesi épületeikben laknak, jobbágyokkal birnak és saját ekéjökkel szántanak 50 dénárnak,

az alsóbb osztálynak 3 nemesi lakhely után 25, a vagyontalanabbak 121 2 dénárnak fizetésére

köteleztettek.

Az 1583-ik évi vízkereszt utáni napon tartott közgylésében a vármegye elhatározta,

hogy Szendr várának restaurálására közmunka helyett pénzbeli segedelmet ad, de kiköti,

hogy alapépítménye kbl legyen és hogy a Generális és Russel Claudius ígéretet tegye-

nek, miként a vármegye lakóit semmi más munkára szorítani nem fogják.

BOLDOGKVÁRA.

Az 1586-ik év pünkösd eltti napon tartott gylésén a vármegye a szendri vár

építkezési segélyére 6 ökröt, egy szekeret és három bérest küldött k- és mész-szállitás vé-

gett, s ugyanezen gylésbl a vármegye összes nemessége adakozásából 324 frt 3í krl

küld ugyan erre a czélra.

Az 1587-ik év június 19-én tartott közgylés a vármegye alispánját és Széchy Ta-

mást küldi a kassai tábornokhoz, a hadi tanácsba. Ugyan ez a gylés elrendelte, hogy az

alispán fizetésére, minden birtokos nemes személy 1— 1 frtot, az alsóbb rendek 50 dénárt

adjanak. Az esetleg fenmaradó összeget a vármegye egyéb szükségleteire fordítsák.

Az 1588. évi Invocavit vasárnap után tartott vármegyei gylés Gyulay deák Jánost

a vármegye számvevjének és melléje segédül Monay Gáspárt választotta évi 12 frt fize-

téssel. A jegyz fizetésére minden kapu után -4 dénárt vetettek ki, kivétel nélkül minden

javak után, s ezen kívül más dénárok behajtását elrendelték a nemes esküdtek jutalmazá-

sára. A fenmaradt összeg a vármegye egyéb szükségleteinek fedezésére volt fordí-

tandó. Ugyanez a közgylés kötelezleg kimondta, hogy a felsmagyarországi fkapitány

tiszteletdijára a fbb nemesek egyenként 1 frtot, a középnemesek 50 dénárt, az alsóbb

rendek 25 dénárt fizessenek.

Az 1589-ik évi vármegyei közgylés nagy elismeréssel emlékezik meg a

szikszói diadalról és az ebben részt vett magyar ós német hadak vitézségérl,

amely tettek móltátiyolására minden kaputól fólvéka, ezenkívül személyen-
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ként minden nemestl egy köböl., a középnemesektl félköböl, a vagyon-
talanabb nemesektl pedig egy véka zabot ajánlott fel.

Ugyancsak e gylés kimondotta, hogy mindenki siessen Szendr várá-
nak kijavítására, még pedig személyesen a jobbágyokkal és zsellérekkel és

igás erejével együtt kötélbüntetés terhe alatt. Az engedetlenek és a szöke-
vények az azon idre választott alispán által minden perorvoslat mellzé-
sével személyválogatás nélkül büntetendk. Mindenki köteles a legköze-

lebbi vasárnap Szendrre menni és ott 6 napot egy folytában dolgozni. A
személyes megjelenésre nemcsak a vármegye közönsége, de a váradi püs-
pök és a fnemesség is felhivatott, hogy tanácsaikkal k is közrem-
ködjenek.

Az 1603-ik évi egyik közgylés a vármegye szükségleteire az elkel
nemességtl 25, a középrendüektl 12 dénárt, az alsóbbrendüektl egy-
egy batkát rendelt szedetni.

Jószágadományozásokról és birtokcserékrl szintén 1566 óta találunk

fö (jegyzéseket a vármegyei jegyzkönyvekben.

Érdekes a vármegyének 1608-ban, a nemes urak és prókátorok által

a megyei gyléseken és törvényszékeken szokásba vett kiabálásaik ellen

hozott szabályrendelete, amelynek alkalmazásával és a bírság kirovásának

jogával a vármegye alispánját ruházta fel, amiben megtaláljuk a mai napság

érvényben lév széksértési kereset fogalmát.

Bocskay Istvánnal kezddtek meg a csekély megszakítással egy év-

századig tartó szabadságharczok ós vallásháborúk, melyeknek tzpontjuk

Fels-Magyarországon Kassa levén, Abauj vármegye els sorban szenvedte

meg dúlásukat. Napról-napra ersebben kezdett kidomborodni a bécsi udvar

alkotmányellenes, egységesít politikai törekvése, melyet, a török ellen se-

gítségül hívott idegen csapattestekre támaszkodva, az országgylések sok-

szoros tiltakozásai daczára nyíltabban és nyíltabban igyekezett megvalósí-

tani a török hódítás által területében megcsonkított, anyagi erejében meg-

bénított országgal szemben. Minthogy Magyarország egész déli fele, a Dunán-

túl ós az Alföld török hódoltság alatt nyögött, a nyugati részt, Bécsnek

mintegy elterét pedig ersebben megszállotta a központi kormány idegen

katonáival: lassankint az ország északkeleti részének tizenhárom várme-

gyéjére hárult át az alkotmányvédelem súlya, s ez a tizenhárom vármegye

idszakonkint tartott külön országgyléseivel mintegy külön kis országgá

szövetkezett.

Abaujvármegyének csakhamar szóviv szerep jutott e mozgalmakban,

úgyszólván a vezérvármegye lett, amit elsegített az a körülmény, hogy e

parciális országgyléseket a vármegye földrajzi területén, Kassa szab. kir.

városban tartották, melyet a magyar szabadságharczot vívó erdélyi feje-

delmek is székhelyükül választottak.
t-» t -i'i ' r>r\

Bocskay halála

Bocskay halála után 1607-ben, mint említettük, a bécsi békepontok ér- „tán.

telmében Forgách Zsigmond, aki már 1601-ben I. Rudolftól megkapta az

általa zálogban birt Losonczy-birtokokat, köztük Szaláncz várát, továbbá Dóczy
András és Thurzó György, mint királyi biztosok, minden ellenállás nélkül

átvették Rudolf részére az abaujvármegyei várakat, s a vármegye, úgy
mint Kassa, meghódolt a koronás királynak. Báthory Gábor erdélyi fejede-

lem, ki a felsmagyarországi rendeknek 1608. jul. 24-ón Kassán tartott

gylésére elküldte követeit, s aki Erdély birtokában megersíttetett, szintén

elismerte Rudolf utódját, II. Mátyást. u. Mátyás.

Ennek uralkodását nagyrészt a terjeszked török háború elleni véde-

kezések töltik be. Abauj vármegye felé Ónod volt a végvár, mely a török

hóditásnak gátat vetett. Ennek megersítésére rendelte Abauj vármegye
munkáját már az 1602:14., azután az 1603:8. és az 1613:8. törvényczikk.
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De Tokaj várának építéséhez is kirendelték Abauj vármegyét az ország

rendéi 1609-ben.

Alig egy évtized múlva már ismét az erdélyi fejedelem, nevezetesen
dfethien oábor.

]3ethlen Gábor pártjára állt a vármegye. A vallási torzsalkodások szakadatlanul

ég lángját nem hogy csillapította volna a központi kormány a békepontok

megtartásával ; de még jobban elmérgesitette a protestánsok sérelmeinek meg
nem orvoslásával, ami jó okot szolgáltatott az alkotmányos szabadság meg-

sértései miatt elégedetlen magyar nemességnek, hogy nyíltan Bethlen Gáborhoz

pártoljon, aki 1619-ben, miután nevében vezére, Rákóczy György szept. 6-án

birtokába vette Kassát, s II. Ferdinánd fkapitányát, Dóczy Andrást elfo-

gatta, egész Felsmagyarországot könny szerrel meghódította.

A háborús idben, melynek természetszer kegyetlenségeit a szenvedélyes

vallási viszály még növelte, ez a hódítás nem maradhatott vérengzés és dúlás

következménye nélkül. A reakczió ellen felbszült, st fel is izgatott protestáns

nép, mint Kassa történetében megírjuk, a kath. papokon töltötte ki boszu-

ját, Szécsy György pedig, hogy Bethlen uralmát Abaujvármegyében biz-

tosítsa, de nyilván azért is, hogy a katholikus téritk legersebb várát
jászóvár fel- megsemmisítse, Jászóvárat rohanta meg. Jászon tartózkodott ugyanis ez

id szerint az egri püspök és a káptalan, kik a török kézre került Eger-

ben nem érezvén magukat biztonságban, 1603-ban Kassára, azután 1613-ban

Jászóra költöztek. Szécsy György megostromolván Jászóvárt, azt lerom-

boltatta, a kanonokokat pedig részint megölette, részint börtönbe hurczol-

tatta; Thurzó Imre meg Bethlen Gábor felhatalmazásával szétosztotta a

prépostság javait.

Szabályrendele- 1609-ben a vármegye statútumot alkotott arra nézve, hogy ezután úgy a nemesek,
e ,' *

a yas mint a nem nemesek 12 frt birság terhe alatt tartoznak engedelmeskedni (obtemperálnil az
korából.

viceispán uram pecsétének, melylyel egy szolgabíró avagy csak esküdt nemes ember is

citálja az bizonyságra avagy egyéb dologra ispán uram eleiben.

1610-ben azt végezték, hogy a ki idézésére meg nem jelenik, azt makacsságban

marasztalják. A nádor parancsára minden négy jobbágy portájára egy lovast vetnek ki s

ezeket portás lovasoknak nevezték. Ha valamelyik nemes ember az adóval hátralókban

van, de azt ersiti, hogy már megadta a taksát, esküdjék meg s az adóróvó és bíró

uramék elégedjenek meg esküjével. A paraszt harmadmagával tartozik megesküdni.

1611-ben a nádor asztalára tiszteletképen minden kaputól egy-egy tulkot, három

kapu után egy ludat ós egy-egy köböl zabot adni elhatározta a vármegye. A rovó mellett

lev jurátus fizetése és más megyei szükségletek fedezésére minden kaputól 50—50 pénzt

szedett be. „Mivel az sok gonoszság felette megbvült", ispán "uram tiszte szerint

bíráit melléje vévén, minden várost, falut fölkeressen és a latrokat nyomozza ki és bün-

tesse meg.

1612-ben szabályozza a vármegye a bormérés ügyét s a korcsmáros paraszt embe-

rekre, kik a nemesek kárára árultatnak bort és sört, büntetést állapit meg. A jó fejér

lengyel garast el kell fogadni; a ki el nem fogadja 12 frt büntetéspénzt fizet).

A Gönczön 1612. május 14-én tartott törvényszéken kimondta a vármegye, hogy ba

valamelyik falu a biróválasztásban nem tud megegyezni, a szolgabíró egy esküdttel menjen

ki S meghallgatva a civakodó pártokat, válaszszon bírót ; ha a megválasztott a tisztet nem

akarná fölvenni, rögtön 12 írtban elmarasztalandó s felebbezésnek helye nincs
;

a birság

az alispán és a négy szolgabíró közt oszlik meg.

1614-ben a vármegyének és városoknak engedelmeskedni nem akaró szepesi vargá-

kat eltiltja, hogy a falusiaktól brt vásárolhassanak 8 minden falunak keményen meg-

hagyatik, hogy a szepesi vargáknak ne merjenek brt eladni. A szepesi vásárra a vár-

megye kiküldi Tury István vármegye nagyját, hogy a falusiakra szigorúan vigyázzon.

Ugyanakkor a megölt jobbágy ügyében követend eljárást szabályozza.

i6i9-iki kassai Alig hódították meg Kassát és Ábauj-Tornavármegyét Bethlen vezérei,

országgylés. maga Bethlen Gábor is bevonult és már 1619. szeptember 21-ére ország-

gylést hivott egybe Kassára, a hol a felsmagyarországi vármegyék

hódolati esküjét fogadta. A gylés a békepontok megsértése miatt kimondta
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a háborút a király ellen. A harcz Bethlennek kedvezett, s II. Ferdinánd

1822-ben kénytelen volt vele békét kötni, melynek értelmében Abauj vár-

megye birtoklása Bethlen Gábornak élete fogytáig biztosíttatott; Torna

vármegye ellenben Ferdinándé maradt.

Bethlen Gábor elrendelte a vallásfelekezetek egyenjogúságát ; de nem egyenjogúsága,

akadályozta meg a protestánsok által gylölt jezsuiták elzését, s lefoglalta

a papi jószágokat, a széplaki apátság jószágát is, melylyel, mint alábbi

levelébl látjuk, Alvinczi Pétert, az irodalmi téren is kitnt kassai refor-

mátus prédikátort, egyik legbizalmasabb hívét ajándékozta meg. Mint maga,

is buzgó református, az evangélikusok által is üldözött reformátusoknak

fogta pártját. De a magyarországi urakban, kik kezdetben nagy tzzel

fogtak fegyvert mellette, keseren csalódott. A közerkölcsiség nem sokkal

volt rosszabb, minta mohácsi vész után, az ellenkirályok harczainak korában.

Igen sokat a sértett hiúság vagy a nagyravágyás, személyes boszú vagy

az anyagi haszon reménye vitt Bethlen zászlaja alá. Ezeknek csak czégér

volt a nemzeti ügy. A széleskör mveltséggel biró, idealista, de ábrándokat

hajszolni nem tudó, nagy politikai tehetséggel megáldott fejedelem elkese-

redve tapasztalta a kényelemszeretet s az anyagi érdek eltérbe tolako-

dását ; de ha már egyszer kardot rántott, dicstelenül nem akarta hüvelyébe

rejteni, s attól a határtól, melyet magyarországi foglalásában Abauj vármegye

jelölt, visszavonulni. Igen jól jellemzi a helyzetet az Alvinczihez 1627. április

3-án intézett levelében (Szilágyi Sándor közlése a Századok II. kötetében),

melyben a többi közt következket irja:

Az nagy fervor nagy hirtelen megváltozók az emberekben, az hadakozást megunák
Alvinczihez

az uri és nemes rend mindjárt, látván és vévén eszekben, hogy nem egy-két hét alatt

mehet végben hazájoknak egy római császár keze alól való szabadítása, nem az német
idejében szokott forma szerint kell hadakozniuk, zsoldosok állatások által, hogy magok
honn nyughassanak : hanem személyekben való praesentiájokat kévánják az hadakban, éa

nem akkor mehetnek haza, amikor akarnak; fáradságot, nyughatatlanságot, st vérek ontá-

sát is kelletik hazájukért netalám szenvedni, — megsokallták, bokrosán kezdenek tanácsot

tartani, de annál inkább elrémülének, meghallván az prágai infelix pugnát, exinanimes

facti sünt quam plurimi, és némelyek quaesitis coloribus házokhoz kezdenek biicsuzni,

némelyek kétségben esvén, Káin módjára az Istennek hatalmas ereje és gondvisel irgal-

massága fell, palatínussal conjungálák magokat és veszedelemre conjurálának, nem emlékezvén

meg az én érettök felvett hadakozásomról, életemnek periditásáról. Mindnyájan eloszlanak

magamat hagyának kevés fizetett népemmel. — — — — — — —
Mint állattam strázsát, és éjjel-nappal mint harczoltak az megnevezett kevés vitézim

császárnak Bakóival lev egész armadája ellen, hatodfél holnapig tartóztatván ket Magyar-

országban valló irruptióktól, kegyelmetek jól emlékezhetik reá, mert jut eszemben, hogy
az karácsony ünnepén kegyelmed is Szombatban nálam volt ; és mikoron ell, oldalul és

hátul gyújtott nagy tüzek miatt ott bátorságosnak lenni nem láttam volna, kényszerittettem

alájönni Kassára; circa 13. avagy 14. Maji érkezvén, 18. Junii onnét mely néhány magam-
mal kényszerittettem kiindulni, hallván az ellenségnek Putnokhoz érkezését, Kassa alá men
szándékát, hogy annak obviálhassak és reám nézve az státusokat is serénbe vehessem
mellém való jövetelre : kegyelmed jól emlékezhetik arra is ; de ez kevés napok alatt is volt-é

nyugodalmam Kassán ? Isten és kegyelmetek ítélje meg. Bornemissza János hívünket, mely

nagy ftöréssel indithattam Újvár segítségére; rajta esett infortunium miatt ujabb segítséget

mely nehezen s mennyi gonddal, búval conscribálhattam melléje, kikkel felmehessen. Új-

várnak megtartásában menynyi éjjeli-nappali fáradságom volt ; sok arányimat és munitióimat

néhány izben expediáltam Újvárban. De ennél keservesebb és nehezebb vala, hogy amaz
gyalázatos gratiát (melynek kezdete is ez vala, ha jól emlékezem reá, essi absqueulla prae-

bita occura stb.) minden statusok örömmel elveszik vala, nem gondolnak vala semmi gyalázatos

hirben-névben való eséssel, hazájok szabadságának labefactatiójával, az isteni igaz tiszteletnek,

vallásnak megromlásával; eszekben sem jut vala azeltt 9 ós 10 hónappal concludált unióról

(melyet az pápisták igazán neveztek volt unni jónak) Ferdinánd császár királyságának in

aeternum renunciálásáról ; mégsem emlékeznek vala akkor, hogy én választott királyjok

vagyok : mert körmökre égett vala, és nem hihetik vala abból az labirinthusból való emer
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gálásokat különben, hanem ha császár hsége alá redeálnak ismét és liberae dispositioni

ejus submittálják magokat, mint az morvaiak. Mely akkori bolondoskodásnak ha én Isten

vezérlése által egyedül nem állok vala ellene és reá bocsátám vala ket, s megengedtem

volna elvételét annak az gyalázatos és minden szabadságoknak az által való örökké elnyoma-

tandó gratia-levélnek : bizony nem különben jártak volna eddig az morvái aknái, bécsieknél

és ausztriaiaknál. Gondolkodjék az aránt kegyelmed, hogy ha magamat megengedtem volna

koronáztatni, mennyivel vallottam volna nagyobb szégyent ; semmivel sem volna mostan

az én állapotom is jobban az Fridericusénál.

Kassáról való megindulásom után az Úristen az nagy hatalmát akarván megmutatni

én általam, ertelen és tudatlan férge által; azt az nagy armadát és abban bizakodó, fel-

fuvalkodott nagy embereket megszégyenitó, megrémité, elfuttatá, dissipálá, — az 35 ezer

emberbl (kik Újvár alá jöttek vala) 9400 mehetett el az én elérkezésemig, az többi elveszett

ki igy, ki másképen, Pozson alatt annak is jó részét az Isten az mi fegyverünk által végzé

el ; mi voltunk Isten által az gyzedelmes felek ; mégis 18. gylést tártának az urak és

vármegyék, erltetvén, hogy én kérjek császártól békességet. Mely kívánságnak nem látván

fundamentumát, st igen nagy gyalázat nélkül, hogy az nem is lehetne, nem annuáltam kegyel-

meknek, st totus contrarius voltam, várván az jó occasiótól, melyet látván, hogy emelkedni

nem akarok, legelször is Rákóczy György uram jve haza feleségének feje fájására is avagy

partussára. Látván, hogy sem az magok javára, tisztességére, sem az én becsületemre nem
néznek, hanem utounque csak lehessen békességek, semmivel sem gondolnak : kényszerít-

tetem az gyalázatos condi-

tiók szerént császárral meg-

békélni nikelsburgi tractatus

idején, nem ugy mint én

kívántam volna régben,

ha az tatár had szintén

kellete korán nem érke-

zik vala ; mert minden

egyenetlenségeket, intent-
in okát és hadakozáshoz való

kedvetlenségeket az magyar

nemzetnek császár és ta-

nácsi jól értették, tudták

azt is, hogy Újvár és

Pozsony alá ervel vit-

ték ket, st az gratia.

levelet mily örömmel ac-

ceptálták volna ; inelyre

nézve tudta császár maga
hatalmát rzeni, ha mi Istentl nekünk engedtetett aurea occasioval élni sem akartunk,

sem tudtunk. Mely nehezen retineálhatánk Kassa várossát kezünknél, jól tudja kegyelmed,

mennyit Ígérnek vala éretíe : bizony nem az proventussáért, sem hozzájok való szeretetek-

ért, hanem boszujoknak rajta való ultióknak kívánságáért.

Nállam nélkül is a török qualemcunque pacem látván, hogy akar coneludálni ; consi-

derálván állapotomat, mellém jött német segítségnek két része meghalván, a generálisok is

közülök kihalván, fizetlenek, ruhátlanok a télhez, fegyvertelenek levén, és nagysokai)

császárhoz igyekezvén közzülök deficiálni, magunk hadainak állapotjuk abban levén, amint

feljebb elszámláltuk: nekünk ugy tetszett, s most is ugy tetszik, jobb volt megtartanom

nemzetünket szabadságánál, religióinál az elbbeni végezések szerint (azokból keveset

remittalnom), hogysem mindenestl fegyverek alá, praedára, utolsó veszedelmével bocsáta-

nom. Mert mikoron a magyarok velem egyenl akarattal oly szívvel, amint én, fogták volna

a magok szabadságok ós hazájok oltalmát ; bizony — szómmal mondom és írom, — hog\ min
volna mostan ennyi szakadás köztünk.

Megnyugtatja ezután Alvinczit, hogy a béke föltételeit (eonditióit) ö

mint keresztény emberhez illik, szigorúan megtartja, ha a császár is meg-
tartja, de ha a császár megsértené a föltételeket, maga parancsolná a ren-

deknek, hogy fegyvert fogjanak, noha soha sem kívánta felülésükei i,y;iz ok
nélkül. Ezután megnyugtatja a széplaki apátsági jószíÍlí fell, így folytai

ván levelét :

SZALÁNCZ VÁRA.
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A jószág-ok állapotját a mi illeti, az is ebben (a conditiókban) vagyon, hogy vala-

kinek valakinél eddig inscribált jószága fell valami végezése vagyon, akárminéraü az olyan

jószág, abba marad, és kezébl senki nem tartozik remittálni, mint verbi gratia Borne-

missza Jánosnál való jószág fell Petének végezése vagyon velem : ergo kezénél maradt ; a

papok jószága fell végezésem vagyon, kit széplaki jószágnak hívnak, ergo kegyelmednél is

megmarad, s igy egyebeknél is.

Bethlen 1629-ben meghalván, még ez év deezemberében Alaghy
Menyhért országbíró, mint királyi biztos átvette Abaujvármegyét II. Fer- ti. Ferdinánd,

dinánd részére. A királyi uralom azonban ezzel éppen nem volt biztositva.

St már az els években koczkára tette Eszterházy Miklós nádor türel-

metlen gylölete Rákóczy György ellenében, a kit az erdélyi rendek Bethlen
Gábor utódjául választottak, de a kit mindenképen ki akart szorítani a

fejedelmi székbl, nem sznt meg sürgetleg kérni a király engedélyét és

pénz- meg katonasegitségót, hogy háborút indithasson Rákóczy ellen, s1
a felsmagyarországi rendeknek 1631 januárban tartott gylését is a háború
megindítására akarta rábírni. A vármegyék azonban, melyek magatartásai

az udvar békés szándéka megkönnyítette, a háború ellen foglaltak állást s

felhívták a nádort, a Rákóczy Györgygyei való békés megegyezésre, a mi
Kszterházy makacskodása miatt csak több havi alkudozás után, akkor is a

már elrehatoló Rákóczy gyzelme és a bécsi udvari körök pressziója folytán

jött. létre Kassán. A vármegye megelégedetten fogadta a békekötés hírét.

A vallási harczok, a különböz uralmak alatt egymást felváltó hadak
elviselhetetlen teherrel nyomták már a föld népét, melynek a háborúk
dicsségébl semmi, pusztításaiból és adóterheibl annál több jutott. A
parasztok közt lappangva ér elégedetlenség 1632-ben a szomszéd Zemplén
vármegyében már nyíltan kitört és csakhamar Abauj vármegyét is lángba
borította volna, ha Eszterházy nádor és Forgách Miklós fkapitány hirtelen

a zendülkre nem ütnek. A parasztzendülést ekkópen csirájában elfojtották,

számosakat elfogtak, vezérüket, Császár Pétert Kassán kivégezték.

De a termelket, valamint a vásáros iparosokat, kereskedket a tör-

vénytelen módon, srn felállított vámsorompókkal is kizsákmányolták. Az
országgylés nem trte ezt szó nélkül. Az 1635-ben Sopronban tartott ország-
gylés a 30. tvezikkben elrendeli, hogy az ország haszna nélkül Abaujban
nevezetesen Szepsiben, Jászon, Rozgonyban felállított fiókharminezadok
megsznjenek, s a mennyiben azokat a kiküldött biztosok szükségesnek
találnák s helyben hagynák, kezelésük belföldiekre bizassék.

1633-ban az ügyvédek (prokuratorok) költségeit szabályozza a vármegye. „Az olyan

ügyvéd, ki az egyik féltl valamely pörben elleget vesz föl s azután a másik peres félnek

ajánlja fel szolgálatát, foglalkozásától örökre megfosztatik. .
Procurator uraim pedig az peres

személyeket illendképen jus szerint s Istennek tartozó lelkekismereti szerint taksálják."

1634-ben az assessorok kötelességeit szabályozza s lelkökre köti a vármegye titkait

és titkos dolgait.

Mivel sok panaszok vannak, hogy némely nemesek, nem gondolván semmit a j
rendtartással, a határukban lev közporkolátokat, szlgyepket be nem fogják, valamint a

parochia, iskola, pásztor háza, híd és út csinálásokban és egyéb közönséges dolgokban

nem egyeznek és visszát vonnak, a vármegye ezek Ítéletére a paraszt bírókat felhatal-

mazza, úgy hogy azok toties epioties egy forintig büntethessenek.

A mig a parasztságot anyagi létének folytonos romlása tette elkese-
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redetté, az úri osztály és a klérus nem fogyott ki a vallási torzsalkodásból.

II. Ferdinánd uralma Abaujvármegyében biztositva lévén, kormánya, mint
Magyarország egyéb részeiben is," ersen támogatta a katholikus ellen-

törekvést, még pedig els sorban azoknak a templomoknak visszavételével,

melyek eredetileg katholikusok voltak, de vagy elvették a protestánsok,
vagy a protestánssá lett földesúr, mint jogos tulajdonát, lefoglalta. II. Fer-
dinánd 1637-ben meghalván, utóda, a már megkoronázott III. Ferdinánd m Ferdinánd,

országgylést hívott egybe Pozsonyba, mely alatt egyszersmind a királyné
koronázásának is végbe kellett mennie. Ez országgylésre Abaujvármegye
is nagy panaszokkal küldte követeit. Cseh János mislyei prépost elvette a
protestánsoktól a mislyei templomot, annak concionátorát elmozdította s

jövödelmétl megfosztotta. Székely Balázs meg a somogyi (a mai Somodi)
község templomát foglalta el ; de nem elégedvén meg ezzel, meg akarja

Magyarország Vármegyéi és Városai o4
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akadályozni a lakosokat a bécsi békekötésben biztositolt szabad vallás-

gyakorlatukban, a mennyiben szigorú büntetés térbe mellett azt is meg-
tiltja nekik, hogy a szomszéd reformált templomok valamelyikét látogat-
hassák. A vallás szabad gyakorlatának ez a korlátozása annál inkább bántja
a rendeket, mert másrészrl a királyi kormány nem volt elég ers, vagy
nem fordított kell gondot arra, hogy útját állja a törökök terjeszkedésének,
a kik a zsitvatoroki béke megállapodásainak megsértésével nem csak több-
szörösen pusztították Abauj vármegye egyes részeit, de foglalásokat is

tettek a vármegye területén.

Az országgylés már két hónapig vitatkozott a vallási sérelmek fölött

s a protestáns rendek egyáltalában nem akartak addig belemenni a királyi

elterjesztések tárgyalásába, mig a sérelmek orvosolva nem lesznek. Köve-
telték a királytól annak biztosítását, hogy a városok és a községek a következ
országgylésig az ország törvényei szerint megmaradhassanak vallásuk
szabad gyakorlatában s gondoskodjék felsége a viszályok elhárítása végett,

hogy a jövben ne történjenek templomfoglalások, a jobbágyokat bírságok
vagy más erszak alkalmazásával ne kényszeríthessék a katholikus hitre

való áttérésre s ne szedjék el a parochiális jövedelmeket. Minderre, a mini
emiitettük, Abauj vármegye követei is megtörtént eseteket hoznak föl. Abauj
vármegye egyik követe a naplóiró Szemere Pál volt, a kit kartársai „nagy-
esz' - melléknévvel ruháztak föl.

A kath. klérus élesen válaszolt a királyhoz intézett fölterjesztésében

a protestánsok panaszaira, mi nagy felháborodást keltett az utóbbiak közt.

A nádor maga vetette közbe magát, hogy a mindkét oldalon szakadásig
fokozódott elkeseredést enyhítve, békés megegyezést hozhasson létre. 1638.

január 80-án (mint Demkó Kálmán írja az 1637/38-iki országgylés törté-

netében) magához hivatta négy vármegyének, még pedig Abauj, Hont, Sáros

és Szalmár vármegyék követeit, s ezek által akart hatni a protestáns rendekre
;

de lehetetlen volt ket oly engedékenységre birnia, a mint a királyi udvar
és a katholikus urak kívántak. Abauj vármegyére nézve fontos eredménye
volt ez országgylésnek a rendek sürgetésére adott ama királyi leirat, mely
biztosítja a rendeket, hogy a felvidék hathatósabb védelmének okábólmeg-
szaporitja az Abauj vármegye határán lev Szendr vára rségét, megengedi
Ónod megersítését, a várak védmveinek újabb megersítése czéljából

pedig egy hadi építész rendeltetik ki, a ki állandóan Kassán fog lakni.

A sérelmek orvoslása azonban csak Ígéret maradt Mihelyt az ország-

gylés szétoszlott, nem gondolt rá többé komolyan III. Ferdinánd kor-

mánya. A nemesség e miatt való elégületlensége már öt év múlva nyili

fölkelésben tört ki. Abauj vármegye adta ki rá a jelszót. A vármegye
nemesei összegyülekeztek Kassán s követeket küldtek Rákóczy Györgyhöz,

i. Kákóczy hogy hódolatukat kifejezzék.
<,yorgy ' 1640-ben Abauj vármegye székház építését határozza el. Az ez évi statútum erre

nézve ezeket tartalmazza: „Az nemes vármegye törvényszékes házának megépítésére min-

den úri praelatus és jószágos nemea uram ki-ki, magok jóakaratjok szerint, ígértének bizo-

nyos számú pénzt, melyeket regestromban irtunk és comprehendáltunk és az nenirs vár-

megye protocolumában in specie örök emlékezetre beinseraltatjuk. Ezen házunk felépítésére

az taksás nemesek (vagyis egyházhelyi nemesek) fél taksájukat adják meg."

1644. január 18-án már két szomszéd vármegye, Borsod és Zemplén
is csatlakozott az abaujiakhoz. A három vármegye Kassán tartott közös

gylésén elhatározta, hogy tömegesen lóra ülteti a nemességet és hadat
szed Ferdinánd ellen. Forgách Ádám fkapitányt márczius 11-én elvonulásra

kényszeritettók s Rákóczy György másnap elfoglalta a várost. Erre a föl-

kelés villámgyorsan terjedt el az egész felvidéken. Ferdinánd Eszterházy

Miklós nádort és Puchaim. Kristófot küldte Rákóczy György ellen. Eleinte

kedvezni látszott a szerencse a királyi hadnak, de csakhamar érzékeny
vereséget kellett szendvedniök Kemény Jánostól, Rákóczy György vezérétl,

a ki Puchaimot Szaláncznál, azután Somosnál megverte. Rákóczy György
Regécz várát is elfoglalván, III. Ferdinánd jónak látta békét kölni vele. Az
1645. okt. 22-iki békeszerzdós értelmében Rákóczy György megtarthatta

Abauj vármegyét haláláig Regécz várával együtt, ezenkívül a szent római

birodalmi berezegi czímet kapta.
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A mig Rákóczy György Kassa birtokában volt, a vármegye Kassára
tette át székhelyét; házat épített a város engedelmével 1647-ben. A vármegye
háza, mely máig fennáll, a mostani székháznál egyszerbb és szkebb kétemele-

tes épület volt a futczán.

A vármegyei székhely Kassára való áthelyezését országos törvény ren-

delte el. A közönség biztonsága és könnyebbsége szempontjából ugyanis az

1647 : 109. tvczikk elrendelte, hogy legalább akkor, a mikor a szükség
kívánja, a megyei gyléseket és törvényszékeket Abauj vármegye Kassán,
Húros Eperjesen, Szepes Lcsén tartsa. Meghagyja az említett törvény Kassa
városának, hogy a megyei szókház fölépítésére az engedélyt megadja. Kassa
városának tanácsa azonban azontúl is akadályokat vetett a megyei gylé-
sek megtarthatása ellen, mert a törvényhozás kénytelen volt 1649-ben újra

foglalkozni Abauj vármegye székhelyének ügyével s az 1649: 21. tvezikk-

ben megparacsolja, hogy a város köteles megengedni a megyei gylések és

törvényszékek ott tartását, még pedig mindannyiszor, a hányszor az enge-
délyt megtagadná, 600 forint birság vettessék ki rá, melybl 500 forint a

megyét, 100 a végrehajtót illesse.

Az ers és könnyen hozzáférhet Kassa biztosabb gyülekezési hely is

lehetett, mint Göncz, a hol még a rablótámadások ell sem voltak megóva
az odamenk. 1659-ben a Hernád szertelen áradása annyira megrongálta a

gönczi utat, hogy Abauj vármegye elégtelen levén annak helyreállítására,

az országgylés Szepes ós Sáros vármegyék közremködését is megparan-
csolta, melyek szintén használják az utat ; de a berekben, mely a Hernád-
tól a városig terjedt, Göncz városa volt köteles földhányásokat készittetni

;

tartozott ezenkívül a berket az ut két oldalán kiirtani, mert a berekben szer-

fölött elszaporodtak az útonállók.

A vármegye mindazáltal még ezután is tartott gylést Gönczön, a mi-
kor a német parancsnokok is korlátozták gyülekezési szabadságát, igy 1667-ben,
melyen a többi közt a Privigyey vagy Pap család, 1669-ben, midn a Bósvay,
Alexi és Imre családok nemesi leveleit hirdették ki.

Rákóczy György mindössze csak három évig bírhatta Abauj várme-
gyét, 1648-ban meghalván, a békeszerzdés értelmében 111. Ferdinánd azon-
nal intézkedett Kassa és a vármegye átvételérl. Kiküldötte biztosul Wes-
selényi Ferenczet, Bornemiszsza Jánost és Mosdóssy Imrét, a kik a vármegyét
Regécz várával és Kassa városával együtt 1648. október 11-én a király

birtokába vették. Wesselényi Fcrencz nádorral nemsokára már mint abauj-
vári birtokossal találkozunk. A murányi vár hsnjét, Széchy Máriát a maga
részére hódítván, vele megkapta Enyiczkét, mely a XVI. században Ryma-
Széchy László ós Fcrencz tulajdona volt. Itt építtette a részben eredeti

alakjában fennmaradt kastélyt 1658-ban.

1661-ben elhatározza a vármegye, hogy ezentúl minden évben január hó 4-ik és 5-ik

napján tartassék meg a tisztújítás. Akkor a fispán Perényi György volt, kinek mködésé-
hez, minthogy ennek betartását a maga és utódai nevében ünnepélyesen megígérte, a vár-

megyei jegyzkönyv sok sikert kíván s t meleg szavakkal élteti.

Ugyanekkor megállapította a vármegye, hogy a megye török alatti részébl a

s/.olgabirók hogyan idézzék meg a feleket.

1662-ben a gyújtogatások ellen hoznak óvintézkedésekéi,

A legjobb alkalom lett volna most, midn a békeszerzdés gyümölcse

ilyen könnyen ölébe hullott III. Ferdinándnak, uralmát biztosítani, a felvi-

déket, illetleg a török birtokába még nem került magyarországi megyéket
megnyugtatni, anyagi erejüket és hajlandóságukat növelni, hogy egy hosszú,

áldásos béke alatt megersödve, megérhessék az ország felszabadítását. De
csak a centrális uralom számára akarták felszabadítani, a török rabszolga-

ságból német rabszolgaságra hajtani. Számítottak mindenesetre a magyar
urak ingatag természetére, magánérdekük hajhászására, a mit már Bethlen

panaszkodva említ, mint az világosan kitnik Molin Alajos velenczei kö-

vetnek 1661-ben a signoriához intézett jelentésébl. (A bécsi csász. akadémia

kiadványa). E szerint az udvar legkevósbbé sem gondol a bajok orvoslá-

64*
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Kassán.
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sára, mert ha az ország ersebb volna, nehezebb lenne kormányozni. Az
udvar nagyon örült, hogy minden fúr egy kis király, alattvalói t. i. a

jobbágyak rabszolgák s látván azt, hogy az urak sem tartják meg az általuk ho-

zott törvényeket, a király környezete is rajta volt, hogy ne tartsa meg azokat,

így történt azután, hogy a szentesitett törvények s a királyi Ígéretek da-

czára is, fleg 1659-tl fogva egymásután zték ki Abauj vármegyében a

protestánsokat templomaikból.

Mint ugyanaz a velenczei követ itja, általában azt állították, hogy a

császár nem igyekszik visszaszerezni Magyarországnak a törökök által el-

foglalt részeit, nehogy a magyarok hatalomra vergdvén, büszkék legyenek

és levessék az alattvalói jármot, melynek csak nevétl is irtóznak. De a

bécsi udvarnak a törökkel szemben tanúsított lanyha és gyanús magatar-

tása tápot adott egy ujabb, a Habsburgok trónjára nézve az elbbieknél

még veszedelmesebbé várható mozgalomnak, melynek els szálai Abauj vár-

megyében futnak össze, amennyiben a királypárti Wesselényi nádor, most már
abaují birtokos állott a bécsi kormányzat ellen és Magyarország szabadságának

megóvására irányuló összeesküvés élére. Az elégedetlenség úgyszólván Abauj

vármegyében nyilatkozott legelször és leghangosabban. Ok volt rá elég.

Már nem is a vallási kérdés dominált, hanem az ország alkotmányának

czélzatos megkerülése és minduntalan való megtámadása. Növelte a nyug-

talanságot a már elbb is többször nyilvánult ós a velenczei követ jelenté-

sébl láthatólag jogosan gyanúsnak tartott tétlenség a békeszeg törökökkel

szemben. 1657-ben már Tihanyig portyáztak a törökök, pusztítva, foszto-

gatva, rabságba ejtve sokakat ; de mert a német zsoldosok nem kevésbbé

sarczolták a lakosságot, ellenben a törökök nem tördtek vele, hogy a ke-

resztények mely hitfelekezethez tartozónak vallják magukat: a protestánsok,

nemkülönben lelkészeik inkább elszenvedték az sarczolásukat, mini

azokat a törvénytelen adókat, melyekkel a német kormány zaklatta az or-

szágot, s nem csodálhatni, ha a református papok inkább a török gyzel-

méért imádkoztak, mint a németekéért, a kik az országos törvények ellenére

nyomták és üldözték ket.
1663-ban Bárezay Ferencz alispánsága (1657—1669) alatt a katonák erszakoskodásai,

fosztogatásai, házasságtörései ellen fakad ki a vármegye. A káromkodókat is szigorú bün-

tetéssel sújtja ; aki ördög adta lelk, ördög adta, ördög teremtette káromkodásokkal nyilvánosan

ól, az ilyeneket el kell fogni, az alispán és a szolgabirák els ízben a.hóhérral vesszz-

tessék meg, másodízben botoztassák meg, végre harmadízben halállal bnhdjenek.

iB03-iki or- Az 1663-iki országgylés elhatározta a török elleni hadjáratot és kell
száfrgytiiés. nacier kiállítását. Szeptember 18-án a fels-magyarországi vármegvék föl-

kel hadának Abauj vármegye területén, Boldogkváránál kellett össze-

gylnie. Bakos Gábor volt vezérökül kiszemelve. De a magyar nemesség

fölkelése hiába való áldozat volt. A török hadsereget Montecuccoli 1664-ben

keményen megverte ugyan Szt.-Gotthárdnál, de a gyzelmet nem bogy ki-

használta volna a kormány Magyarország hódolt részeinek felszabadítására,

hanem a Magyarország hozzájárulása nélkül kötött, lealázó vasvári békében

továbbra is módot nyújtott a töröknek hóditmánya megtartására. A német

katonák kellettek a magyarok fékentartására. Wesselényi nádor és Bocskay
1

' 'H- István zempléni fispán hiába emelnek panaszt I. Lipót királynál a várak

német katonasága miatt. A kormánya még kíméletlenebbl folytatja az er-

szakosság politikáját. 1665-ben Csáky Ferenczet fels-magyarországi fkapi-

tánynyá nevezvén ki, Stahremberg Rüdiger Ern grófot küldi királyi biz-

tosképen, bogy igtassa az uj fkapitányt hivatalába. Csákyt be sem

eresztették Kassara; a tizenhárom vármegye és a szab. kir. városok névé-
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ben podig Bocskay István zempléni fispán fölterjesztést tett a koronához

a törvénytelenség miatt, kijelentvén, hogy a vármegyék és a kir. városok

csak ugy ismerik el Csákyt, ha magyar biztos helyezi méltóságába. Hosszú

vonakodás után a vármegyék követelése teljesedett ; Csáky Ferencz beigta-

tására Bársonyi György szepesi fprépostot küldék királyi biztosul. A várak

német katonasága megmaradt azután is ; Kassára is már 1665-ben, midn
Csáky beigtatása ellen a vármegyék tiltakoztak, Rothal grófot neveztette

ki Lobkowitz parancsnoknak, a ki a fkapitánynyal együtt buzgón igyeke-

zett a magyar nemesek gyülekezeteit korlátozni, a törvénytelenségek ellen

való felszólalásaikat elnyomni.

Az elégületlensóg napról-napra fokozódott. Miután a tizenhárom várme-

gyének 1666. április 19-én Zemplén városában tartott gylése sem ért el semmit

panaszaival, a nemesek Kassára gylést hívtak egybe; ennek megtartását azon-

ban úgy gróf Csáky Ferencz, mint Rothal megtiltotta. Az elégületlenek a tila-

lom daczára összegyltek s elhatározták, hogy szervezik a fölkelést.

A kormánynak azonban tudomására jutott a Magyarországon készül

fölkelés; miután a mozga-

lom élén álló Wesselényit,

Nádasdy Ferenczet, Zrinyi

Pétert, Frangepán Kris-

tófot, Rákóczy Ferenczet

az összeesküvésbe belevont

Tattenbach stájerországi

kormányzó komornyikja

elárulta. Rákóczy elhamar-

kodott tette, hogy Sáros-

Patakon letartóztatta Stah-

remberg-Rüdiger Ernt s

Kolonics nev zászlótartó-

ját és Regécz várába küldte

ket, hol a magyar elégü-

letlenek embere Bónis Fe-

rencz voltakkor a kapitány,

csak súlyosbította helyzetüket. Ez elhamarkodott lépést Zrinyi Péter sietett jó-

vátenni ; felszólitván Rákóczy Ferenczet, hogy bocsássa szabadon az elfogotta-

kat, akiknek letartóztatását úgy igyekezett magyarázni Bécsben, hogy szemé-

lyük biztonságáért helyezték ket rizet alá. De minden mentegetzés, nem-

különben Zrinyinek hségigérete, melylyel Bécsbe küldött gyóntatója által

kegyelmet akart nyerni, süket fülekre talált.

Mint tudjuk, az idközben meghalt Wesselényin és az anyja közben-

járására kegyelmet nyert Rákóczyn kivül az összeesküvés fejeit idegen

biróság Ítélete alapján kivégezték. Nikházy Istvánt, Abauj vármegye alis-

pánját, ki szintén részt vett az összeesküvésben, fej- és jószágvesztése Ítél-

ték, az említett Bónis Ferenczet 1671. április 30-án Pozsonyban lefejezték.

Fels-Magyarországra most még nagyobb hadert küldtek a mozgalom elfoj-

tására, s az összeesküvés alkalmas ürügy volt az alkotmány ujabb megszo-
rítására is.

1670-ben Gönczön tartott közgylésén Abauj vármegye Komjáthi Zsigmondot, Torok

Istvánt, Kovács Istvánt és Csobai Istvánt kapitányokká választván, eskü alatt kötelessé-

gükké tetle, hogy az „utálló s dúló, fosztó, prédáló, kóborló, szegénységetrontó s pusztító,

l'ogyató, minden névvel nevezheteiid gonosztevk, malefactorok, latrok" elfogatásában ós

üldözésében a hozott statútumok szerint fognak e ljárni.

Wess elényi-féle

összeeskü

A VIZSOLYI TEMPLOM.
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1672-ben a vármegyei esküdtek napidiját szabályozta a vármegye. E szerint ha

járásukból „derekas dolgokban" kiküldik ket minden naj>on, mig oda járnak, kegyel-

meknek rendeltetnek ötven-ötven pénzek. Az alispánnak kell jelentést tenniök s ez utal-

ványozza ki nekik a napidijakat.

A nádorispánság nem töltetvén be, Ampringen Jánost nevezte ki

I. Lipót teljes hatalmú kormányzóvá, s az keze alatt megkezddött Fels-
Magyarországon a legvéresebb rémuralom korszaka. Már 1670. jul. 29-én

spankau. átadja a parancsnokságot a rövid ideig kapitányoskodó Sporck, Spankau
Parisnak, a ki tüzzel-vassal fog nem az elégületlenség, hanem az elégedetlenek

kiirtásához. Megtilt minden tanácskozást, kegyetlen büntetéssel fenyegeti

azokat, akik a pártütket eltitkolják, egyenesen utasítja ket a kémkedésre,

a református papokat pedig eltiltja attól, hogy a török segítségért imád-

koztassák a népet.

Rendelete 1672. május 12-ón kelt. Szövege Lehoczky közlése szerint

(Századok I.) következ

:

Paris Liber Baro a Spankau haereditarius dominus in Pernadicz et AHensattell, Sacr.

Oaes. Reg. Mttis actualis aulico-bellicus consiliarius, generális vigiliarum praefectus, consti-

tutus colonellus, nec non Cassoviae praesidiorumque Superioris-Hungariae generális com-

mendans.

Ezen levelünk rendiben mindeneknek a Fels-Magyarországban levknek legyen

tudtokra és szorgalmatos gondjokra, kivánom ; minthogy már sok példából kitetszett, hogy

némely nyughatatlan emberek, hol titkon s hol nyilván összecsoportozott gyülekezetecskékbl

igen veszedelmes és az országnak káros szakadások a keresztényi szeretetet bontogató gy-
lölséggel együtt származnak : tudva legyen azért, hogy az olyan rendkívül váló gyülevé-

szes csoportozások és gyülekezetecskék senkinek sem engedtetnek, sem pedig a több faluk

s városokból együvé járandóknak a mi hirünk nélkül, sem otthonn, sem kivül, semminemii

kimenést okozó czim alatt. És valakik találkoznak, akik, vagy hogy k magok az ilyen

veszedelmes csoportozást gyakorolnák, vagy ezen illetlenségben másokat tudván lenni, azo-

kat bejelenteni mentül hamarább nem akarnák, vagy hogy szánt szándékkal és ravaszon

az ilyenek kitanulásával nem gondolnának, ha közel hozzájuk történnek is. vagy k magukat

ugy tettetnék, mintha ezekben semmit sem tudnának ; mindnyájan az ilyenek (valamely

bizonyos jelenséggel megbizonyosodva rájuk) pártüt rebelliseknek, avagy felséges urunk

gonoszakaróinak tartatni fognak, és méltóképen bnhdni. Azt is ehhez adva, mivel ugy hal-

latszik, hogy némely prédikátorok, nem keresztény buzgóságtól viseltetvén, a kereszténység ter-

mészet szerint való ellenségének szerencsés voltáért az együgy községet imádkoztatnák, és azzal

a pogánysághoz szítván, a keresztények közt való gylölséget is terjesztik : az ilyenek felöl

nagy szorgalmatossággal tudakozzanak és vallattassanak is mindjárt a vármegyei minden

rendbeli tisztek, kicsinytl fogva nagyig, a kik mások is ezen illetlenségben levket mind-

járt jelentsék meg, hogy a feljebb megirt nótába ne essenek.

Második az, minthogy a számtalan sok tolvajláS) fosztás és ártatlanok megkárosítása,

sebesítése s ölése sokszor esett már az országban, és fél, netalán több is essék, az erdk
zöldülvén ; azonban az Isten eltt való számadással a tisztviselk tartozván, csak az egj

ártatlan elvesztéseért is : azért ezennel akartam meginteni minden vármegyebcli tisztvisel-

ket, fispánokat, viczeispánokat, szolgabirákat, s egyéb országbeli tiszteket is, hogy az ilyen

tolvajkodókat, avagy mostaniakat, avagy azeltt valókat kerestessék, tudakozódással és

vallatással mindjárt, minden halasztás nélkül, minthogy sok faluban az alábbvaló ne-

mes emberek is ilyen tolvajkodóknak bizonyossan mondatnak lenni, a parasztok is

de kiváltképen az oroszok. Az ilyenek azért igen nagy serénységgel ós serio men-

ten megtudakoztassanak minden falukon s helyeken, elegend bizonyság után törvényes

utón kiirtassanak, mint olyan veszedelmes mirigymérgek ; sem a hazafiságra, sem barát-

ságra, sem a maga hasznára nem tekintvén senki is, mert ha valami olyan tekintetért a

vármegyék némely tisztei kicsinytl fogva nagyig az olyan vizsgálatban tunyálkodva kóse-

delmeznének, avagy mikor a tolvajlás történik, ha akkor mind a magok embereivel, mind

az körülvalókkal az olyan tolvajokat meg nem kergethetik: tudják meg bizonyosan, hogy

az olyan tunyálkodó vármegyei és városi tisztviselknek jószágaiból fordul meg az eltol-

vajlott jószág s a megfosztatott embereknek kára.

És mivelhogy a minapi 13 vármegyebeli kassai gylésben végeztetett, hogy a kik

titkon praktikálnának az elszökött pártüt robelüsekkrl, avagy felséges királyunk akár-

mely ellenségével titkos szövetségeket forralva, háború támadásokat izgatnának és elveszt
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viszálkodásokat gerjesztenének, hogy az olyanokat mindjárt minden késedelem nélkül igen

serio kikeressék a vármegyei f és alábbvaló tisztek szorgalmatos tudakozódással és hit után

való vallatással minden vármegyékben, falukon s városokon, megkérdvén, ha nem tudna-e

olyanokat maga valahol ? Vagy nem vett-e eszében valami olyan jelt és állapotot vala-

mire valót? Vagy valamit nem hallott-e valaki fell, aki az olyan pártüt praktikákban,

hamis hirköltésben részes volna? És ha valaki felül csak fülhegygyei olyan valamit meg-
értenek: azontúl mindjárt több és nagyobb tudakozódásokat indítsanak és bizonyosan végére

menvén, minket is mindjárt tudósítsanak, hogy az szegény községet háborgató, rossz hamis

hivek megfojtassanak és az egész országbeliek félelem ós rettegés nélkül lévén, dolgaihoz

ki-ki békességessen lásson.

A feleletet erre a Petróczy-féle fölkelés adta meg. Petróczy István, petróczy-Ki ke-

Kende Gábor, Szuhay Mátyás, Szepessy Pál 15,000 emberrel Kallóról jövet lés -

berontottak Abauj vármegyébe s Kassának tartottak. Spankau Enyiczké-

nél állotta utjokat, de kemény vereséget szenvedett. De a mig a fölkelk

szétosztották csapatjaikat, Szuhay Kassát, Kende meg Regéczct ostromolta,

Kobb, Diepenthal és Eszterházy Pál megérkeztek a császári csapatokkal. Kobb .

A fölkelk Györkére vonultak vissza s erejüket számba véve, legyzhették

vulna a császári sereget, ha Kobbnak nem sikerül a hajdúkat ígéretekkel

árulásra csábitani. A csata elveszett s a fölkelk két részre szakadva, futton-

t'utva hagyták el Abauj vármegyét. Az elfogottakat a kegyetlen Kobb karóba

huzattá. Spankau még ersebben látott üldözésükhöz. A bujkáló s menekül
„lázadókat" földönfutóknak jelentette ki, ráparancsolt az alispánokra, hogy

hajszoltassák tel ket, kihirdottetó, hogy a közönséges lázadókért fejenkint

2 tallért, a fbbekért, ha megölik, 1000—1000 tallért, ha elevenen behozzák,

2000—2000 tallért ád.

A mig egyfell a fkapitány, Spankau alkalmazta az elrettentés leg-

kegyetlenebb eszközeit, más részrl Kobb Farkas gróf hadparancsnok

fenyegette a lakosságot, hogy mindenkit karóba huzat, a ki czimboráskodik

az összeesküvkkel, Spankau 1674-ben a reformátusok ellen, a kik bántal-

mazzák a katholikusokat, kiparancsolja a megyéket, hogy fogdossák ket
össze s büntessék bármiféle büntetéssel. A reformátusokat, a kiknek lelké-

szeit tömegesen vitték volt már el Pozsonyba s onnan gályarabságra,

Nápolyba, sikerült is megritkítani a Hernád völgyében ; egyre-másra vándo-

roltak a Tiszántúlra. Spankau még az évben meghalván, Strassoldo lett

ideiglenes fkapitány, a kit 1677-ben Kobb váltott föl, ki október 7-én

vonult be Kassára. A dühöng ember véres kardot, nyársat és kereket hor-

doztatott körül a helységekben, ezekkel a jelvényekkel figyelmeztetvén a

„kuruez pártütk és rablók czimboráit" : kard lesz a büntetése a fúrnak,
nyárs a nemesnek, kerék a parasztnak. S nem érte be a puszta fenyegetés-

sel, hanem megkezdte véres munkáját a gyanusitottakon.

A budai pasa erre viszont megparancsolta, hogy hasonlóképen bánja-

nak el a németekkel. Ez felnyitotta a bécsi kormány szemét, s tartván

attól, hogy megint kitör a folyton lappangó lázadás, Kobbot deczember 10-én

elmozdította s helyébe Würben Istvánt nevezte ki.

Hanem ez már nem tarthatta vissza Thököly Imrét, a ki élükre állt

a kuruezoknak s 1678-ban rövid id alatt egymásután elfoglalta Abauj vár-

megye várait: Boldogkvárát, Gönczöt, Mislyét, Széplakot, Enyiczkét, Sza-
lánczot. Ez utóbbit Leslie tábornok a következ évben visszafoglalta ugyan,
de Szikszónál érzékenyen megverte t Thököly.

A háború dúlásai mellett ez évben (1679-ben) egy más csapás is láto-

gatta Abauj vármegyét: a pestis, mely ismételten megjelent már az
utóbbi években. 1675-ben Törökországból jövet köszöntött be, 1678-ban

Thököly.
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már Kassán és környékén jelentkezett. A vármegyének sok lakosa lett a

járványnak áldozatává.

Thököly Imre 1682-ben újra hadat vezetett Fels-Magyarországra a

király ellen s ez alkalommal, igaz, hogy csak a török segitsógével, ura lett

Kassának. 1682. november 19-én Bécsben fegyverszünet jött létre közte és

a király közt. 1683-ban Kassán országgylést tartott a fels-magyarországi

rendekkel. Az országgylésen Abauj vármegyének követei voltak : Kálmánczay

István alispán, Balcay István, Várady Mihály és Hósa Mihály. Thököly el-

adta óhajtását, hogy ingyenes ervel jó karba akarja helyeztetni az általa

birt várakat, Szenclr helyett pedig, „ha Isten kezébe adja" Szádvárát.

Boldogkvára az esztergomi érseké volt, s noha a bécsi fegyverszünet 8.

pontja, mely kikötötte az érsek javainak háboríttatlanságát, Boldogkrl nem
szólt, a rendek nem akarták érinteni, nem kétkedvén, hogy ez sem szen-

ved kivételt. Hanem a rendek hangulata Thökölyre nézve veszedelmesen

lelohadt. Ismétldött az a jelenség, melyrl Bethlen Gábor oly elkeseredet-

ten panaszkodott. Elég volt a hadakozás ; némelyek zúgolódtak is, hogy
Thököly önz czélt követ, követolni kezdték a nemesi rend hazaszállí-

tását. E nélkül pedig Thököly a maga erejével nem boldogulha-

tott volna. A rendek követelése rendkivül fölingerelte Thökölyt. Meg-
hívta lakomára a rendeket és a vármegyék követeit. Ezek közül öt vár-

megyének, Abaujnak, Zemplénnek, Sárosnak, Ungnak és Szepesnek kül-

döttei okoztak neki legtöbb boszuságot. A haragos Thököly, mellzve min-

den diplomacziai tapintatot, a vendégség után az egykorú krónika szavai

szerint „mosdatta, pirongatta" ket, a mért cserben akarják hagyni. Végre

elhatározta a gylés a nemesek összeírását ; 8802 gyalogost és 8000 lovast

számláltak össze. A szétosztás módja fölött is hosszú vitatkozás támadt.

Sok huza-vona és üzengetés után végre ugy döntött a fejedelem, hogy a

szétosztásban meg nem nyugvó három vármegye, Abauj, Zemplén és Sáros

oszsza föl egymás közt a kivetett hadat.

Thökölynek ekkor már rosszul állott a dolga. A törökök Bécs mellett

szenvedett nagy veresége megfosztotta legersebb támaszától. A török had

legyzje Sobieski János lengyel király Bécs alól való visszatértében Abauj

vármegyén vonult keresztül, s november 26-án Szepsin pihent tartott. A
hegyaljai városok közül Tokaj, Tállya, Tarczal, Bényo 1000 hordó tokaji

bort Ígértek neki, ha megkíméli ket a lengyel hadsereg átvonulásától ; a

király azonban ajándék nélkül is megtette ezt s Abauj vármegyén át min-

den kártétel nélkül, rendben vezette át fegyelmezett seregót.

Thökölynek a nagyváradi pasa által történt elfogatása, de Petneházy

és kuruczainak Caprara császári tábornok eltt való meghódolása sem szün-

teté meg a kuruczhadak támadásait, a kik minduntalan le-lecsaptak Abauj

vármegyébe. Csak 1697-ben sikerült a Thököly-sereg maradványait meg-

törni. Nigrelli Oktavián kassai fparancsnok megvervén ket Harangodnál,

a Tokay Ferencz parancsnoksága alatt álló, nagyrészt már gyülevész nép

szétszóródott és apróbb csapatokban fosztogatta Abauj vármegye helységeit

és a királynak meghódolt nemesek házait. Nigrelli kénytelen volt nemesi

fölkelést hirdetni Abauj vármegyében és Zemplénben. De mindjárt kezdet-

ben a nemesség húzta a rövidebbet. A vakmeren támadó gyülevész had

a szalánczi hegyek alatt megverte a nemesi sereget; Semsey László ezre-

des és Kormos István is elestek. De Vaudemont császári tábornok Nigrelli

és Károlyi Sándor közremködésével kiverte ket fészkükbl s nagyrészt

megsemmisítette seregöket, melynok maradványai szétporlódtak.
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A béke tehát külsleg helyre volt állítva s I. Lipót kormánya, mely

a fölkelkben a nemzeti törekvések harezosait és a protestánsokat egyaránt

üldözte, folytatta a törvénytelen elnyomást. Nem tagadható, hogy szolgála-

tot tett a közmveldésnek azzal is, hogy miután a püspök és a káptalan

a török iga alól felszabadult Egerbe visszatérhetett, 1697-ben Jászóvárra

visszahelyezte a premontreieket. De min czélzattal tette ezt is ? Némete-

síteni akarta az smagyar monostort, mert osztrákoknak ajándékozta. Terve

mindazáltal csak ideig-óráig sikerült; az önkéntelenül magyar érzelmvé

vált monostor, támogatva küls körülmények által, nem is száz év lefolyása

alatt függetlenítette magát

A protestánsok szabad vallásgyakorlatát, nem csak hittériti szándék-

ból, hanem részben megtorlásul a fölkelésekben való részvevés miatt, a törvé-

nyek biztositéka ellenére betiltották, a birtokukban lev templomokat el-

szedték, ujak épitésót nem engedték meg. Ezúttal még mindig nem sike-

rült megtörni Magyarországot, bármennyire ki volt merülve, elnéptelenedve

és elszegényedve. Néhány évi könyörtelen önkényuralom után még egy-

szer hatalmas lobbot vetett a szabadságharcz tüzeli. Rákóczy Ferenczczel.

A törökökön nyert

nagy gyzelmek, Magyar-

országnak a Duna-Maros-

közén kivül való felszaba-

dítása, Erdélynek könny
szerrel a Habsburgház

uralma alá hajtása, elbi-

zakodottá tette I. Lipót

kormányát. Azönkényülog,

Széchenyi Pálnak vész-

jósló tiltakozása ellenéit!

készített uj szabályzat,

melyet az országgylés

elé nem mertek terjeszteni

s melyet egy szkebb
kör bécsi értekezleten részt vett magyarok visszautasítottak, Magyarorszá-

got az örökös tartományokkal egyenl meghódított tartománynyá akarta

sülyeszteni. Az országgylés által féltékenyen rzött adómcgajánlási jogon

is rést ütött Lipót rendelete ; a török háborúk okozta költségek pótlása

czirnén rendeletileg a birtokos nemesség jövödelmének Vm-od részét köve-

telte. 1700-ban a köznemességet is megadóztatta, s az 1687-iki pozsonyi

gylés óta országgylést egyáltalában nem hitt össze. Az egész században,

minden országgylésen megtett szentesített ígéret daczára a protestánsok

sérelmeinek orvoslása írott szó maradt; st térités örve alatt üldözésük sem

szünetelt. Ez egymásra torlódó okok szülték a szabadságharezok századá-

nak utolsó nagy háborúját, melyet II. Rákóczy Eerencz a szabadságharezra

nézve kedveznek látszó külviszonyok közt kezdett meg, de melyet a ki-

merült ország részben nem tudott, részben pedig a békés szándékú

I. József kormányra kerülte után, a ki biztosította az alkotmány helyreállí-

tását, már nem akart végig küzdeni.

1701. január 3-án tartott közgylésén Abauj vármegye a szökevény jobbágyok ügyé-

ben hozott intézkedéseket. Megújította az 1612-ben Gönczön bozott statútumát a bor és

sör árultatása dolgában. Elhatározta, bogy a kik a pusztult telkekre és helyekbe letelepedni

akarnak, azok két éven át minden teberll mentesek legyenek. A vármegyében mindenki

kassai vékával és köböllel tartozzék élni, 12 írt büntetés terhe alatt. Az olyan nemesek,

Magyarország Vármegyéi és Városai. 65

SZADVAR.

II. Rákóczy

I erencz
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kik a szolgabíró idézésére a vármegyei törvényszék eltt meg nem jelennek, '24 frt,

parasztok 12 frt birságban marasztaltassanak el. Az olyan foglyok, kiket nem terhel

fbenjáró vád, kezességre szabadlábon hagyhatók. Az adó fölhajtására nézve az e czélból

kiküldött tiszteknek, az istenkáromlás büntetésére nézve a falusi bíráknak külön uta-

sítások adattak.

Maga a szabadságharcz kevésbbé érintette a vármegye területét ; nagy

csatái az ország nyugati részében és Erdélyben zajlottak le. Kassa már a

szabadságbarcz kezdetén meghódolt Rákóczynak, a ki Rabutin ostroma

daczára ura maradt kibúj dosásáig. Kassával együtt Abauj vármegye is

híven kitartott a szabadság ügye mellett. A megyei lakosság inkább felpré-

dáltatta vagyonát, hogy sem szabadsága védelmezjének árulójává lett

volna. E ragaszkodásnak egyik rugója, bár frésze a szabadság eszméjének

volt benne, talán az is lehetett, hogy a felsvadászi Rákóczyaknak Abauj vár-

megye volt második törzsfészkük, s a mint I. Rákóczy Ferencz, úgy nagy

fia is idejének javát Abaujban töltötte. II. Rákóczy Ferencznek is Kassa

volt a fvárosa. A ragaszkodó nép nem riadt vissza saját javainak elvesz-

tésétl, midn Rákóczy Ferencznek segíteni kellett. 1706-ban, mikor Rabutin

Kassa ostromára indult, a lakosok mindent elpusztítottak eltte, a falukat

ós malmokat leégették, maguk az erdkbe menekültek. A királyi tisztviselk

is a néppel tartottak ; a kapott parancs daczára semmirl sem gondos-

kodtak, a mire Rabutin seregének szüksége lett volna
A háború Abauj vármegye földnépét ersen sújtotta. Erre mutat az 1708. évben

hozott következ statútum : „Méltán panaszkodván némely szegénység, hogy a

tábori szekerek ki nem állítása miatt szekerök, marhájok egész a Tiszáig az hadi rend

által vitettenek el, statuáltatott, hogy az olyan méltatlan károkat az megkárosított felek azon

vetessék meg, a kin múlt az tábori szekereknek kiállítása."

Az emlékezetes ónodi országgylésen Abauj vármegye, nemkülönben

Torna vármegye követei is részt vettek a függetlenségi határozat kimon-

dásában.
Rákóczy után. a béke megkötése és Rákóczy Ferencz elbujdosása után a vármegyé-

nek is uj életet kellett kezdenie. A hosszú háborús korszak alatt megvál-

tozott a vármegye küls képe ; de megváltoztak a szereplk is. A kegyelmei

el nem fogadott, számkivetésbe ment Rákóczy jószágai más kézre kerültek

;

a fels-vadászi uradalmat és kastélyt, mely nagyjában ma is régi alakjában

áll fenn, 1713-ban királyi adományképen br. Meskó Jakab kapta, a kinek ni
ágon fenmaradt családja máig a hazafiság és emberszeretet számos erényével

tündöklik. A vármegye sok helysége elnéptelenedett, a miben az 1710-iki nagy

pestisnek is része volt ; mind Kassa, mind a földesurak kénytelenek voltak

ismét idegen telepeseket behozni. Az idegen invázió azonban, a melynek magya-

rosításáról természetesen nem gondoskodott az idegenek elszaporitását szán-

dékosan elmozdító kormány, kiforgatta a vármegyét elbbi magyar voltából.

De nemcsak hogy elnéptelenedtek a fennálló községek, hanem a hosszú

háborúskodás alatt számos helység egészen elpusztult. A Hunyadiak korá-

ban Csánki Dezs még 318 községet talál Abauj vármegyében ;
ezek közül

Elpusztult köz- negyvenhetet már nem találunk föl. Az elpusztult községek egyike-másika

mint puszta rzi az egykori helység nevét; másoknak csupán nevük maradt

fenn az okiratokban, de határuk más helységek határába olvadt. Az el-

pusztult helységek következk: Borsfalva (elfordul 1523-ban Dobszáva] és

Ináncscsal együtt), Bakóháza, Belenicze, Csapóháza, Csatóháza (Pere és A' adás/,

közt feküdt), Cseh (ma csebi puszta Buzitánál), Amadé vagy Cserhaj-Ida,

Dedlczháza vagy Diczháza, (Monaj és a mai Pocsaj puszta, egykor szintén

önálló község vidékén), Dezsöháza (Novaj mellett), Cárd (ma gárdi puszi a

Pólyinál), Gergelyfalva vagy Gergely-Idája (Kis-Ida mellett), Oyanda (puszta
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Tomor mellett), Guta (Devecserrel és Fancsallal együtt emlegetik), Haradisa

(Bárcza ós Kisfalud közt), Hertvára (Berettel, Detekkel ós Tengerfalvával

együtt) Horvát vagy Horváti (ma Horvát puszta Kupa mellett), Kácsik

(Buzita és Resté vidékén kellett lennie), Kápolna (ma puszta a füzéri járás-

ban Nyírinél), Karácsond (ma puszta Fels-G agy és Szászfa közt), Kemej (puszta

Onga mellett), Kelecsény (nem a mai Kelecsény, hanem puszta Szepsitl

délre), ugyancsak egy másik Kelecsény (Szántónál), Kendeled (Olcsvár és

Fels-Regmecz közt), Kutlin (Perónyi -birtok volt Radvány határában),

Lebenye (ma puszta Kassától délkeletnek), Literi (Nagy-Idával fordul el),

Lucska (a Kassától délkeletre és keletre es helységek közt szerepelt),

Lyuba (ma puszta Büttös és Buzita táján), Marczelfalva (Forró mellett kellett

lennie), Noé (Szend és Méra környékén), Olaj (a mai Nagy-Kinizs határá-

ban), Ózd (elfordul Devecser és Fancsal helységekkel), Papi (ma puszin

Garadna mellett), Pocsaj (ma puszta Monaj mellett), Pocsin, Rakottyás

(Gsákány mellett), Regeié (ma puszta Kis-Szaláncz mellett), Reglöd

(Rozgony és Garbócz közt), Roszput (többször emiitik Hatkóczczal és Cseb-

bel együtt), Sárvár (ma puszta Garadna mellett), Szebenye (ma puszta

Garadna és Szála között), Szedlecz (a vármegye északnyugati részén lehe-

tett), Sziget (ma Szikszó mellett lev puszta), Tobolka (Dediczházával együtt

fordul el), Toka (a Zudar-birtokok közt szerepel Forróval együtt), Tövis-

Pere (ma Tövis puszta, Pere és Szántó mellett), Tuzsa (ma puszta Gibárt

mellett, a XVII. században még létezett, 1647-ben még a törvény is meg-
emlékezett róla), Újfalu (Ongával egyesült puszta, miért is a község neve

ma Onga-Ujfalu).

Kápolna, Lebenye, Regete, Sárvár, Tuza még közsógképen emlittet-

nek az 1715-iki összeírásban, de már részint mint teljesen elpusztult, ré-

szint pusztulófélben lev helyek.

Az örökös háborúk által okozott pusztulást a vármegye minden mó-
don orvosolni törekedett. 1714-ben kimondotta, hogy a letelepülni szándé-

kozó jövevényeket, ha házat építenek, három évre minden adó alól föl-

menti. De a népesedós természetesen lassú folyamatu dolog volt s nem ment
egyszerre. 1715-iki össze-

Az 1715-iki Conscriptio elszomorító állapot képét festi rideg számai-
val. A ma létez községek közül is sok teljesen el van hagyva ; az el nem
hagyottak nagy része elnéptelenedett. Kipusztultak a jobbágyok, a zsellérek.

Néhol csupán egy kúria áll fenn, máshol semmi, csak rombadölt házak, vagy
üres telkek, melyekrl kihaltak lakosaik, vagy melyekrl az éhség és szük-
ség zte el ket.

Az összeírás 584 jobbágy-, 59 taksás és 279 zsellérportát, mindössze
922 portát talált. Min hanyatlás ez csak az 1564-iki összeírás eredményé-
hez képest is, amikor I686V2 portát találtak Abauj vármegyében. S a tel-

kek közt is hány áll mveletlen ! A rétek nagy részét elpusztította a Hernád,
Tárcza, Kanyapta áradása; nem volt elég emberi kéz, hogy megvédhesse
a határt az árviz ellen. A legtöbb helységben nem maradt több, mint 1—

3

porta. Az összeírásról szóló jegyzkönyv (az orsz. levéltárban) tudatja ve-

lünk, hogy Varbcz teljesen elpusztult ; Alsó-Mislye rétjeit a Hernád elárasz-

totta, csak a dombosabb részeken kaszálhatnak. Széplak-Rövidszeren a viz

tökéletesen elpusztította a rétet. Zdobán a házak elhagyva állanak. Kassa-
Ujfalun csak 4 jobbágy és 1 zsellérportát találtak, a szllk a zavaros idk-
ben megsemmisültek. Rozgony egy része szintén el van hagyva ; 3 jobbágy-,
1 zsellér- és 1 szabados portája maradt. Beszter, Rás rétjei viz alatt állanak.

Bátyok teljesen néptelen; egyetlen család lakik még benne. Regete-Ruszkán,
Kis-Szalánczon, Regétén egyetlen lakost sem találtak. (Regete meg is sznt.)
Kalsa teljesen puszta. Ez a „totaliter deserta" minduntalan szemünkbe ötlik.

Újvároson, F.-Regmeczen semmit sem vetnek ; élnek koldulásból vagy más
65*

nas.
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nyomorúságos módon. Mátyásházán lakik egy Vég András nev ember (más
nem), aki semmit sem vet, csak egy kis szlleje van. (Vég Andrással, agy
látszik, kihalt Mátyásháza, mely már nem létezik mint község.) Vilyben is

csak egy lakost találtak. Bisztyéröl két nemesen kívül minden lakos elme-
nekült. Vágás (Kovácsvágás,) a nemeseken kivüi szintén lakatlan. Pálháza
üres. Kis-Bózsvát másfél esztendvel azeltt odahagyták a lakosok. Filkeháza

„egy nyomorultat kivéve, teljesen néptelen ; szintúgy Kápolna (ez sem lé-

tezik már) és Kisfalu (Vilmány-Kisfalu). Felsö-Czécze a nemesi lako-

kon kivül elpusztult ; Alsó-Czécze, Fels-Méra teljesen. Sárvár szintén

„totaliter deserta" ; valamint Hemád-Petri is. Felsö-Gagy a kúrián
kivül elpusztult, Alsó-Gagy teljesen. Hasonló sors érte Peder, Fúló-Kércs,

Litka, Büttös helységeket. Szudolc Hidas-Németiben vet a földesúr enge-
delmével, mert az határa a Hernád áradása következtében az id szerint

puszta. Elpusztult nagyrészt Perény, részben Komarócz, Makranez is, melyrl
megjegyzi az összeírás, hogy valaha népes volt, de most elhagyatott. Bodolló

teljesen elpusztult, három zsellér az urasági házban lakik. Buzinkán nem
találtak portát, még a kúria is üresen áll. Pányok nagyobbrészt elpusztult.

Szepsiben körülbelül 150 ház áll elhagyottan. A.-Meczenzéfen 10-nek. F.-

Meczenzéfen 19-nek nincs semmije; nyomorultak lettek, az uraságnál laknak.

De a megmaradt helyek portáiban is nagy fogyatkozás állt be.

Az 1427-iki adó-összeirás szerint Nagy-Idán volt 91 porta, 1715-ben hét.

Szepsiben 180, most 44. A.-Meczenzéfen 58, most 18, F.-Meczenzéfen 28,

most 22 (ez szenvedett legkevesebbet), Gönczön 190, most 43, Szántón 10ít,

most 13. Mizslyén 41, most csak négy. Mindenütt és mindenütt a pusztulás

és nyomorúság képe.

A kihalt családok után jogigénynyel föllép atyafiak vagy örökségre

Bhtokperek. jogot formáló egyének igen sok bonyodalmat okoztak, miért is 1715-ben

szükséges volt a peres birtokokra nézve külön királyi törvényszéket fel-

állítani Kassán, Pozsonyban és Zágrábban. A kassai törvényszék elnöke gr.

Csáky Zsigmond volt; táblabírák: Pethe Mihály, Szentivány László, Tahy
Károly, Ferencz leleszi prépost, Balogh István, Szentivány János, Megye rv

Gábor, a két abaujvármegyei alispán ós a korona ügyvédje. A törvényszék

azonban nem mködhetett az összes érdekeltek megelégedésére, miért is

huszonhat év múlva a rendek sürgetésére eltörülték.

Az önkényesen, még I. Lipót alatt létesített harminczadvonalak miatt

többször emelt szót az országgylés. Ezeket a fölösleges, sok zaklatással

züntetése. járó harminczadokat az 1715-iki országgylés rendezte, mely az 1715:91.

törvényezikkben megállapította minden megyére nézve a harminczadállo-

másokat. Abauj vármegyében egy fállomást hagytak meg, Jászát, ennek

fiókjaiul Szepsit és Szikszót rendelte a törvény.

A pusztává lett területek benépesítésérl az 1723-iki országgylés

három törvényezikkben is intézkedett, melyek hat évi közadó-mentességei
Teepiteb.

biztosítottak a bevándorlóknak s fleg a kézmvesek ós kereskedk beódes

getósét czélozták. Ennek folytán Abauj vármegyében ismét sok német be-

vándorló telepedett le. Ugyanebben az évben szervezték a kerületi táblákat
;

Abauj vármegyét a eperjesi (tiszáninneni) tábla hatáskörébe rendelte a

törvény.

Az állandó hadsereg szervezése most már kevésbbó tette szükségessé

a nemesi hadak fölkelésót, noha ezt az állandó hadsereg mellett is fenn-

tartotta a törvényhozás és így a vármegye lakossága az ismételt török

háborúk daczára is békésen dolgozhatott a régi sebek gyógyításán, a köz-

biztonság megszilárdításán. Ámde 1741-ben újra fegyverbe kellett állania a

Mária Terézia, vármegye urainak. A pozsonyi országgylés Mária Terézia királyné trónja

nak megmentésére nemcsak a kért ujonezokat ajánlotta meg, de elrendelte

a nemesi fölkelést is.

Harminczadok
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Abauj vármegye a nemesi fölkel sereghez Szirmay Tamás ezredes Nemesi fölkelés

parancsnoksága alatt 2 lovas- és 2 gyalogszázadot szervezett. A lovasság ml -lien -

Splényi altábornagy hadosztályához ment Csehországba, a gyalogság pedig

a Fels-Ausztriába beütött bajor sereg ellen küzd hadsereghez. A lovasság

összes létszáma volt 4 tiszt és 177 ember; ezekhez pótlólag 1742-ben még
1 tisztet és 63 lovast állított a vármegyei nemesség ; mindössze tehát 245

lovast állított ki. A gyalogság összes létszáma 308 ember volt. Mint megyei
bandérium saját zászlója alatt, külön egyenruhában ment a hareztérre e

csapatosztály. A huszárság egyenruhája volt: kék mente, hasonló szinü dol-

mány és nadrág, kék csákó, kék zsinóröv. Az ezredest a törvény értelmé-

ben a királyné nevezte ki, ellenben a csapattiszteket maguk a banderisták

választották. A szervezést a tiszáninneni kerület részére kinevezett vezér,

Csáky György gróf szepesi örökös fispán és kir. vezérrnagy intézte.

A nemesi had, fleg a lovasság, melynek Csehországban a poroszok

ellen nagyobb szerep jutott, derekasan viselte magát s vérével pecsétel

meg vitézségét. Az abaujiak közül 28 ember vesztette életét a csatatéren.

Az 1744—45-iki hadállítás alkalmával megint meg kellé hoznia a vér- 1744-45.

áldozatot a vármegyének ; de feladatának emberül megfelelt. A jelentések

szerint Abauj vármegye a legtöbb hadat állitó vármegyék közé tartozott.

Ez év a vármegyére nézve

azonban nemcsak harczi ba-

bért termett ; a nemzeti kul-

túra terén is jelents ese-

ménynek volt határköve. Eb-

ben az esztendben függet-

lenítette magái a jászéi pré-

postság az osztrák premon-

treiektl s ezzel törzse lett

a premontrei kanonokrend

újonnan életre kelt egyik

magyar ágának.

Az 1745-iki hadállítás

háborúk már nem érintették közvetlenül a vármegyét. A királyné intéz-

kedései következtében a közoktatásra és a gazdaság emelésére fordítottak

nagyobb gondot ; mig a vármegyei politikai élet, melynek nem volt talál-

kozó pontja a hallgatásra kényszeritett országos politikai élet porondján,

úgyszólván teljesen szünetelt. A politikai életben dermedtség állott be. Az
17ö4-iki országgylésen fellobbant panasznak sem volt kézzelfogható követ-

kezménye. A múlt század óriási ervel vívott küzdelmére hosszú, mámoros
álom következett be itt is, csak úgy, mint az egész országban ; békét óhaj-

tott kevés kivétellel mindenki. Száz évvel elbb még óriási mozgalmat

támaszthatott volna az olyan esemény, mint a jezsuita rendnek 1773-ban való

eltörlése s tagjainak szétbocsátása ; hiszen láttuk, hogy Kassán ismételten véres

tüntetések voltak miattuk. Most közömbösen vették barátaik, ellenségeik

egyaránt. Pedig a protestánsoknak is még mindig volt okuk a panaszra

;

az alkotmány megszegése miatt pedig mindenkinek. A nagy nemesi osztályt

közelrl érdekl s országgylésen kívül, rendeletileg életbe léptetett úrbéri

szabályzat, mely igaz, hogy a nép sorsát jelentékenyen javította, szintén

nem keltett a vármegyei nemesség részérl tiltakozást. Mig azonban a

föld népérl emberszeretn gondoskodott Mária Terézia, kereskedelmi poli-

tikája következtében az iparosok és kereskedk sorsa rosszabbra fordult.

TORNA VÁRA.

után a Mária Terézia által több ízben viselt Mária Terézia

rendeletei.
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A háborúk miatt felszaporodott adósság az adók emelését tette szüksé-

gessé, s már ez is sok kárt okozott az iparos osztálynak, de nagyobb csa-

pás volt reá nézve az, hogy az Ausztriának kedvez vámszabályzat nemcsak
meggátolta a múlt századokban virágzásnak indult magyar ipart fejldésében,

hanem létalapját megtámadva, nyomorult zsellérsorsra juttatta.

A jobbágyok sorsának enyhítésén kivül egyéb intézkedéssel, mint uj

termelési ágakkal is igyekezett a földmvesek sorsán segíteni. Az kor-

mányzatának utolsó éveiben tettek próbát az ország több részei közt Abauj
vármegyében is a selyemtermelés meghonositásával. Abauj vármegyében

határozott kudarczczal járt a kisérlet. A vármegye a helytartósághoz inté-

zett levelében megírja, hogy ennek oka nemcsak a nép közömbösségében

rejlik, hanem abban is, hogy idegenkedik olyan termelési ágtól, melynek

biztos jövedelmezségérl nincs meggyzdve.

De mit ért minden gondossága Mária Teréziának, midn az ország

gazdasági jólétének egyenesen életerét vágta el az 1769-ben életbeléptetett,

elbb említett vámrendszerével ? Abauj vármegye is nagyon megérezte káros

hatását. Már a szabadságharczok korszakát követ elszegényedés is nagy

visszahatással volt az ipar helyzetére ; Mária Terézia vámrendszere meg-
semmisítéssel fenyegette. A hatalmas iparú Kassa mellett a vármegye kisebb

helyein is élénk ipari és kereskedelmi élet fejldött, de Kassa, által a vár-

megye lakosságának is tekintélyes része jutott jóléthez ; most mindezt gyö-

kerében támadta meg a, királyn intézkedése. Nem a fizetségtl való vona-

kodásnak tulajdonitható tehát, — mert a vármegye 1741-ben és 1744-ben is

fényesen kitüntette áldozatkészségét,-- hogy 1780-ban Abauj vármegye azok

közé tartozott, melyek legnagyobb adóhátralékban voltak, éppen az iparz
határszéli megyékkel, Pozsonynyal, Nyitrával, Trencsennél egv sóiban. A vár-

megye föl is irt e miatt a helytartótanácshoz, rámutatva a fenyeget vál-

ságra. De Mária Terézia 1780-ban, mieltt jobbra fordíthatták volna elha-

tározását, meghalt; II. -lózsef pedig nemcsak gazdaságilag, de politikailag

is beolvasztásra szemelte ki Magyarországot, tle tehát hiába vártak volna

orvoslást.

Még Mária Terézia uralkodásának utolsó évében, 1770-ben épült föl az

uj megyeház, a vármegye mai székháza, Kassán a futczán. Néhány esztend

múlva a vármegye ugyanott érte meg önkormányzatának els izben történt

megtörését.

ii. József. II- József uralkodása megsemmisítette a vármegyék és szab. kir. vá-

rosok autonómiáját, st önálló közigazgatási területi jellegüktl is megfosz-

totta ket. 1783-ban a császár bejárta Magyarország nagy részét, hogy

személyesen ismerje meg az ország állapotát és közigazgatási viszonyait.

A magyar urakkal való érintkezésétl bátran merték remélni, hogy makacs

terveivel felhagyva, rálép az alkotmányosság útjára s mcgkoronázlatja

Abszolutizmus, magát. De e helyett a teljes abszolutizmus és eldeinek koronázási esküjé-

vel biztosított törvények felfüggesztésének korszakát nyitotta meg közvei

lenül azután, hogy az országot beutazta, mely alkalommal Abauj vármegyéi

és Kassát is meglátogatta, midn a vármegyei küldöttség Szikszón fogadta

s mutatta be hódolatát a mai Hunyady-Csáky kastélyban. II. József már

Németnyelv. 1784-ben a német nyelvet tette hivatalos nyelvvé az országban; 1785-beD

pedig felforgatta az egész megyei rendszert. Ezt megelzleg 1784-ben.

augusztus 16-án általános népszámlálást és a házak niegszániozását ren

delte el.

Ez összeirási rendeleti' ellen, mely alól a nemesek sem vétettek ki.

Népszámlálás.
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az eljogaiban megtámadott vármegye erélyes feliratot intézett hozzá.

A fölterjesztés, mely 1784. október 1-én kelt Kassán, Abauj vármegye

gylésébl, a 24204. számot viseli, s az Orsz. levéltárban (a régi helytartó-

ság okiratai közt) riztetik.

A felirat hivatkozva az összeírásokra vonatkozó 1715:3., 1723:8. tör- Aba«i várme-

vényczikkekre, valamint az 1598 : 4 t.-czikkre, felvilágosítja a király felségét,
?fe

pllf,n

°ZSÍ

hogy a nemesek lakásainak megszámozása soha sem volt szokásban és nem
is történhetett. Hadi czélokra, imminens veszély esetén való összeírása

mindenkor a törvény által történt, de a jog, szabadság és kiváltság ellenére

soha. Kéri tehát a vármegye szent felségét, biztosítván t további hsé-
gérl, hogy a nemzet fájdalmát és megütközését megszüntetve, rendeletének

teljesítésétl mentse föl a vármegyét. Figyelmezteti devóezióval a felséget, hogy

közvetlen eldei, VI. (III.) Károly, édes anyja, Mária Terézia, st maga is

trónraléptekor biztosította Magyarországot, hogy törvény szerint fogja igaz-

gatni, soha sem pedig az örökös tartományok mintájára; a jogokat, szaba-

dalmakat és kiváltságokat pedig, mint a törvényben kimondatott, tiszte-

letben tartja és tartatja.

„Oum proinde praememorata Oonscriptio nunquam antehac in Regno audita, nec in

Legibus memorata, fundamentalibus Scopum publictim Regrii definientibus Legibus et

lonsequenter Juribus et Libertatibua Regnicoliirum Solenni Diplomate Regio stabilitis

adversetur, iisdem nos Legibus et Sanctionibus eo firmius inhaeremus, quod Quemadmodum
gloriosae memóriát; Avus Mattis Vestrae Carolus VI. per Artnm 3-ium Anni 728 Ommia tani

Diplomádat, (pitim aliti i/iinrris Jitru, Libertates, Privilegia, Tmmunitates, praerogativas Legesque

conditas per Successores etiam inviolabiliter conservandas constituit, ac idipsum Augustissi ma
ocndam Genitrix Mattia Vrae confirmando, per Artnm 8-nm Aj 741 de eo etiam, quod ad

normám aliarum Provinciarum nullo unquam tempore gnbernandi simus, securos reddidit

ita Mattas Vra ficrma etiam in ipso Regiminis sui aditu easdem Legén ae omnes Libertatén

nostras benigne confirmaverit."

II. József, minthogy a vármegye nem akarta az összeírást teljesíteni,

királyi kiküldöttekkel végeztette azt. Az 1784-iki népszámlálás azonban

hibás lehetett, mert 1787-ben uj népszámlálást foganatosítottak. Mutatja

hibásságát az is, hogy Abauj és Torna vármegyékben (melyek 1785-ben

egyesíttettek) a lakosságnál majdnem 30,000 fnyi különbséget találtak. Részint

az els összeírok járatlansága, részint talán az eltitkolások, bujkálások

okozták ezt.

1784-ben Abauj vármegyében következ eredménynyel zárták le az összeírást:

Kath. felntt férfi 14,700

„ fiúgyermek 11,449

„ felntt n 15,291

„ leánygyermek 11,224

Nem kath. férfi 7588

,, ,, fiúgyermek .... 5599

„n 7718

„ „ leánygyermek . . . 5488

Zsidó férfi 578

,, fiúgyermek 547

n 541

,, leánygyermek 481

Idegen férfi voit 433, fiúgyermek 305, idegen n 371, leánygyermek 271.

A szolgákat külön irták össze. Felntt férfi szolga volt 2330, fiu 1258, n 1766, leány-

gyermek 954.

A születések száma volt 1948 fiu, 2034 leány, összesen 3982; a halálozások száma 3499;

a születési többlet körülbelül normális szaporodási arányt mutat.

Az összes lakosság az összeírás szerint 89,283.

Torna vármegyében összesen 14,262 lakost találtak. A két vármegye lakossága tehát

lett volna együtt 103,545.
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Az 1787-iki pontosabb összeírás szerint az egyesitett Abauj-Toma
vármegyében volt 11 mezváros, 263 falu, 6 puszta. A házak száma 19,173.

Keresztény család 24,204, zsidó 558 találtatott.

Az összes lakosság száma 132,823. Ebbl idegen 1261.

Foglalkozásra nézve volt: 186 pap, 5315 nemes, 45 tisztvisel, 1206

polgár, 6535 paraszt; iparos vagy keresked 6911, segéd, napszámos, szolga
stb. 15,895.

A milyen szigorúan hajtotta végre népszámlálási rendeletét, oly követ-

kezetes szigorúsággal valósította meg a megyék kormányzatára vonatkozó

terveit is József.

Még 1784-ben október 13-án tisztújítást tartott a vármegye br. Orczy

Lrincz fispán vezetése alatt. Alispánok lettek : Kelcz Antal, Zombory
Zsigmond, fjegyz Komáromy György. Fszolgabirák : Lánczy Jakab, Fáy

Ábrahám, Zombory Gábor, Puky László. A vármegye akkor 4 járásra volt

felosztva.

II. Józsefnek 1785-ben, márczius 18-án kelt rendelete értelmében a

megyei és szab. kii*, városi hatóságokat feloszlatták. A megyei fispánok

megszntek. Az ország több kerületre osztatott ; egy-egy kerület élére kerületi

fispán vagy kir. biztos, a megye élére fnök állott. Abauj vármegye a

AbaujésToma kassai kerületbe jutott, melyet kívüle még Zemplén-, Sáros- és Szepes vár-

egycsitósc. megyék alkottak. Torna vármegyét megszüntette a csiíszári rendelet s beol-

vasztotta Abauj vármegyébe, melynek ezután 5-ik járását képezte.

Torna vármegyének önállósága, ezúttal elször, megsznvén, itt tartjuk

lielyén valónak, hogy a legújabb idkig Magyarország legkisebb vármegyéjé-

nek múltját emlékezetünkbe idézzük.

Torna töiténete Torna vára a XIÍI. században, nevezetesen IV. Béla, illetleg a tatár-

járás után kezd feltnni az okiratokban. A vármegye valószínleg szintén

IV Béla alatt alakult ki, a ki különben a tornai várhoz tartozó részeken
lakókat különböz kedvezményben részesítette, minthogy menekülésekor
szolgálatokat tettek neki. Késbb is fölkereste IV. Béla c vidéket és hosz-

szasabban idzött itt.

„Tekus, comes de Sarus" 1270-ben kapta IV. Bélától Torna várát;

unokája I. -János „de Thurna" írja magái, a kinek családja 5-ik izében

1406-ban kihalt.

1289-ben IV. László Tomor falut Feche Mihály és Bucchus tornai vár-

jobbágyoknak „jobbagiones de Torna" adományozta.
Torna vármegye területe kezdetben nagyobb volt, mint mai napság,

mikor Abanj vármegyébe kebelezték. A mai községeken kívül hozzátarto-

zott Gömörbl Hárskút, Dern, Kovácsvágás; Gsánki szerint néha odaszá

mitották Borsodból a Szalonnától és Rakaczától a megye mostani haláláig

ér csücsköt, Szepcstl pedig Stószt, melyet legújabban végleg Abauj-Torna
vármegyébe kebeleztek. Lakosai közül nyilván régebbek a szlávok, a mit

régibb községeinek, magának Tornának neve is bizonyítani látszik A megye
benépesítésének idrendjérl azonban semmi határozottat sem mond-
hatunk.

A XV. század elejéig egy nemzetségé, a Tekusoké, illetleg már
Tornaiaké volt az egész vármegye. 1406-ban Tornay dános, az 5-ik, magta-

lanul elhalván, 1410-ben a nyitravármegyei származású Berencsi István

kapta, a ki „Tornay" nevet vett föl.

1430. körül 800 adó alá es portát írtak össze a vármegyében ;
a XV.

század végén már 1000— 1100-at,

1476-ban örökvétel utján Bebek Orsolya férj. Szapolyai Imréin'' kezére ke-

rült a vár és tartozéka, s majd egy századon át a Bebekek maiadtak urai.

A Bebekek gömörmegyei család voltak; IV. Béla Bebek Ferencznek és

György fiának 1243-ban adományozta Berzótét, Pelsczöt, Csetneket. Ere-

detük a monda homályában vész el ; a néphagyomány pásztornak mondja
süket, a kit szerencsés véletlenség juttatott volna nagy kincs birtokába,

melyen lassankint uradalmakat veti és tekintélyessé emelte családját.
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Az ellenkirályok harczának kezdetén Bebek Ferencz Ferdinándhoz
csatlakozott és 1530-ban Boldogk várának ostromát vezette. De János ha-
lála után György fiával együtt elpártolt Ferdinándtól s Izabellához állott,

abban a reményben, hogy ez Erdély kormányzójává fogja kinevezni. Re-
ményében csalódván, egyenesen Konstantinápolyim ment ós Szolimántói
kérte Erdély kormányzóságát János Zsigmond felnövekedéséig. A szultán
kegyesen fogadta és kormányzóságának jelvényével, a zászlóval ajándékozta
meg. Izabella hírt vévén errl, maga küldött követséget Bebek Ferenczhez,
hogy vállalja el a kormányzói állást. De Bebek észrevette, hogy cselvetés
készül ellene, tehát tagadó választ adott s egyúttal, hogy életét megmentse,
meghódolást színlelt. Azonban megöletését nem kerülte ki. Bebek Ferencz
halála után fia, György kibékült I. Ferdinánddal, hséget esküdött neki s

uradalmait is visszakapta. Hasszán, füleki bég, egy elbb Bebek szolgála-
tában állott szökevény közvetítésével Szádvárból kicsalván Bebek Györgyöt,
1562-ben Balog vára mellett egy erdben kísérivel együtt elfogta/ Kísére-
tében voltak : Magócsy Gáspár, Rákóczy György, Boksy István, Hangony
György. Ezeket mind Fülek várába vitték, a honnan csak nagymennyiség

TORNA VÁRA ALAPRAJZA.

váltságdíjjal szabadíthatták ki magukat, kivéve Bebeket, a kit Hasszán bég
Konstantinápolyba küldött, hol két esztendeig volt súlyos rabságban. Bebek,
•János Zsigmondhoz fordult, hogy járjon közbe érette ; örök hségrl bizto-

sította. János Zsigmond csakugyan közbevetette magát érdekében, mire a

szultán szabadon bocsátotta. Bebek György Erdélybe jött, ott János Zsig-

mond a seregek fvezérévé tette s két várral ajándékozta meg.
Bebek György azonban csakhamar cserben hagyta János Zsigmondot

is, és meghódolt a királynak, hogy visszakaphassa tornai és gömörí birto-

kait. Schwendi Lázár, az akkori fels-magyarországi fkapitány, gyanakodva
fogadta a meghódolást és óvóintézkedéseket tn, miért is Szenclrrl eltá-

volította Bebek katonáit és Bebek György feleségét, a Szádvárban lev
Patócsy Zsófiát, felszólította a vár átadására.

Schwendi, hogy elvágja Szádvár útját, Jabloncza és Szögliget fell
gyorsan egy-egy váracsot építtetett s azokat katonáival rakta meg. Patócsy
Zsófia ettl sem ijedt meg, hanem követeket küldött férjéhez, hogy segedel-
met hozzon; a mig az megjön, el van tökélve, hogy megvédelmezi a várat

utolsó emberéig. Bebek György jobbnak látta az alkudozást, követet küldött

Szádvár.

.Magyarország Vármegyéi és Városai. fifi
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Schwendihez Kassára, kérve t, járjon közben a császárnál, hogy az fogadja
vissza kegyébe, adja vissza továbbá Szendrt s fizesse ki azt a 40,000
aranyat, melyet váltságdíjképen Erdély fizetett érte a töröknek, végül adja
neki a Magyarország határán lev Szakolczát, hogy ott feleségét biztos-

ságba helyezhesse. Bebek azonban csak idt akart nyerni az alkudozással,

mert azalatt tovább is érintkezett János Zsigmonddal, mit a kezdettl fogva
bizalmatlan Schwendi megtudván, rendszeres ostrom alá fogta Szádvárt.

Alig kezddött meg a vár vívása, megtudta, hogy Bebek Füleken van s

onnan háromszáz válogatott magyar és török harczossal készül Szádvárt
fölmenteni. Schwendi a Forgách Simon által elfogott három Bebek csapatja-

beli lovastól Bebek György egész tervét kitudván, minden útját idejekorán
elállittatá, mire Bebek reményt vesztve, visszafordult. Patócsy Zsófia hsiesen
védte a várat, több ostromot visszavert, a császáriak támadó mveit apró
ágyúival ismételten összerontotta, de végre tarthatatlanná vált helyzete s

kénytelen volt alkuba bocsátkozni Schwendivel. A Forgách Simon közben-
járására, Patócsy Zsófia küldöttjével, Wesselényi Farkassal, Bebek egyik
régi lovassági vezérével megállapított föltételek szerint Patócsy Zsófia

minden kincsével és podgyászával kivonulhatott a várból s annak elszállí-

tására Schwendi elfogatokat rendelt ; az ágyukat és hadi szerelvényeket
azonban át kellett adnia a császáriaknak. Patócsy Zsófia szabadon mehetett
Tornára s innen bárhová.

A mikor a vár átadása megtörtént, s Bebekné Tornára vonult, Bebek
György már Rima-Szombatnál állott egy török csapattal, melylyel meg akarta
támadni az ostromló sereget, hogy legalább a háromszáz fogadott katonát
a várba vethesse. Bebek Szádvár elestérl értesülvén, visszafordult s hslelkü
nejével, kit fogsága óta nem látott, Erdélybe, János Zsigmondhoz utazott.

Szádvárnak 1566-ban törtónt elfoglalása után Bebek többi vára is

Schwendi kezébe jutott. Bebek György nemsokára meghalt s benne csa-

ládjának magva szakadt. A tornai vár tulajdonosa és Torna vármegye f-
ispánja a csanádvármegyei származású Magócsy Gáspár lett, a ki a koro-

nára szállott Torna várát úgy vette meg, s a ki egyúttal Bereg várme-
gyének is fispánja és mind Miksának, mind Rudolfnak kedvelt embere volt.

Torna vármegye Bocskay és Bethlen hódításai alatt is mindig kirá-

lyi birtok maradt; a bécsi és a nikolsburgi béke szerint ez volt az

erdélyi fejedelmek magyarországi birtokának határa; Bethlen Gábor Abauj
vármegyét haláláig birta, de Torna II. Ferdinándé maradt.

A véghelyek megersítéséhez szolgáltatandó közmunkáról szóló 1602.,

1613., 1622-iki s még többször megújított törvények szerint hol Szendrhöz,
hol Diósgyrhöz kellett Torna vármegyének munkásokat küldeni ; Abauj-
vármegyét Ónodhoz rendelték. 1618-ban Torna vármegye Putnokhoz tartozott

ingyen munkát adni.

Szádvár Bebek halála után Csáky István, majd Rákóczy György bir-

tokába jutván, Thurzó György nádor Rákóczy Györgytl elvette és hetesi

Pethe Lászlónak adta. Ebbl hosszadalmas pör keletkezett, melylyel az

országgylés is kénytelen volt foglalkozni. Rákóczy László jogot tartott

Szádvár birtokára, nemkülönben a hetesi Pethe-örökösök is. Az 1646 : 110.

törvényczikk meghagyta a nádornak, hogy Ítéletet tegyen. Hogy min ered-

ménynyel járt el nádor, mutatja az, hogy nyolcz év múlva újra kénytelen
volt ezt az országgylés elrendelni.

Torna várát a magtalanul elhalt Magócsy Gáspár után unokatestvérei,

Gáspár és Ferencz örökölték, oly feltétellel, hogy ha k is magtalanul hal-

nának el, nvérük, Margit örökölje, a kinek Kátay Ferencz volt a férje, s

ha történetesen is örökös nélkül marad, akkor Magócsy Dorottyának, az

örökhagyó I. Gáspár nvérének Móricz Lrincztl született unokája legyen
a vár birtokosa. II. Gáspár és Ferencz csakugyan örökös nélkül haltak

meg. A várat a végrendelet értelmében Móricz Borbála és Anna örökölték.

Borbálát Keglevich Miklós, elbb báró, majd gróf, nül vévén, Torna vára

1677-ben Keglevich Miklós tulajdonába ment át. Ez idtl fogva fispánok
is a Keglevichek lettek Tornában.

A Thököly-féle fölkelés alatt 1678-ban magyar és német rség volt a

várban. A magyar rség leölvén a német katonákat, Thökölyhöz pártolt.

De már a következ évben, 1679-ben, Leslie tábornok megostromolta. I.
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Lipót elrendelte a vár véd mveinek szél-robbantását s azóta romokban
bever, noba donjonja és egyes osztályai még elég jó állapotban vannak.

A Myskovszky Viktor által fölvett alaprajzban következ részek tnnek ki : A
várba egyetlen út vezet, az egyetlen fkapnboz (D), melyen át elször is az eludvarba

jutunk. Innen az E kapun V-fa méter széles folyosóba vagy sikátorba lépünk (G), mely a

várépületet minden oldalon övezi. Ezt kisebb kapuzatok (g, g, g) védték. Rajta keresztül

a bels udvarba jutni (H), melyet úgy, mint a bejárást, egy tömör, vastag falazaton, négy-

szöglet, fels emeletén lrésekkel ellátott rtorony (donjon) védett (C). Avar fépülete három

emeletbl állott; a földszint dongaboltozatra volt véve. A lovagterem valószínleg az A-val

jelölt volt, melybl a B lakóhelyiség nyílt. A vár többi helyisége F-fel van jelölve. Az

M, M jelzés épületrész talán a cselédség lakása volt. A várba vezet utat L körbástya

védte, az útvonal alsó részét a K bástya lrései. A hegy meredeksége eléggé megvédte

a homlokzatot, miért is csupán két kisebb szögletbástyát építettek ersítésére (II).

Az egybeolvasztott vármegye uj tisztikarral kezdte meg mködését.

Bocskay birtoklásától 1785-ig, vagyis a kerületi fnökök kinevezésóig, Abauj Föispánok

vármegye fispánjai voltak :
íeos-ma.

Perényi Gábor, egyszersmind ugoesai fispán 1608— 1636-ig, 1640-ben

Perényi Ferencz, 1652-ben Perényi Imre, 1670-ben br. Perényi Gábor, 1088-

ban br. Perényi Péter, 1695-ben br. Perényi Pál, egyszersmind ngocsai f-
ispán. 1707-tl 1738-ig gr. Csáky Zsigmond kir. ftárnokmester, 1739— 1764-ig

gr. Csáky Antal, 1765-tl 1783-ig br. Orczy Lrincz.

A régi tisztikarnak egy része elfogadta a kormány megbízását, de nem

szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy a közigazgatás rendes menetének

veszélyeztetése, tehát a közérdek sérelme nélkül nem igen léphetett volna

vissza az egész tisztikar, mely az abszolút kormányzat alatt szolgálatot

akart tenni a vármegyének. St elég bátor volt többször kérni felirataiban

a császárt, hogy állítsa helyre az alkotmányos állapotokat. Alispán maradt

Kelcz Antal, fjegyz Komáromy György; de a fszolgabirák közül csak

Zombory Gábor maradt meg az 1784-iki tisztikarból; a többi uj : Szirmay

Péter, Kornis István, Szentimrey Gábor. A tornai járás fszolgabirája Görgey

dános. Ugyanekkor kerül Kazinczy Ferencz neve az abaujvármegyei tiszt-

viselk sorába, mint tiszteletbeli aljegyzi'.

1786. deczember 21-én József a városi hatóságokat is eltörülvén, Kassa Kassa, megypi

városát is a megyei batóság alá rendelte. A fbírót nem választhatták többé ^t ^? 3'^'-

a polgárok, hanem a királyi biztos nevezte ki. Ugyanakkor a törvénykezést

elválasztván a közigazgatástól, a kassai állami törvényszók elnökévé kine-

vezte Komáromy Györgyöt, törvényszéki assessoroknak: Fáy Pált, Szentimrey

Pált, Major Zsimondot, Domonkos Sámuelt. Komáromy György nem sokáig

viselte az elnöki tisztet, mert már 1787-ben Zombory Zsigmond lépett

helyébe. A német nyelvet, ha törve is, de a császári parancshoz híven

használták hivatalos érintkezéseikben a magyar tisztviselk. 1788-ból az

orsz. levéltárban egy az örökös tartományokban illetékes, Abauj-Torna

vármegyében tartózkodó hadkötelesek összeírása van, melyet az említett

Zombory Zsigmond következ kisér levéllel küld fel Budára :

Hoch Löbliche Königliche Ungarische Statthalterey !

Zu Folge einer ddo. 4-t. July 1. J. No. 38845. antero erlassenen hochen Verordnung,

wodurch in Bezúg auf das unter 30-ten Oct. d. J. herabgelangte Intimat die bey der Werb-
bezirks Revision vorgefundenen in andere Eiblanderen herstammende Leute in einen

Tabellarisch einzusendenden Verzeichnisse anzuzeigen aufgetragen worden : hat man die

Éhre von Seite dieser Abaujvár mit Torner vereinigten Gespanschaft die Verzeichnisse der

im Mittel dieser Gespannschaft vorgefundenen, theils aus anderen nicht Österreicliischen

Erblandern, theils aus anderen nicht zu dem diesseitigeu Regiment gehörigen Werbbezir-

ken gebührtigen Mánnlichen Individuen in der Anschluss unterthánigst einzubegieiten.

Kaschau d. 30-te August 788. Unterthanigste In Abwesenheit des Hr. 1-ten Vice Gespanes

Sigismund v. Zombory.

Lenn : Johann v. Darvas. (Jegyz.)

66*
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1787-ben II. József eltörölvén a szerzetes rendeket, a jászóvári kon-

ventnek is föl kellett oszlania. Levéltárát Budára vitték, vagyonát a vallási

és oktatási czélok elmozdítására alakított vallás- és tanulmányi alaphoz

csatolták.

A koronázatlan király önkényes intézkedései, alkotmánysértése miatt

még azok is, melyekkel jót érhetett el, mint például a törvénykezésnek

a vármegyei közigazgatástól való elválasztása, a jobbágyok viszonyainak

rendezése, mindenfelé nagy elkeseredést szültek az országban; de egyúttal

önérzetre ébresztették a magyar nemességet. Kassáról indult ki Kazinczy

triásza által a magyar nyelv ápolását, mvelését, jogának védelmét és

érvényesítését elkészít irodalmi mozgalom, melynek visszhangja és folyta-

tása támadt a közéletben. Az eddig mostohán ápolt magyar nyelvnek

az uralkodó által történt elnyomása és az alkotmánynak is ugyanazon

uralkodó által való megsemmisítése együttes tényezje lett a nemzeti

reakcziónak, melynek nagysága egyszerre megdöbbentette II. Józsefet s

1790-ben minden rendeletét visszavonván, kijelenté, hogy alkotmányos útra

lép. Rá nézve késn, mert néhány nappal ezután meghalt.

ii. Lipót. Utódja II. Lipót hajtotta végre a jobb meggyzdésre jutott II. József

utolsó intézkedését. A vármegyék és a szab. kir. városok régi törvényható-
Megyei autó- ságai visszaállíttatván, Abauj vármegye ismét külön vált Tornától. Abauj

"^ámtásY"
3

vármegye 1790. április 19-én tartott tisztújító közgylésén megválasztotta

I. alispánnak Fáy Ágostont, Il-od alispánnak Puhj Lászlót, fjegyznek
Tiszta Ferenczet, a ki az állami törvényszéknek ülnöke volt. Fszolgabirák

lettek: Kornis István, Zombori Gábor, Szontimrey Gábor, Darvas János,

Krajnik József. A vármegye azonban most Torna nélkül is öt járásra oszta-

tott, a mennyiben déli részét ketté osztották s az uj gönczi járást alkották,

Ez a beosztás azután mind a mai napig megmaradt. A központi közigazga-

tási szervezet következ volt: két alispán, fjegyz, két aljegyz, fpénz-

tárnok, fügyész, alügyész, számvev, levéltárnok, orvos, mérnök, adószed.

várnagy s a szükséges Írnokok. A járásokban : fszolgabíró, alszolgabiró,

két esküdt, biztos, adószed.

Az 1790-iki nemzeti ébredés behatása alatt a törvényhozás a megyékre

is kimondotta, hogy a tanácskozás nyelve magyar legyen. Abauj vármegye

ez évtl fogva magyarul vezette jegyzkönyveit.

Az az öröm, mely II. Lipót alkotmánybiztositó kijelentései, megkoronáz-

tatása, az évtizedek óta zsibbadt nemzeti élet példátlan föllángolása után

i. Ferenc?., eltöltötte a hazafiak szivét, az 1792-ben trónra lépett I. Ferencz kormánya

alatt csakhamar ujabb aggodalomnak adott helyet. Bécsben nem tanulták

meg a közelmúlt napok eseményeibl sem, hogy Magyarország hségének
és áldozatkészségének egy igazi forrása van : a szabadság. A franczia fórra

dalom, mely az egész társadalmat átalakító viharával megijesztette a

monarchiákat, köztársasági eszméivel nálunk is hívekre talált; ele Magyar-

országon a szabadságért rajongók nem okoztak volna felforgatást, Ámde a

szabadság szelljétl annyira fél udvari reakezió megtestesülése : Thugut
Martinovics- miniszter a voltaképen ártatlan mozgalmat is vérbe fojtotta Martinovics és
összeesküvés.

y,rgajnaj- kivégeztetósével, kiknek bakójául egy gyászos emlék magyar

ember, Németh kir. fügyész állott be. Abauj vármegye koréit is kínosan

lepte meg nem csak a kivégzett áldozatok sorsa, hanem azoknak elitélése is,

a kik nemrég még közel állottak hozzá, a mennyiben a vármegyében laktuk-

ban ébresztették szózatukkal a magyar szellemet: Kazinczy Ferencz ós

Bacsányi. Az utóbbi a franczia forradalom kitörésének hatásaalatt 1789-ben
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Kassán irta azt a verset, mely miatt hivatalát vesztette_s melyet a Magyar

Múzeumból a hatóság kivágatott. Már ezóta rossz szemmel nézték

mködését, s hogy ürügyet találtak rá, vétkesség nélkül is elitéltek.

A gyzelmes franczia hadak ellen 1797-ben szükséges volt a nemesi

fölkelés fegyverre szólitása. Abauj vármegye négy század lovasságot és

három század gyalogságot állított ki. A csapatuk ezredese br. Perényi János

volt, alvezérek br. Vécsey János és br. Orbán Fái rnagy, késbb alezredes.

Valamennyi csapat nevében csak maga a fvezér, Perényi János esküdött.

A csapatok ruhája világoskék dolmány és nadrág volt, de fekete-sárga

zsinórral. Az ezredes kapott 130 rónes forintot, a kapitányok 60-at, a fhad-

nagyok 30-at, az alhadnagyok 2ó-öt, az orvos 24-et.

1800-ban, miután 1799-ben öt hatalom szövetséget kötött Franczia-

ország ellen, s az Egyiptomból visszatért Napóleon több véres harczban

leverte az osztrák hadsereget, ismét fegyverre szólították a nemesi fölkelést.

Ezúttal csak 1 század lovast és 2

század gyalogost kellett volna Abauj-

\ ái-megyénck kiállítania, de csak egy

gyalogszázadot szerelt föl, melynek

parancsnoka Ferdinándy Mihály volt.

A lovas század parancsnoka Kandó

László.

Néhány évi béke követte a há-

borús mozgalmakat, mialatt Jászó is-

mét visszakapta régi lakóit. I Ferencz

1802. márczius 12-én visszaállítván a

premontrei rendet, a jászóvári mo-

nostor újra megnépesült. 1805-ben

pedig Abauj vármegye katb. közön-

sége uj fpásztort kapott ; a várme-

gyét kiszakították az egri püspöki

egyházmegye területébl s az ujonan

szervezett kassai püspökség alá ren-

delték.

A néhány esztendei béke rövid

korszakát, mialatt a mveldés mun-
kájára is gondolhattak, csakhamar

ujabb háború zavarta meg. A Napóleon ellen alakult harmadik szövetség

ismét vereségre vereséget szenvedvén, a gyztes Napóleon Bécs ellen indult,

mire ismét összehívták a nemesi fölkelést. Abauj vármegye 1 lovas szá-

zadot, 130 emberrel, a borsodi zászlóaljba 2 gyalogszázadot, 340 emberrel,

a gömöri zászlóaljba 50 gyalogost állított ki, ugyanebbe a zászlóaljba

Kassa is 50 embert küldött.

1805. deczember 2-án az osztrák hadsereget ismét katasztrófa érte* Éppen
a szerencsétlen auszterliczi csata napján gyltek össze Kassán Abauj, Zemplén,
Bereg és Torna nemesi tisztjei, hogy törzstiszteket válaszszanak. Megválasztot-

ták ezredesnek gr. Almássy Illést, alezredesnek br. Luzsénszky Józsefet ; rna-
gyoknak Kakovszky Lajost és Fáy Józsefet. Minthogy azonban deczember
26-án már megkötötték a békét Pozsonyban, a nemesi had szolgálatára

nem volt szükség ; de újra és nagyobb számban szólították talpra 1809-ben,

mikor a támadó Ausztria hadseregét, mely Károly fherczeg parancsnoksága
alatt állott, Napóleon szétrobbantotta s május 13-án Bécset is elfoglalta,

A PETHSZJNVEI TEMPLOM.

Nemesi föl-

kelések.
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mire I. Ferencz gyermekei Kassára menekültek. Abauj vármegye a nemesi
fölkel hadba két század gyalogost küldött 600 emberrel Kéler Pál ezredes

kapitány és egy század lovast 207 emberrel ismét Kandó László kapitány

vezérlete alatt. Ezenkívül kiállított egy század önkéntest Vitéz János vezér-

lete alatt, mely 168 emberbl állott. A vármegye biztonságára 4V2 század

tartalék maradt 816 emberrel. Az egész nemesi fölkelés 1792 emberbl állott.

A fölkelt nemesi csapatokat Gyr alá rendelték, hol az Olaszország-

ból visszatért János fherczeg seregével kellett egyesülniük. Ámde ennek
a seregnek is hátrálnia kellett Napóleon eltt. Az abauji nemesi fölkel

had, mely 1745 óta elször volt megint tzben, derekasan viselte magát,

tisztjei közül Comáromy Lajos hs halált halt.

A folytonos háborúk kimentették a monarchia erejét. Az a gazdasági

politika, melyet már Mária Terézia alatt kezdtek, s az t követ czentra-

lista kormányok alatt még erszakosabban folytattak, nem adott módot
arra, hogy az ország megersödjék s rázkódás nélkül elbirja a beálló

válságot. A tetemes függ államadósság miatt 1811. február 20-án a leg-

felsbb parancs egy ötödére szállította le a bankjegyek értékét. De ez sem
volt elég. A kormány az országgylés határozatán túl emelte az adót és a

só árát. Abauj vármegye 1811. április 3-án tartott ülésében sérelmesnek

jelentette ki ezt a rendeletet s követelte az országgylés egybehivását, mely-

nek egyedül van joga adót kivetni. A többi vármegye ugyanígy nyilatko-

zott; de hiába. A drágaság nttön-ntt; a pénznek meg nem volt értéke.

1812. november 24-én nyolcz fels-magyarországi vármegye küldöttei Kas-

sán egybegylvén, úgy akartak javítani a helyzeten, hogy él személyek
Limitáczió. szolgálatát és az áruczikkek árát egyaránt általános limitáczió alá vonták.

A nyolcz vármegye : Abauj, Torna, Borsod, Heves, Sáros, Szepes,

Zemplén és Ung, melyekhez Kassa városa is csatlakozott, az általános limi-

táczió keretében a cselédbéreket és a napszámot (Korponay János közlése

szerint) a fbb tételekben következképen állapította meg :

Kitanult szakácsnak, munkáját is beleértvén, évi bére frt 100.

—

Elsrend szakácsnak , 80.

—

Egy rendszerint való szakácsnak mindenesti .... 40.

—

Egy jól kitanult szakácsnnek (ruházatával) 50.

—

Egy rendszerint való szakácsnnek „ 20.

—

Egy kitanult inasnak .
20.

—

Középszer inasnak (ruhán kivül) ... 15.

—

Libériás kocsisnak 16.

—

Igás kocsisnak . . .. 12.—

Béres gazdának (beleértvén ruháját, zsírját, sóját) 30.

—

Béresnek tartásán és ruháján kivül 8.—

Kisbéresnek 5.

—

Számadó kondásnak 10.

—

Bojtárnak 6.

—

.Juhásznak 12.

—

Juhászbojtárnak fi-

—

Kerülnek (ruhával) 20.

—

Pornpás kertésznek 60.

—

Középszer kertésznek 40.

—

Közönséges kertésznek . . . .

' 30.

—

Szobaleánynak ruhával együtt. 30.

—

Egy cselédnek, ki sütni, fzni, mosni tml 20.

—

Alábbvalónak 15.—

Gyermek mellett dajkának . . 10.

—

Kaszásnak, ha maga kenyerén van, egy napra —.24

Ha tartják ,
— .18
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Kéveköt , . . . írt —.18

Ha tartják . . „ — .12

Arató „ —.15

Ha tartják —.09

Férfi napszámos ácsoknál . — .15

Kmveseknél „ — .09

Asszony napszámos ácsoknál ,.
—.12

Kmveseknél „ —.06

Hegyaljai szllben kapásnak nyáron ,.
— .24

Hegyaljai szllben kapásnak tavaszszal —.20

Tavaszi szántás négy marhával 1.30

Ha tartják ,. 1.12

Ács- vagy kmves-pallér „ — .42

Legény .... „ — .30

Ebbl látjuk, hogy egy napi élelemre akkor 6 krajczárt számított a

küldöttség. A pénz akkori értékéhez viszonyitva, már ez is sok volt és csu-

pán a drágaságra nézvést szabták meg ily magasan.

De ez a helyi intézkedés inkább csak megakaszthatta a forgalmat, mint-

sem hogy javulást eredményezhetett volna. Az ország helyzete egyre súlyo-

sabbá vált, s a kormánynak még kevésbbé volt hajlandósága alkotmányos

utón segiteni a gazdasági és pénzügyi bajokon. Katonaságot sem az ország-

gyléstl kórt, hanem 1821-ben rendeletet adott ki a vármegyéknek az ujon-

czozásra.

A királyi rendelet, mely Laibachban 1821. április 4-én kelt, 30,000
A

r

™mwe

, .
'• Ferencz

ujonczot kívánt. Abauj vármegye mindjárt a rendelet megjelentékor egy- rendelete eiien.

hangulag foglalt ellene állást. A kormány utasítására eljáró br. Eötvös Ignácz

fispán izgatottan nyitotta meg az ülést. Magyarul beszélt. Beszédébl kiér-

zett a kormány parancsának való engedelmesség s a vármegye érzelme iránt

el nem nyomható figyelem küzködése. „Fel vagyunk biztatva felsége

királyi szavával — monda — hogy ebbl jövendre semmi következtetés-

tl, szabadságunknak semmi sérelmétl nem tarthatunk.

"

Hivatkozott azután a magyar büszkeségre, meg arra a lojalitásra, mely-

hez mindannyiszor appellált a bécsi kormány, valahányszor szép szerével

áldozatot akart kicsikarni a nemzettl. „Mutassuk meg Európának, hogy

nemzetünk most is királyunk legfényesebb gyémántja, seregének legersebb

bajnoka." A szép beszéd hasztalanul hangzott el. A régi kurucz vér nem
vált vizzé. A vármegye erélyes feliratban tiltakozott az ország alkotmányá-

nak megsértése ellen, hogy az ujonczállitást az országgylés beleegyezése

nélkül akarják a megyékre kivetni. Megtagadta egyenesen a királyi rende-

let teljesítését és kérte felségét, hivja össze az országgylést, melynek tör-

vényeit készséggel fogja végrehajtani.

Minthogy a legtöbb vármegye hasonlóképen cselekedett, a vonakodó

megyékbe teljes felhatalmazással biró királyi biztosokat neveztek ki, Királyi biztos.

hogy k hajtsák végre az ujonczozást. 1822. október 25-én br. Eötvös

Ignácz koronart, v. b. t. tanácsost és fispánt a Veronában kelt királyi leirat

Abauj vármegyére nézve szintén kir. biztosnak nevezte ki. De ebben a min-
ségben sem birta a vármegyét a törvénytelen rendelet iránti engedelmességre

szorítani. A megye megtagadta nemcsak az ujonczállitást, hanem annak az

idközben kiadott rendeletnek teljesítését is, hogy az adót ezentúl ezüstben

fizessék, a mi kétszeriénél nagyobb terhet rótt volna a lakosságra. I. Ferencz

1823. szeptember 17-ón Schönbrunnban kelt rendeletében rosszalását fejezte

ki e miatt.

A vármegye 1823. november 26-án gylést tartott Szentimrey Gábor
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a vármegye elnöklete alatt, mely megfelelt e rosszaié királyi leiratra. A feliratot Comáromy
PanasZ eurata.

jstv£n fjegyz fogalmazta. Biztosítja a királyt a vármegye hségérl és

hajlandóságáról, hogy törvényes útnak mindent kész feláldozni. De csak

is a törvényes útnak. Panaszkodik ezután a királyi biztosok ellen, kik a

közgylést feloszlatták, fenyegetéssel elrémítették, tanácskozási jogától meg-
fosztották, a tisztviselket a törvényellenes hivataloskodásrakényszeritették,

a katonaságot törvény ellenére a nemesi helyekbe szállásolták s e tetteikkel

az ország nyugalmát a legnagyobb veszélynek tették ki. Reméli, hogy ö

felsége a törvények felforgatására irányalt gonosz tanácsokra nem fog hall-

gatni. Emlékezetébe idézi az 1791. 19. tvczikket, mely az ujonezállításról

szól, hogy az ország nélkül errl intézkedni nem szabad. Kéri az ország-

gylés egybehívását s a királyi biztosok visszarendelését. Keményen oda-

mondja: „Nem a fegyverekben, hanem a törvényekben bizakodó fejedelem

szerzi meg magának alattvalói szeretetét."

Eötvös Ignácz br. azonban megmaradt fispánnak 1839-ig.

i82s. Végre a kormány kénytelen volt egybehívni az országgylést 1825-ben.

Ez az országgylés egyike a legnevezetesebbeknek alkotmányunk történeté-

ben, mert akkor kezddött meg a magyar nemzeti állam kiépítése, melynek

alapköveit már 1790-ben lerakták ugyan, de a közbejött események követ-

keztében a nagy reformmunka abba maradt- Most már szinte pihenés nél-

kül haladt tovább és tovább. 1830-ban a VIII. tvczikk a törvény szövegé-

Magyar nyelv, ben egyenrangúvá tette a magyar nyelvet a latinnal, a törvényhatóságok-

ban s a törvényhatóságokkal szemben a helytartótanácsnál is hivatalos

nyelvvé emelte. Abauj vármegyében 1831. január 26-án hirdették ki a szen-

tesitett törvényt s azt nyomban életbe is léptették.

A vármegye különben már 1790-tl fogva példásan viselte magát a

magyar nyelv ápolásában. karolta föl 1793-ban a színészetet, melynek

támogatására járásonkint gyjtetett, állandósítása végett pedig a királyhoz

feliratot intézett. 1825-ben a Kassára is eljáró miskolczi színtársulat bizto-

sítására a vármegye 4769 frt 40 krt gyjtött; 1830-ban pedig három évre

maga biztosította a kassai magyar színtársulatot ; a budapesti nemzeti szín-

házra még 1515—17-ben gyjtött 2290 frtot, mely a nemzeti színház létesí-

tésekor 4077 frtra emelkedett kamataival. A magyar nyelv terjesztése érde-

kében annyiszor áldozatot hozott vármegye tehát természetszerleg öröm-

mel kezdte meg a magyar nyelv hivatalos használatát.

1831-ben nagy csapás sújtotta Abauj vármegyét: az egész felvidéket

Kolera. megtizedel kolera. A járvány pusztításához még a nép zendülése járult.

Lelketlen bujtogatok elhitették a gyámoltalan néppel, hogy a kolerát az

urak terjesztik, megmérgezvén a kutakat a szegény nép kiölése végett. Ez

a képtelen pletyka tápot nyert Kassán, midn Lehoczky Ferencz városi

orvos az akkor ismeretessé vált bismuthum-port rendelte egy gyermeknek,

a ki azonban meghalt. A hiszékeny nép szentül hitte, hogy a por méreg

volt. A vásárosok szerteszét vitték a mérgezés meséjét, s a nép nem nézve

arra, hogy a kolera az urak közt is szedi áldozatait, mindjobban hajtott a

bujtogatok szavára, s július 25-én Zemplén vármegyében, S/.ées-Keieszturon

nyilt lázadás tört ki. Augusztusban már az abaujvármegyei községek is

forrongtak: Hernád-Véese, Miglécz, Kelecsény stb. Újvároson Soltész Dá-

niel biztost a nép bántalmazta és megtámadta a zsidókai is. Szalánczon

egy Breznai János nev ember lázította fr»l a népei az uradalom ellen. A
Kassáról küldött katonaság megrakván Szalánczot, Ujszállást, Hutát, Kalsát,

Rákost, meggátolta a zendülés olyan véres kitörését, mint a mint Zemp-
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lenben követelt sok áldozatot. Breznai Jánost ós két társát a rögtönitél

bíróság kivégeztette ; néhány száz embert börtönre vetettek s ekképen sike-

rült Abaujvármegyétl elháritani a nagyobb veszedelmet.

Politikailag nagyobb veszedelemmel fenyegették a vármegyét Metternich Metternich.

kormánya önkényes rendeleteivel. Az általa egyszer már sikertelenül

megpróbált adminisztrátori rendszert, miután a párisi júliusi forradalom nem Adminisztrá-

-ini* < •
torok.

ingatta meg a franczia monarchiát és nem okozott olyan felforgatast, mmt
a nagy forradalom, a lengyel fölkelést pedig vérbe fojtották s Európa

monarchiáinak nyugalma biztositottnak látszott, újra feltámasztotta. A Fcrencz

királynak 1835-ben bekövetkezett halála után beállott trónváltozás semmit

sem változtatott reakczionárius törekvésén, st még ersebbé tette ugyan-

akkor, midn a magyar reformpárt törekvései, a magyar nemzeti poli-

tika eszméi feltartóztathatatlanul hatoltak elre. A vármegyék ellenállásán meg-

tört Metternich minden kísérlete, az t támogató konzervatívok ellenére a

szabadelv ellenzék kivívta Magyarország függetlenségének és modern álla-

miságának föltóteleit : a jogegyenlséget, az önálló felels kormányt, a nép-

képviseleti rendszert.

Az 1847—48-iki országgylés nagy reformál kotásáit megelz ország-

gylések határozatai mind elkészíti voltak Magyarország megújításának.
Az úrbéri ügyek rendezése is nagyot haladt a kormány minden akadé- issa-ísse.

koskodása daczára. Az 1832—36-iki 5. t.-cz. szabályozta a jobbágytelkek Urbenügyek -

nagyságát, a mi a késbbi földváltságnál irányadó lett. Abaujban az I. oszt.

telek 22, II. oszt. 24, Ill-ad oszt. 26 holdban, a rét, ba sarjút is ád 6, ha
nem, 8 holdban állapíttatott meg ; Tornában négy osztályt állapít meg a

törvény, 26, 28, 30 és 32 holddal ; a rét 8, 10 és 12 hold.

Az 1848—49-iki idszak nagy küzdelmeinek ismertetése részint az
1848 - 4I) -

általános történetbe tartozik, részint pedig, a mennyiben Abauj vármegyét

illeti, részletesen elmondtuk a hadtörténet fejezetében. Abauj vármegye ki-

váló részt vett e korszaknak mind terheiben, mint dicsségében és gyá-

szos letntében. Három nagyobb csata ós két kisebb csetepaté öntözte

vérrel földjeit; az 1848. decz. 11-iki kassai, az 1848. decz. 29-iki szikszói,

az 1849. jarl. 4-iki kassai csata, továbbá ugyanakkor a dargói, február-

ban a hidas-németi harcz- Legeredményesebb következményében is a

gyzelmes szikszói csata, mely megállította Schlicket elnyomulásában, s

eredményét a második kassai csata elvesztése sem birta megsemmisíteni.

1849. június 24-én bevonult az orosz hadsereg, s a magyar alkotmányt

felfüggesztették. A vármegyének csupán küls képe, tisztviseli szervezete

maradt meg. Póchy Imre cs. kir. fbiztos ideiglenes megyei tisztikart állított

egybe ; megyefnök lett Marusi Olasz János, fnöki titkár Márffy Károly,

alispán nyitra-ivánkai Vitéz György, fjegyz Kunsch Gábor. Ez csak el-

szele volt az 1850-ben, az alkotmány visszavonása után bekövetkezett uj ísso.

közigazgatási rendszernek. Magyarországot öt közigazgatási kerületre osz- önkényuralom.

tották, melyek a Budán székel cs. k. helytartótanácsnak voltak aláren-

delve. Tornavármegyét bekebelezték Abaujba, ezúttal másodszor. Ez egye-

sitett megyén kivül a kassai kerületbe osztották Gömör, Szepes,

Sáros, Zemplén, Ung, az egyesitett Bereg-Ugocsa, Máramaros megyéket.

Kassa városa is elvesztette törvényszékét s az ideiglenesen szervezett

megyei törvényszék hatásköre alá rendeltetett. Fispánnak, egyúttal Sáros Kassa megyei

és Zemplén fispánjául gr. Szirmay Sándort nevezték ki.
hatáskör alatt.

1853-ban a kerületi hadi parancsnokságot és fispánságot cs. k. hely-

tartósági osztálylyá alakították, melynek fejévé br. Kocz Keresztélyt tették-

Megyefnök Máriássy Ádám lett. A törvénykezést elválasztották a közigaz- ésíöXlzgltL.

Magyarország Vármegyéi és Városai. t>7
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gátastól. Egyelre azonban megmaradt a megyei törvényszék, de 1854-ben
Németesítés, ezt is feloszlatták s belyébe cs. k. törvényszéket állítottak. A németesítés

minden vonalon bivatalban és hivatalon kivül a legnagyobb erfeszítéssel

folyt, német lett az oktatás nyelve a kassai akadémián, gimnáziumban, a
késbb keletkezett reáliskolában. A szépen megindult magyarosodás! moz-
galmat egyszerre elnyomták. A czentralizáló beolvasztási politika épp oly

merev alakban jelent meg, mint II. József alatt ; de épp úgy nem élte túl

az évtizedet,

i. Ferenc Magyarország reménye ébredni kezdett, midn I. Ferencz József máso-
józsef körútja, dik körútját tette az országban 1857-ben. Ez alkalommal meglátogatta Abauj-

Torna vármegyét is
; szeptember 2-án Jászóra érkezett, ott 4-ikéig maradt, s

ezen a napon Kassára vonult be. De csupán enyhébb bánásmód lett utjának
következménye; az alkotmánynak csak részleges visszaállítására sem gon-
doltak elbb, mint mikor az olasz háború nagy veszteségével, számos visszaélé-

sével felnyitotta az intéz körök szemét s belátták, hogy Magyarország erejére

csak ugy számíthatnak, ha visszaadják alkotmányát.

Az 1860. október 20-iki diploma módot nyújtott az állapotok javulására
;

visszahelyezte az ala-

pot, melyen a modern
alkotmány kiépítését

folytatni lehetett, ott,

ahol erszakosan meg-

szakították. Fispán-
ná 1860. október 30-án

a köztekintélynek ör-

vend gr. Péchy Manót
nevezték ki. Torna-

vármegye visszahe-

lyeztetett 1848 eltti

állapotába, és ismét

külön vált ; fispánja

Ragályi Károly lett.

óta az els megyei gylést,

még pedig : al-

1860-iki

diploma.

Péchy Manó.

A FELSVADÁSZI RÁKÓCZY-KASTÉLY.
(Gróf Vay Tihamér tulajdona.)

1861.

Provizórium.

1860. deczember 20-án tartották 1849

melyen a tisztikart alkotmányos renddel megválasztották,

ispánokul Lánczy Józsefet és Kelcz Istvánt, fjegyzvé Teleky Pétert.

1861-bén nyilt meg a vármegye els vasútja is, a tiszavidéki vasút

miskolcz-kassai vonala. A fvárossal való egyenes összeköttetés azonban

csak késbb létesülhetett.

1861-ben országgylést hívott össze az uralkodó Budára, s Abauj-

vármegye abban a helyzetben volt, hogy a népképviseleti rendszer életbe

léptetése óta most másodszor küldhette követeit a fvárosba. Megválasztották

képviselkül a következket : az alsómislyei kerületben Bárczay Albertet

(kinek helyét késbb Bárczay Ödön foglalta el), a göncziben Gábriel Istvánt,

a bárczaiban gr. Károlyi Edét, a szepsiben Szentimrey Györgyöt, a szikszói-

ban Darvas Antalt. Szeptember 12-én a kir. táblához kinevezett Lánczy

József helyébe Ventléghy Józsefet Választották alispánnak. Megalakult még
ez évben a megyei törvényszék is ; elnöke Szentimrey András lett.

Az alkotmányos korszak földerülése azonban megint nem tartott so-

káig. Az országgylés eredménytelenül oszlott szét, mire provizórium követ-

kezett, melyet csak Schmerling bukása után 1865-ben váltott föl az újabb

végleges megoldáshoz vezetett alkotmányos korszak.
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Az egyre növeked adóteher nyomását, melylyel szemben gazdasági

er gyjtésére alig nyújtott módot az ausztriai lakosok érdekeinek kedvez

kormány, 1863-ban még a nagy szárazság következtében beállott inség is
Inseg '

növelte. Abaujvármegye ugyan nem szenvedett annyit, mint az Alföld, de

itt is sokan megérezték az országos csapás súlyát. 2076 Ínséggel küzd
egyént irtak össze, a kik a maguk erejébl egyáltalában nem birtak volna

magukon segíteni. A vármegye segélyz bizottságot alakított, mely részint

társadalmi utón, részint az Ínséges kölcsön igénybevételével igyekezett a

szerencsétlenek sorsát enyhíteni. Összesen 143,232 írttal gyámolítottak az

ínségeseket. Ebbl 28,000 forintot készpénzben osztottak ki, szétosztottak

ezenkívül 8888 mér rozsot, 3000 mér tengerit, 8099 mér árpát, 12,443

mér zabot.

1864-ben gr Péchy Manó lemondván a fispánságról, helyébe ez év

október 23-án Lánczy Józsefet nevezték ki. De csak 1865. júliusig

maradt fispán, a mikor ismét Péchy Manó grófra ruházták e tisztet.

1865-ben újra kedvez fordulatot vett Magyarország politikai élete. A „«&.*

provizóriumot megszüntette az uralkodó. Kassán az 1849-bl maradt hadi

törvényszéket is, mint fölöslegest, feloszlatták. A szeptember 17-én kelt

királyi leirat az országgylést deczember 10-ére Pestre egybehívta. Abauj-

vármegye a következket választá képviselkül: a bárczai kerületben Semsey

Albertet, a szepsiben Csöryhe Lászlót, a szikszóiban Darvas Antalt, a

göncziben Gábriel Istvánt, a füzériben gr. Károlyi Edét.

Az 1865— 68-iki országgylés, mely az 1866-iki háború miatt kevés ideig

tartó megszakítást szenvedett, a legemlékezetesebbek egyike. Ez kötötte

meg a kiegyezést, ez, mint a nemzet képviselje, tette I. Fcrcncz József

fejére a koronát. Az els koronázás, mely a népképviseleti alapon álló

országgylés szine eltt ment végbe.

Az 1867-ben újjáalakult Magyarország egységes reformmunkálatai az

1848-iki törvények szellemében alakították át a vármegyéket is. Az 1870.

XLTI. t.-czikk alapján 1872-ben szétválasztották a közigazgatást a törvény-

kezéstl Az 1871. év végén a mai Abauj-Torna vármegye területén két

törvényszéket szerveztek : a kassait, melyhez a kassai, zsadányi, szántói,

szikszói járásbíróságok s a tornait, melyhez a tornai és a szepsi járásbíró-

ságok tartoztak. Ez utóbbit elégtelen területköre miatt nemsokára 1875-ben,

az ez évi XXXVI. t.-cz. értelmében, több más törvényszékkel együtt meg-

szüntették s beolvasztották a kassai törvényszékbe. A vármegye alispánja

ekkor Darvas Imre volt, a kit 1877-ben Abauj-Torna vármegye és Kassa fis-

pánjává neveztek ki.

1878-ban a Hernád áradása rengeteg kárt okozott a vármegyében.

Nemcsak völgyének földjeit borította el, de Fúló-Kórcs, Szend, Szála, Szl-

led, Vécse, Garadna községek számos házát is elsöpörte.

Az 1881—84-iki országgylés Abauj-Torna vármegyére nézve annyiban

emlékezetes, hogy ez alatt történt Abauj és Torna vármegyéknek törvénysze-

rinti végleges egyesítése az 1881 : LXIV. t.-cz. alapján. Tornavármegyónek

hét községét azonban ugyan e törvény alapján Gömörvármegyéhez csatol-

ták. E hét község : Dern, Hárskút, Kovácsvágás, Lucska, Barka, Borzova

és Szilicze. Az egyesítést a törvény megokolása fleg pénzügyi szempont-

ból mondta szükségesnek, mert a kis terület vármegye közigazgatása

aránylag sokba került. Tornavármegye a képviselházhoz intézett feliratá-

ban önálló törvényhatóságának meghagyását kérte ; de a törvényhozás az

elfogadott és törvényerre emelkedett javaslattal eldöntötte sorsát. Képvise-

67*
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lök voltak ez országgylésen Abauj vármegyébl : Rakovszky György (gar-

bóczbogdányi k.), Szathmáry Miklós (gönczi k.), Bárczay Ödön (nagyidai k.),

Tiscbler Vincze (szepsi k.), Péchy Tamás (szikszóik.); Tornavármegyébl:
Lük Géza (gönczi k.), Farkas József (szini k.), ugyanakkor Kassán
Péchy Manó gróf.

Tornavármegye utolsó alispánja Koós József volt, a kinek keze alatt

kitnen volt adminisztrálva ez a kis vármegye, melybl, a Gömörhöz csa-

tolt községeket leszámitva, a tornai járás lett; de két orsz. képviseli ke-

rületét megtartotta.

Tornavármegye egyesittetvén Abauj vármegyével, 1884-ben az egye-

sitett vármegye tisztikarát következleg alakította meg : Alispán Comáromy

László, fjegyz Kársa Tamás, tiszti ügyész Fábián János, árv. elnök

Naményi Gyula, fszolgabirák : Kálnay Sándor, Farkas István, Lakatos

Miklós, Bodnár Ern, Vécsey Endre, Géczy Gyula.

Az 1887— 92-iki országgylésre a vármegye következ képviselket

küldötte : Bárczay Ödön, Darvas Ferencz, Harsányi József, gr. Károlyi László,

Vécsey Endre, Pappszász Károly, Péchy Tamás; Kassa sz kir. város

ugyanakkor Jókai Mórt.

1890-ben a vármegye alispánjául Fábián Jánost választották

1892-ben a vármegye és Kassa szab. kir. város fispánjává Darvas

Imre lemondása után péchujfalusi Péchy Zsigmondot nevezte ki a király.

Az 1892— 97-iki országgylésre képviselkül megválasztattak: gr. Ká-

rolyi László (Garbócz-Bogdány), Vécsey Endre (Göncz), Péchy Tamás (Szikszó),

Hedry Lrincz (Nagy-Ida), Horáaszky Nándor (Szepsi), Lakatos Miklós

(Szin), Hadik-Barkóczy Endre gr. (Görg), Kassán : Beöthy Ákos.

A vármegye tisztikarát, az 1895. deczember 16-án végbement tisztúji-
Abauj-Torna

tásQn következképen alakitotta meg:
varmegye tisz- J^ °

tikara i89C-ban. Alispán: Fábián János.

Fjegyz : Hammersberg László.

Els aljegyz : Rakovszky Endre Ib. fjegyz. Másod aljegyz : Kársa István. Harmad
aljegyz : Szent-Ivány László.

Közigazgatási gyakornok : Rössler István tb. aljegyz.

Árvaszéki elnök : Naményi Gyula.

Árvaszéki ülnökök : Stuller József h. elnök, Bernáth József, Vécsey József.

Árvaszéki jegyz : Gyurka Barnabás. Árvaszéki aljegyz : Truskovszky Jen.

Árvaszéki közgyám és számvev : Moys Béla tb. árvaszéki ülnök.

Tiszti fügyész : Eckerdt János.

Fpénztárnok : ifj. Puky István. Alpénztárnok : Skvór Emil.

Fszámvev : Joób Gusztáv. I. alszámvev : Lük Gyula. II. alszámvev : Jászay László.

Tiszti forvos : dr. Szentimrey Ákos.

Levéltárnok : Koós Kálmán.

Várnagy : Gelley Antal.

Iktatók : Vécsey István és Szentiványi László. Kiadók : Joób Zoltán és Bercsényi Dezs.

Irattárnokok : Szentmiklóssy József és Korponay Mihály.

Fszolgabirák : Bodnár Ern (füzéri járás), Dobozy István (gönczi járás), Gedeon

Aladár (tornai járás), Géczy Gyula (csereháti járás), Jászay István (kassai járás), id. Puky

István (szikszói járás).

Szolgabirák : Berzeviczy Gyula, Fáy Barnabás tb. fszolgabíró, Ferdinándy Gyula,

Gedeon Gellért, Hedry Bertalan, Koós Béla, Péchy Gáspár, Schmidt Dezs, Váczy József tb.

fszolgabíró.
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Abauj-Torna vármegye tisztikara 1896. január 1-én.
,
ApoJlo" irodalmi és nyomdai részvénytársaság.

1. Fábián János, alispán. — 2. Hammersberg László, fjegyz. — 3. Naményi Gyula, árvaszéki elnök. — 4. Dr. Szentimrey Ákos, tiszti forvos. — 5. Eckerdt János, tiszti fügyész. — 6. lfj. Puky István, föpénztárnok. — 7. Jocb Gusztáv, fszámvev. — 8. Jászay István, fszolgabíró (kassai

járás). — 9. Bodnár Ern, fszolgabíró (füzéri járás). — 10. Dobozy István, fszolgabíró (gönczi járás). — 11. Id. Puky István, fszolgabíró (szikszói járás). — 12. Géczy Gyula, fszolgabíró (csereháti járás). — 13. Gedeon Aladár, fszolgabíró (tornai járás). — 14. Stuller József, árvaszéki ulnok,

h. elnök. — 15. Bernáth József, árvaszéki ülnök. — IC. Vécsey József, árvaszéki ülnök. — 17. Rakovszky Endre, I. aljegyz, tb. fjegyz. — 18. Kársa István, II. aljegyz. — 19. Szent-Ivány László, III. aljegyz. — 20. Enyiczkey Béla, fispáni titkár, tb. aljegyz. — 21. Skvor Emil, olpenz-

tárnok. — 22. Lük Gyula, I. alszámvev. — 23. Jászay László, II. alszámvev. — 24. Moys Béla, árvaszéki számvev és kzgyám, tb. árvaszéki ülnök. — 25. Gyurkó Barnabás, árvaszéki jegyz. — 26. Truskovszky Jen, árvaszéki aljegyz. — 27. Fáy Barnabás, szolgabíró, tb. fszolgabíró. —
28. Váczy József, szolgabíró, tb. fszolgabíró. — 29. Berzeviczy Gyula, szolgabíró. — 30. Ferdinándy Gyula szolgabíró. - 31. Gedeon Gellért, szolgabíró. — 32. Hedry Bertalan, szolgabíró. — 33. Koós Béla, szolgabíró. — 34. Féchy Gáspár, szolgabíró. — 35. Schmidt Dezs, szolgabíró. -

36. Gelley Antal, várnagy. — 37. Rössler István, közig, gyakornok, tb. aljegyz.

BUDAPEST, LÉGHÁDT TESTVÉREK. MINDEN JOG FENNTARTVA.





ABAUJ-TORNA VARMEGYE NEMES CSALADAI.

ZSIGMOND KORABELI NEMESI LEVÉL A JÁSZÓI LEVÉLTÁRBÓL

ok családnak története

Abauj-Torna várme-
gyében visszavezet

abba a korba, midn
okleveleink még
hallgatnak, csak
krónikásaink be-

szélnek.

A XII. és XlII-ik
században, tehát azon
korban, melybl már
bven vannak okle-

veles bizonyítékaink,

úgy találjuk, hogy
mindazon óriás ki-

terjedés birtokok, melyeket Anonymus szerint a honfoglaló Árpád Edönek
ós Edömérnck adományozott, a nagynev Aba-nemzetség uralma alatt Aba-nemzetség.

állottak, mely nemzetség kétségtelenül e két vezér ivadékának tekintend.
E birtokok : Hevesmegye nagyrésze, a Taktaköz s Abaujvármegyo nagy-
része, fel Eperjes szomszédságáig. E nemzetség egyik elkel tagja : Sámuel
a nádor, a Xl-ik század elején földvárat ópittetett a Hernád partján, ettl
vette a megye is nevét és családját a legnagyobb fényre emelte akkor,

midn t a nemzet bizalma a királyi székbe ültette. Családja még századokon
át a hatalom polczán maradt. Ez adta Finta nádort, ki ellen IV-ik László, s

Omode nádort, kinek fiai ellen Róbert Károly viselt hadat. A rozgonyi síkon

lezajlott véres ütközet után az Omodefiak csillaga is letnt ugyan, de Károly
király még sem találta helyén, hogy e még mindig hatalmas családnak kezében
oly várakat tudjon, min Göncz és Szaláncz volt. Az elbbit 1318-ban lerombol-

tatta, az utóbbit Drugeth Vilmos nádor cserélte cl több sárosmegyei faluért,

hol az elébb hatalmas dinaszták utódai szerény köznemesi családokat alapítot-

tak s apái lettek a Hedryeknek, Berthótyaknák, Sirokayaknak és Frichyeknek.
A nemzetség ez ága a csere folytán megsznt a vármegye tagja lenni

s részben ki is halt. A Berthótyak s a Hedryek élnek még Sárosvár-
megyében. Az utóbbi család két tagja fél ezredév múlva ismét visszaköltö-

zött Abaujvármegyébe s egyikét képezi azon kevés számú még él csa-

ládainknak, melyek a megyének sbirtokosai voltak.

Az Aba-nemzetség ez ágazatán kivül éltek még a megyében, ezekkel
ugyanegy törzsbl származó, de szerényebb multu és vagyonú ágazatok is.

így a nádasdi Laczkfiak, kiknek családja a XV-ik század végén halt ki;

a pólyi ós idai Chyrke-család, mely Fel-Idát, Pólyt, Gárdot, Hilyót birta s

a XVI-ik század közepéig élt, a most is él lipóczi Keczerek a nekcsei
ágból s végül Gereven Comes utódai.
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Gereven comes valószínleg szintén a nekcsei ágból származott, bir-

tokai : Gagy-Bátor, Vendégi, A, és F.-Gagy, Újlak, Keresztéte, Velehenye,
Apáti, Szemere falvak és pracdiumok voltak. Három családnak lön törzs-

atyja : a Gagyi-családnak, mely Fels-Gagy várkastélyában székelt s a
XVI-ik század els felében balt ki ; a XVII-ik század végén kihalt

Bátboryaknak, kiknek kastélya Gagy-Bátorban állott s végül a Vendéghy-
eknek, mely család most közeleg kihalásához.

Nemzetségek a Azon kor, melyrl már okleveleink is bven vannak, egész sorát

középkorban nyitja meg törzsökös családainknak. A XIII. század végén s a XIV. elején
Abaujvmben. midn egyes törzsek s nemzetségek megosztoznak eddig közösen birt si

javaikon, egész sora támad a családoknak, melyek már — többé-kovésbbé— állandó nevet vesznek fel, osztályrészben jutott si birtokaik után. így
támadnak az Ákos-nemzetségbl származó pelsczi Bebckck, a Huntpázmán-
nemzetségbl származott Jánokyak és Vajdayak, a Biichk-nemzotségbl
származó Péderyek, a Beék-nemzetségbl származó varjufalvi Varjuk s Buz-
layak,Mohol ivadékai : aGibártiak s Radványiak, Doma ivadékai : a Gccheyek s

Baxayak, Rugach ivadékai : a Fáyak, Feche és Bucchus ivadékai : a
Tomoryak, a Vidtl származó Kszeghyek, Nenkeyek, Komjáthyak, to-

vábbá a Csanyiak, Bárczayak, Golopiak, Ruszkayak, Tornayak, Gönyüyek,
Semscyek, Bozinkyak, Szendyek, Papyak, Bölzseyek, bernáthfalvi Bernáthok
halmaji Borok, Csobádyak, Czéczeyek, Kékcdyek, buzitai Kardosok, Kinizsyek,

Barakonyiak, Horváthyak, Tercsztenyeyek s

mások, és kiket mindjárt a Bebek-dinasztia
mellett kellett volna emlitenünk: a történe-

lemben is fényes szerepet játszó Rozgonyiak
ós Perényiek.

A Bogáth Radván-nemzetségbl szár-

mazó fényes nev Rákóczy-ház is, habár
bölcsje nem itt ringott, de itt nyerte ado-

mányban 1517-ben a családnak elnevet adó
Fels-Vadászt ; e megyének volt alispánja

1559-ben Rákóczy Mihály s a felsvadászi
várkastélyban született Rákóczy Zsigmond,
az els, ki családját fejedelmi trónra emelte.

A Perényiek, Rozgonyiak és Bebekek a

hatalomban és vagyonosodásban gyorsan emel-
kedtek. A Perényiek, kiknek se Dobosi
Orbán 1292-ben kapta III. András királytól

a családjának nevet adó Perényt, az ország

méltóságait viselték, fispánok, fpohárnokok, flovászmesterek,

szörenyi bánok, nádorok voltak tagjai között s a XV. században

Abaujvármegye legnagyobb uradalmait bírták : 2 várat, 4 mezvárost, 52

falut és 2 pusztát. Az eredetileg Esztergommcgyébl származott, magukat
elébb Boztehieknek nevezett Rozgonyiak az 1470-ben reájuk szállott olnodi

Zudar-vagyonnal együtt Abauj vármegye területén, egészben vagy részben

5 mezvárost s mintegy 22 falut birtak.

Tornai Tornavármegyét e korban csaknem egészben két nemzetség birja.
nemzetségek. Egyik azon törzs melybl a Thekesek, Teresztenyeiek, Szalonnaiak s Tor-

naiak ágaztak ki, a másik a hatalmas pelsczi Bebek-család.

Egy 1427. évbl származó adólajstrom Abaujvármegye területén a

fent emiitett két hatalmas nemzetségen kivül a tehetsebb birtokosok

közül következ családokat említi : Gagyi 180, Báthori 42, Gechey 51,

Semsey 91, Pányi 53, Bárczay 36, Csanyi 30, Uza 29, Chyrke 24, Jánoky
24, Ruszkai 103 portával,

uj családok. a késbbi századok megváltoztatták Abauj-Torna vármegye képét. A
régi f- és köznemesek helyét, kik vagy kihaltak, vagy elköltöztek, ujak

váltják fel. A Percnyieket, Rozgonyiakat, Losonczyakat, Bebekeket a Csáky,

Homonnay, Forgách, Keglevich, Károlyi, Eszterházy grófok. A Rákóczyak
si fészke Fels-Vadász, gr. Vay Tihamér birtokában van és a nagy sárospataki

uradalomnak Abauj-Torna vármegye területére es része örökösödés utján a

gr. Wallis, gr. Taafí'e, br. Waldbott és br. Beust családokra szállott. Nap-

ALPARY.

legfbb
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BÁRCZAY.

Alexi us.

Almásy.

Alpáry.

jainkban az si Abauj-Torna vármegyét csak a Bárczay, Fáy, Semsey,
Lánczy s Vendéghy-család képviseli.

Az alábbiakban következik Abauj-Torna vármegye nemes családainak
betrendes sorozata oly terjedelemben s teljességben, mint a munka ke-

rete megenged, felölelvén a kibaltakat is, melyek a vármegye múltjában
szerepeltek. (A családtörténeti adatoknál Ós Csánki Magyarország történeti

földrajzát, NI Nagy Ivánt jelzi.)

Alexius. A nemesi és czimerlevelet 1669-ben kapta I. Lipóttól Alexius Dávid
és neje Ekker Rebeka, valamint fivére, Alexius Mihály és ennek hasonnev fia.

Czimer : Kék mezben, zöld alapon nyugvó vasgolyón álló struczmadár,
csrében patkót, fölemelt jobb karmában aranymarkolatu görbe kardot tartva. Sisak-

dísz a strucz. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Almásy. (I.) A nemesi ós czimerlevelet I. Rudolftól 1603-ban Almásy Péter,

Pál és Benedek testvérek, valamint Péter neje, született Lengyel Ilona és gyer-

mekeik : János és István kapták. Kihirdették 1604-ben Zemplén vármegyében.

Czimere : Kék mezben, zöld hármas halomból emelked, gyümölcscsel meg-
rakott zöld almafa. Sisakdisz a fa. Takarók: vörös-ezüst, kék-arany.

Almásy. (II.) A nemesi és czimerlevelet III. Ferdinánd adta 1648-ban Almásy
Jánosnak és Ferencznek.

Czimere : Fekete mezben, zöld alapon, fehér lovon nyargaló férfi, kék dol-

mányban, vörös nadrágban, magasszáru arany csizmában, tollas kalpaggal, fölemelt
jobbjában aranymarkolatu görbe kardot, baljá-

val a kantárt tartva. Sisakdisz három babérral
övezett nyílvessz keresztben. Takarók : fekete-

arany, vörös-ezüst.

Alpáry. Kihalt család, mely Alpár helység-

tl vette nevét. 1370-ben már föllép, mint megyei

birtokos, a mikor Alpáry János és Miklós, Márk
fiai élnek; a XVI. században Zemplénben. Alpáry

Simon 1559-ben és 1569-ben országgylési követ

volt ; 1551-ben és 1565-ben a nemesi fölkelést

vezette. 1570-tl 1574-ig zemplénvármegyei alis-

pán volt.

Czimere : Kék mezben, sziklából növekv,
balra fordult koronás arany oroszlán, mely két
karmával egy lefelé fordított pallos aranymar-
kolatát fogja. Sisakdisz nincs. Takarók : kék-
arany-zöld.

Alth. Nemesi és czimerlevelet II. Ferdinándtól kapta Alth István, Zsigmond és

Antal fiaival és fivérével, Zsigmonddal 1623-ban. 1770-ben még föllép a vármegyé-
ben; valószínleg kihalt.

Czimere : Kék mezben, zöld alapon pánczélos férfi vassisakkal, vörös strucz-
tollal, jobbjában buzogány, balkezét csípején tartja. Sisakdísz pánczélos, hajlott

kar, buzogányt tartva. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Ambrusházy. II. Ferdinándtól 1630-ban kapta nemesi és czimerlevelet. Ambmsházy.

Czimere : Kék mezben, zöld alapon, vörös ruhájú, hajlott kar, három zöld-
szám, zöldleveles fehér liliomot tartva markában. Sisakdísz a pajzsalak. Takarók :

kék-arany, vörös- ezüst.

Amesmayer. Nemesi és czimerlevelet 1712-ben kapta.

Czimere: Vörös pajzsf alatt, fekete mezben két lefelé fordított ék (a jobb-
ról lev fekete, aranvszegélylyel, a balról lev kék, benne három (1, 2) piros
rózsa), két vörösszegélyü aranyliliom és ugyanannyi aranybimbó, zöld szárral és
zöld levelekkel, a szár kétfelé lecsüng vörös szalaggal átkötve. Sisakdisz

:

nyitott szárny, a jobbról lev fekete, kék és arany, a balról lev vörös, kék és
feketén osztott, mind a kettnek középen három, a jobboldalin fehér, a
baloldalul vörös rózsa; a két szárny között egy növekv szerecsen teste, rajta
aranyra és feketére osztott köntös, homlokán két szalagban lecsüng fehér köt.

Bakthay. Elfordul az 1427-iki adólajstromban. Legrégibb nyoma 1272-rl
szól, midn V. István király határt járat a Tornához tartozó Cheuz-Baktán Liese

fia István, és Benedek fia Chonka kértére, kik t Feketehalom-vár védelmében
segítették. A család kihalt.

Alth.

Amesmayer.

Bakthay.
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Bárczay.

Básthy.

Báthory.

Basó.

Becskeházy.

Bécz.

Bárczay. A családi levéltár szerént a XIII. századelején Barcha nevezet alatt

a jelenlegi Bárcza helységben éltek. 1277-ben Kun László király Barcha Mikow
magvaszakadtéval annak birtokait legközelebbi rokonainak Miké Henrik és Helia

de Barchának adományozta. Az egri püspök 1297-ben templom építési engedélyt

adott Helia comes fiának, Inoknak kérelmére ; a családi leszármazási táblák szerint

ettl származnak le a Bárczayak. Comes Inok de Barcha 1225— 1276 közt élt.

Czimerlevelet Bárczay László 1421-ben kapott Zsigmond királytól. Ugyanez

a László tesvérével Illéssel 1430-ban uj adományt nyert Bárcza, Haradicska, Kis-

falud és Tiszta abaujvármegyei birtokaira.

A család nevezetesebb sarjai voltak : András, 1461-ben Abaujvármegye
alispánja, beregi várnagy és ónodi várkapitány, Péter székesfejérvári, János egri

kanonok, itél mester s Mátyás király jegyzje. Mátyás király 1484-ben Bárczay

Istvánnak és örököseinek pallosjogot adott, melyet István fia gyakorolt elször,

midn 1521-ben két perei jobbágyát, akik gazdatisztjét agyonütötték, halálra Ítélte.

Ez Istvánnak egyik unokája, János, 1593-ban az Eger alatti táborban török fog-

ságba esett s Belgrádban a Nyebojsza toronyba záratott; innen azonban szeren-

csésen haza szökött. 1605-ben Bocskay követül küldte Budára, 1570-ben Bárczay

György a református vallásra tért ; vele egyidben testvére Szaniszló is, a ki

vagyonát örökölte ; ezenkívül megszerezte Csány és Kéme pusztákat, melyeket

azonban a kamara 1730-ban lefoglaltatott ; megszerezte

ezenkívül Szín- (vagy Gálos) Petrit Tornavármegyében.

Bárczay Ferencznek 1591-ben született István fiától

két fiu származott ; Sámuel ki özvegy anyját megver-

vén, halálra ítéltetett, de a végrehajtás eltt, valószí-

nleg megmérgezvén magát, meghalt ; György, a ki

pártütés és felségsértés miatt nótáztatván, Lengyel-

országba menekült, de 1673-ban kegyelmet kapott

s visszakapta minden birtokát, kivéve Szin-Petrit.

Nevezetesebbek még a családból : Bárczay Fe-

rencz, a ki 1648-ban országgylési követ, 1657-tl

1669-ig Abaujvármegye alispánja; László, ki 1726-ban

Abaujvármegye követje volt.

Czimere : Dlt paizs, kék mezben, arany leveles

koronából növekv vörös ruhás, fekete föveges férfi,

jobb karja helyett feje fölé hajló ezüst agancs, melyet
fölemelt baljával fog\ Sisakdísz a pajzsalak. Takaró:
kék-vörös.

Básthy (0- és Egyházasbásti). Régi család, melynek Abauj-. Bprsod-, Nógrád-

és Szabolcsmegyében vannak birtokai.

Czimere : kék mezben zöld alapból emelked három aranykalász. Sisak-
dísz : fehér galamb, csrében zöld galyat tartva. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Báthory (Gagyi). Az Aba-nemzetségbl származik. Els ismert se Gereven

Comes, ki a XIII. század utófelében élt. Egy törzsbl származik a kihalt Gagyiak-

kal s a még él Vendéghyekkel. si fészke Gagy-Bátor volt, hol erdített kas-

télyban lakott. A család utolsó sarja Gábor volt, ki mint szerzetes 1689-ben halt meg.

Czimere : balszárnyán koronás sas.

Basó. Ma is virágzó család Abauj- és Borsodvármegyében.

Czimere : kék mezben, természetes sziklákon álló vörös födelü, boltozott

kapuzatu templom felé fordult vörös ruhájú férfi, prémes kucsmával, magasszáru
arany csizmában, karddal, jobb lábát egy farkasra téve, jobb kezével kulcsot, bal

kezével buzogányt tartva. Sisakdísz a paijzsalak a templom nélkül. Takarók : kék-
aram', vörös-ezüst.

Becskeházy. 1430-ban lép föl oklevél szerint Tornában. Kihalt.

Czimere : Hármas halmon ül madár, mely háromszorosan csavarodó kígyót
fog csrével, Sisakdisz : hajlott, pánczélos kar, aranymarkolatu pallost tartva.

Bécz (Bozitai). Erdélyi család, mely a XVI. században szakadt Magyar-

országba. Elnevét a megye Buzita nev falujától irta. Birtokos volt Buzitán

Tomoron, Péderben, Korláton. Utolsó tagja, Miklós 1679-ben halt meg.

BERNÁTH.
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Berencsi.

Bernáth.

BOR.

Béliek.

Beseny.

Belzsei. Kihalt család. Földesurak voltak

Buzafalván, Koksó-Mindszenten, Bölzsén, Kele-

csényben (Cs).

Berencsi. ATornay-család magvaszakadtával

1406-ban nyeri ez eredetileg' nyitramegyei család

a tornai várat s a hozzátartozó 11 faluból álló

uradalmat Berencsi István ezdegei Beseny Imre

vei együtt, elébb kir. zálog, majd adomány czimén.

Nevét is Tornayra változtatja ; de már harmadik

ivadékában kihalt.

Bernáth (Bernátfalvi). Régi család, melynek

elbbi neve Bernald, majd Bernaldfalusi volt.

Nevet adott a megye Bernátfalu helységének,

melyrl viszont késbb a család vette elnevét.

Okleveles nyomai a XIV. század végétl el-

fordulnak.

Czimere : Törzsétl elszakasztott, vörös mez-
ben lev férfiláb, aranyfélczipben ; a térden felül aranymarkolatu véres görbe
kard van beleütve. Sisakdísz : fölfelé álló, vörös mezü, egy pallost ferdén tartó

kar. Takarók : vörös-ezüst, arany-kék.
Bebek. Gömöri család, mely Tornavármegyé-

ben birtokos volt és Magyarország történetében

nagy szerepet játszott. A Bebekek viselt dolgairól

a vármegye helységeinél és történetében emléke-

zünk meg.

Beseny (Ezdegei). A Tornay-család kihal-

tával kerül Tornavármegyébe. (L. a Berencsi csa-

ládot.) Beseny Imrével, ki Torna várát s az ura-

dalmat impetrálja; családja kihal s része a Be-

rencsiek birtokába megy át.

Beseny. 1427— 1430-ban birtokos Szt. Andrá-

son, Himben, Devecserben. Kihalt.

Bolcsárdi. Bolcsárdon és Halmajon voltak. (Cs.) Bolcsárdi.

Bónis (Tolcsvai). Bónis György II. Mátyás- Bónis

kapta nemesi és czimerlevelét 1606-ban.

A czímerszerz Bónis. György unokája Fe-
rencz nagy vagyonával, elkel családi össze-

köttetéseivel kiváló állást vívott ki magának. Részt vett a Wesselényi-féle össze-
esküvésben és annak vértanujává lett. 1671. április 30-án Pozsonyban lefejeztetett.

Czimere: Kék mezben zöld alapról felugró két aranyoroszlán, fölemelt baljá-
ban v. jobbjában közösen egy arany levélkoszorut tartva. Sisakdísz : növekv
aranyoroszlán, fölemelt jobbjában arany keresztmarkolatu görbe kardot tartva.

Takaró kék-arany, vörös-ezüst.

Bor (Gibárti és Halmai). Igen régi család Abaujvármegyében. Nemesi és

czimerlevelét Halmai Bor Mihály kapta 1415-ben Zsigmond királytól a maga, fia,

és testvérei számára. A családnak birtokai voltak Halmajon, Gibárton, Fügéden.

Fancsalon, Fuló-Kércsen, Legyes-Bényén stb. A XVII. században Szikszóra köl-

tözött, a hol elszegényedett.

Czimere : Kék mezben fekete és arany osztatu,

aranynyal fegyverzett griff, elrenyújtott karmában páva-
tollakból összeállított arany legyezt tartva. Sisakdisz:

a pajzsalak. Takarók : kék-arany.

Bozinkay. 1469-ben igtatják ket a Dobaiakkal együtt

Kocsik vagyis Polyánkfalva részeibe Buzinkán. (Cs.)

Botka. I. Lipót Bécsben 1659. márczius 8-án neme-

síti meg Botka Ferenczet, testvéreit, Pétert, Mihályt,

Istvánt s ennek fiát, Andrást. A család most is él.

Botka Ferencz 1870-ben a gönczi járás fszolgabirája

volt. Lajos ugyanekkor útbiztos.

Magyarország Vármegyéi és Városai.

tói

BUZLAY.

Bor.

Bozinkay.

Botka.

BUDI.



538 Abauj-Torna vármegye nemes családai.

Budi.

Csanyi.

Cseby.

CZÉCZEY.

Buzlay. Buzlay (Buzlai, gergcllaki). Tulaj donképen a Kovácsy és Sárvári családok-

ból származik. — Ugyanis a XIV. század vége felé, Kovácsi Tamás majd Saár-

vári Elek elvették a Beék-nemzetségbl származó Buzlay Dénes fiusitott leányát

Ilonát, vele örökölték a kihalt család javait és nevét is. — Birt e család a megyé-

^ j ben Enyiczkén, Ináncson ; zálogjogon Encs, Szaka, Csány,

\ ^—. Sacza, Kércs és Szend falvakban. — Közülök 1476—85-ig

Miklós Abaujmegye alispánja volt. — B. László 1459— 76.

fpohárnok és flovászmester, Mózes. 1506—1518. f ajtón-

álló. — Kihalt. (NI.)

Czimere : Kék mezben arany leveles koronából
balra fordult, növekv, aranynyal fegyverzett vörös-fehér
koczkás griff. Sisakdísz : a pajzsalak. Takaró kék-fehér.

Budi. Régi Írásmód szerint Byd, Beud, Bewd volt a

család neve. Törzsapja Budi Bachond IV. Béla király ide-

jében élt. II. Mihálynak, a ki Beregvármegye fispánja,

majd az eperjesi nyolczados törvényszék birája volt, fiai magtalanul haltak el s így

a család elenyészett.

Czimere : leveles koronából növekv egyszarvú.

Comáromy. Comáromy (Kóji). A biharmeg}T ei Kójról nevezett család el volt terjedve Abauj,

Bihar, Borsod, Heves, Máramaros, Bereg, Zemplén, Ugocsa és Nógrád vármegyék

ben. Komáromynak is irta magát.

Czimere : Kék mezben arany leveles koronából (vagy koronás halomból)
kiemelked, könyökére támaszkodó pánczélos kar, kezében három szakállas

nyilat tartva. Sisakdísz : fehér egyszarvú, szarván arany karika (vagy arany
leveles korona). Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Csanyi. (Csanyi.) Régi család, mely a Csány els ismert birtokosa volt.

Okleveles nyomai a XIV. század els éveire felnyúlnak. Kihalt a XVI. században.

Cseby (Marczinfalvai). Eredete nincs tisztázva. Valószín, hogy egy a Borsó i-

megyében virágzott és kihalt Csebi-családdal, melynek els ismert se Corard a

XIII. század elején élt. Abaujváimiegyében a XVI. században tnik fel és Csebi

György 1572-ben a megye alispánja volt. Utolsó sarja, István a XVIII. század

végén halt meg. Birtokosok voltak Devecser, Kér, Czekeháza, Tuzsa helységekben.

Csobádi. Csobádi. Gergely 1459-ben Abaujvármegye alispánja volt. Földesurak Fels-

Kinizsen és Fels-Dobszán. 1482-ben a htlen Simon csobádi, dobszai és kinizsi

részeit székelyfalvi Szepesi Mihály kapta. (Cs.)

Csoma. Csorna (Ragyolczi). 1544-ben Erdélybl származik. A XVI. században költö-

zött át Zemplén vármegyébe. A legrégibb okirat Csoma Imrét és Mihályt „de Tholcsva"

elnévvel emliti. Oklevelei Tokai Ferencz 1699. évi támadása alkalmával Tokaj-

ban megsemmisültek. 1757-ben Csoma Zsigmond nádori adományt kap a nógrád-

vármegyei Ragyolczra ; ezóta a család a ragyolczi elnevet használja. A XVII.

század végén két ágra oszlott a család; az ifjabb már kihalt; a régibbnek iva-

dékai Abauj-Tornában és Szabolcsban ma is birtokosok.

Czimere : Veres mezben arany griff, jobbjában lefelé

tartott, aranymarkolatu tört pallost (vagy trt) tartva. Si-

sakdísz : a griff növekvleg, itt egy fölfeléálló egész pal-

lost (vagy trt) tartva. Takaró vörös-arany.

Chyrke. Chyrke (Pólyi és alattyáni). Az Aba-nemzetség ama
három ágából, melyek a XIV. század elején Abaujvárme-

gyében laktak, a másodiknak, mely magát Chyrkének nevezte

(ellentétben Omodevel és Gerevennel), csak szerény birtoka

volt. A Chyrke-család 1367-ben tnik föl mint hilyói,

1399-ben mint alattyáni, 1427-ben mint pólyi, miszlókai, t-
kési birtokos. A család már kihalt.

Czimerének sisakdisze : balra fordult növekv sas.

Czéczey. Czéczey. Régi kihalt elkel család. Czéczey Lénárd, mint Zápolya hive, 1536-

ban megszállotta Kassát s tizenöt évig kapitánya volt. 1550-ben halt meg.

Czimere : két egymáson álló, csrükkel viaskodó ragadozó madár.
Czeke. Czeke (Czekeházi). Régi család, mely oklevélileg a XV. század els éveiben

CHYRKE.
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tnik föl s a XVII. század utolsó éveiben hal ki. Birtokos Czekeházán, Czéczén,

Alpáron, Kérben, Gibárton és Tuzsán.

Czimere : Hármas halmon álló griff, fölemelt jobbjában markolatos kardot
tartva, mely fölött hatágú csillag van. Sisakdísz : sasszárny, karmában kard.

Darvas. (Nagyréti) Régi család, mely a XVII. század els tizedében Nógrád
vármegyében tnik föl. Ott élt a múlt század végéig, a mikor I. Antal Abauj-

vármegyébe költözött s megalapította a család abauji ágát. (NI.) A megye elkelbb
birtokosai közé tartozik. Birtokos Újfaluban, Ongán, J.-Gagyon és Rakaczán.

Tagjai közül Darvas Antal 1865-tl kezdve több országgylésen a szikszói kerü-

letet képviselte ; testvére Imre Abauj-Torna vármegye és Kassa sz. kir. város f-
ispánja volt.

Czimere: Kék pajzsban zöld alapon daru, csrében patkót, emelt jobb kar-
mában kövecset tart. Sisakdísz a pajzsalak; takarók: fekete-arany, fekete ezüst.

Derencsényi. srégi család, mely a Balog nemzetségbl származik. Deren-

csényi Imre zálogba veszi a Forgáchoktól Szin, Görg, Feketefüz ós Varbó köz-

ségekben lev részeiket 1483-ban.

Czimere a családnak, a mi a Balog nemzetségé, az Attfyakkal, Balogiak-
kal, Rimaszécsi Széchyekkel közösen: kétfej sas.

Dióssy Dióssjr Miháty 1634-ban kapta II. Ferdinándtól a nemesi és czimer-

levelet a maga, atyja, Dióssy Imre és rokonai, Dióssy Máté és Mihály számára.

Czimere : osztott pajzs, felül ezüst mezben az osztó vonalon emelked vörös-
ruhás magyar alak, arany övvel, három fekete tollas fekete kalappal, jobbjában
irótollat, baljában arany keresztrnarkolatos kardot tartva

;

alul kék mezben zöld hármashalmon zöld lombos fa.

Sisakdísz a fa. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Doby. Kéken, Garadnán, Szt.-Andráson, Navajon,

Devecseren és Baktán voltak birtokosok. (Cs.)

Dobszai. Dobszán ésF.-Kázsmádonvolt birtokos. (Cs.)

Domonkos. Eredetileg Chieoger. Nemesi és czimer-

leveleiket Chieoger Mihály, Domonkos János és Tymar
Márton II. Ferdinándtól kapták 1632-ben (kihirdették

Garadnán 1633-ban). 1840-ben halt meg utolsó sarja, Do-

monkos Sámuel fszolgabiró.

Czimere : vörös mezben, zöld alapon, két farkú
arany oroszlán, fölemelt jobbjában arany markolatú görbe
kardot, leeresztett baljában szllfürtöt tartva. Sisakdísz az oroszlán, növekvn.
Takaró kék-arany.

Ernyey. L. Szendi.

Farkas (Gibárti). A család 1611-ban tnik föl Abaujvármegyében, a hol

Farkas Mihály ugyanez évben nyer czimerlevelet s a megyei gylésen kihir-

detteti. A család birtokos volt Gibárton, melyre a nevezett Mihály 1609-ben nádori

adományt nyer — Panka Péter magvaszakadtán — Thurzó Györgytl. Utolsó sarja,

szintén Mihály, még a XVII. században halt el.

Czimere : Leveles koronából növekv két farkú oroszlán, emelt jobbjában
görbe kardot tartva. Sisakdísz a pajzsalak.

Fáy (Faji). Egyike az oklevélileg igazolható legrégibb magyar nemes csalá-

doknak. Törzse Rugacs vitéz, kinek fiai, Don és Barnabás (N. J. IV. 125.) a sajói

szerencsétlen ütközet után menekül IV. Béla királynak, miután lova kidlt, saját

lovukat adták. Jutalmul a király Rugacs két fiának Donnak és Barnabásnak Fáj

földjét adományozta. Donnak fia Orbán s utána az egész család Fáy-nak neveztetett.

Czimere: kék mezben, zöld alapon vörös ruhás, prémes vörös kucsmás
férfi, magas szárú csizmában, görbe karddal, fölemelt jobbjában egy ugró fehér
lovat tart fekete kantáránál ; bal keze csipjén nyugszik. — Sisakdísz a ló,

növekvn. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Fancsali. L. Joób.

Fekete (Nagyiványi). Baranya megyébl származó régi család, mely azeltt
Nagy nevet viselt. Iványi Fekete László 1650-ben Fülek várának kapitánya volt.

Czimere : leveles koronából növekv kétfarku oroszlán, emelt jobbjában
hatágú csillagot tartva. Sisakdísz az oroszlán.

(SS*
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Fipedy.

Finkey.

Gagyi.

Gechey.

FÁY-

Ferdinándy. jl, Ferdinándy. Nemesi és czimerlevelét I. Ferencztl

kapta 1794-ben Ferdinándy Mihály és György.

Czimere : négy részre osztott ezüst és kék mez, az
1. és 4-ben fekete sas a 2. és 3-ban zöld halmon egy
ágyú mögött vörös ruhás férfi, emelt jobbjában marko-
latos görbe kardot tartva, balját csipjére támasztva. Si-

sakdísz jobbról ezüst és fekete, balról vörös és arany
szinben osztott szárny közt a férfi növekv alakja. Taka-
rók : fekete-ezüst, vörös-arany.

Figedy. 1487-ben Kinizsi elnévvel szerepelnek.

1427-ben már földesurak Beleniczén. (Cs.)

Finkey. srégi család, melynek els se Heem 1250

körül élt, két fia : Pethe és Donch közül az elbbi ter-

jeszti tovább a családot, mely a megyében Bodolón

(1427.) és Devecserben (1494.) volt birtokos. A XVI.
század közepéig találunk nyomaira; azontúl kihal.

Fövényessy. Fövényessy. A nemesi és czimerlevelét I. Rudolf adta Pozsonyban 1578-ban

Galamboky Mátyás csornai prépost, Dak Imre, Máté és Ferencz, Beér Bálint, Chapy
Péter és Fövényessy Gáspár számára. Az utóbbitól származik a Fövényessy nemesi

család, mely ma is birtokos Nagy-Kinizsen.

Czimere: vörös mezben, zöld halmon, fekete, barátruhás férfi, fölemelt bal-

jában feszületet, lebocsátott jobbjában olvasót tartva ; fönn jobbról repülni látszó

fehér galamb. Sisakdísz : fehér ruhás angyal, növekvn. Takarók: vörös-ezüst,
fekete-arany.

Ful°- Fúló (Felsszendi). Régi család, melynek neve a XIV. században „Hegyaljai"

volt, a vármegye már elenyészett Hegyalja nev falujából származva. A Fúló név

a XV. század elején ragadt reá. Birtokos volt a szétágazott család a megye számos

falujában, tagjai közpályán szerepeltek: 1639-ben Fúló János, 1627-ben Fúló

Miklós a megye alispáni székében ültek. Ma már Biharban és Beregben fordul el.

Czimere : kék mezben, hajlott pánczélos karon, mely markában kantárt tart,

jobbról, alul nyolczágu csillagtól, balról félholdtól kisért fekete sas. — Sisakdísz
a sas. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Gábriel. Gábriel (Csáthi). Kassai régi patrícius család. Neve Gabrielis, Gabrihelisnek
is íratott. Valószínleg már a XV. században megnemesítve. Gábriel György
1488-ban királyi parancscsal iktattatik lipóczi Keczer Imrétl vétel utján szerzett

javaiba, Peklénen, Opinán, Patacskón, Veresvágáson, Szurdokon, Radványon, Ujlak-
csán, Maisán, Teknváron, Kutason és Marczelházán. Gábriel György 1507-ben kassai

fbiró volt. 1662-ben Gábriel Mátyás czimerlevelét nyer. Birtokos volt a megye terüle-

tén Gibárton, Kérben, Szántón, Bdön, Devecserben stb. Napjainkban halt ki.

Czimere : kék mezben kétfarku arany oroszlán, emelt jobbjában arany mar-
kolatú görbe kardot tartva. Sisakdísz : vörös ruhás férfi, vörös kalpaggal, vörös
kalpagzsákkal, jobbjában buzogányt tartva, balkezét csípre téve. Takarók : kék-
arany, vörös-ezüst.

Gagyi. srégi család az Aba-nemzetség'bl.
Czimerének leírása Gagyi László sírkövén a m 302. lapján; azonban ott

tévedésbl tizenegy pólyás áll tizenegy osztatu helyett.

Gechey. (Fels-gechei). A család legrégibb nyoma
István ifjabb királynak (V.) 1261-ben kelt okmányában
található. Ez oklevélben Sepus Jáczint fia, Gallus Mar-
czell fia, már mint Gecheyek — de Geche — említtetnek.

Nevezetes férfiú volt a családban László fia Márton, ki

1536-ban a János király és Ferdinánd közti villongá-

sokban Ferdinánd egyik alvezére volt, s decz. 4-én
megnyitotta Kassa kapuit János király hada eltt, miért
Zápolya János gazdagon megjutalmazta, a mennyiben
1540-ben a Ferdinánd-párti és nótázott Tharczay Ferencz
ós János összes birtokait Gecheynek és vezértársának
Lónyay Gergelynek adományozta. A család Gechey
Györgyben 1689-ben halt ki. Czimere leveles koronából
növekv grif.

Gedeon. Gedeon. Nemesi bizonylatát Torna vármegye 1752.

április 21-én állította ki Gedeon János számára, Mária
Teréziának Bécsben, 1749. máj. 14-én Gedeon Kelemen-
nek adományozott czimerlevele alapján. fúló
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GECHEY.

Czimere: A két szélének közepe tájától, fels
széléig ér kihajtott perem ezüst ékkel hasitott pajzs,

az ékben zöld alapon vörös ruhás, fekete kötényes
bányász áll, jobbjában kalapácsot tartva, balkezét csí-

pjére téve; ell vörös mezben balrafordult pánczélos
kar, kezében arany markolatú kardot tartva ; hátul

kék mez közepén arany buzakalászok keresztbe téve.

Sisakdísz : nyitott, váltakozva kékkel és aranynyal
osztott szárny között a pajzs alján lev bányász. Ta-
karók : vörös-ezüst, kék-arany.

Góbis. Rakattyási és keresi elneve volt. Bir-

tokos e helységekben. (Cs.)

Gönczy. Nemesi és czimerlevelét I. Lipóttól kapta

1666-ban Gönczy István a maga és neje, Kovács

Anna, valamint gyermekei János és Mihály részére.

Czimere: kék mezben, zöld alapon leopárd, emelt jobbjában arany markolatú
görbe kardot tart. Sisakdísz: a leopárd növekvn. Takarók kék-ezüst, vörös-ezüst.

Gönyi. Földesurak voltak Göny, Csány, Perény, Láncz, Papi, Figed,

Csenyéte helységekben. (Cs.)

Györy. A nemesi és czimerlevelét Gyry Mihály kapta III. Károlytól 1714-ben-

Czimere : Kék mezben, zöld alapon fehér köntösben lev arany általvets
szz, emelt jobbjában koszorút tart, baljával könyvet szorítva oldalához. Sisak-

dísz : a pajzs-alak, a fehér köntös nélkül, fölemelt jobbjával fátyolt tartva, mely
derekától fején felül ér. Takarók : vörös-ezüst, kék-arany.

Hányi. Ármálist nyert a család 1551-ben.

Czimere Hányi Péter végrendeletének pecsétjén : oroszlán, jobb karmában
rövid, egyenes pallos. Sisakdisz : két bivalyszarv. Hányi György 1642-ben abauj-

vármegyei alispán volt. A család a XVIII. század közepén halt ki.

Hedry. Sárosvármegye egyik legrégibb családja, mely az Aba-nemzetségbl

származott a gagyi Báthory, Bertóthy, Frichi, Sirokay stb. családdal együtt.

Törzse az 1330-ban Szaláncz várát bírt II. Péter fia, III. Péter, ki osztálykor

Hedrychfalvát kapta s ettl vette sarjadéka a Hedry nevet.

Hegymegi. Régi adományós család, melynek egyik ága Borsodmegyébl
származott Abaujba a XV. század folyamán. Bírt Szent-István-Baksán, Kinizsen.

Hegymegi Boldizsár 1603-ban adományt kap a szemerei és homrogdi részbirto-

kokra. A család a XVIII. század folyamán teljesen elszegényedett s valószín,

hogy paraszt sorsban ma is él.

Hidegh. Birtokosok Fels-Fügeden és Fúló-Kércsen.

Himfy. 1484-ben kapta Himfy Imre a htlen kszegi Bedé János jószágait.

Kihalt család a Szalók-nemzetségbl.

Czimere : Lép szarvas, balról felül szarvával fölfelé álló holdsarlótól és e

fölött hatágú csillagtól kisérve.

Himi. Hím, Buzinka, Papi, Kucsik, Fels-Láncz községekben birtokos. (Cs.)

Homrogdi. András, 1459-ben Abauj vármegye alispánja volt. (Cs.)

Horváth (Ostorharics). A család Bihar és Szabolcs vármegyékben is elfordul.

Czimere : Kék mezben természetes hullámokon fehér hattyú. Sisakdísz a
hattyú. Takarók: vörös ezüst, kék-arany.

Horváti. Talán azonos volt a horváti Mályi családdal, mélynek Szaniszlóban

1468-ban magva szakadván, horváti jószágait a Teresztenyeiek kapták.

Hunyor. Ez a család els ízben 1625-ben kapott ne-

mességet Bethlen Gábortól Hunyor Tamásban és fiaiban.

Két évvel késbb II. Ferdinánd ad czimerlevelét ugyancsak

Hunyor Tamásnak és fiainak. Harmadízben Hunyor András

kap I. Lipóttól czimert és nemességet. A család Korláton

és Vizsolyban volt birtokos.

Czimere : kék mezben zöld alapon egészen veresbe
öltözött férfi, hosszúszárú arany csizmában, prémes vörös
kucsmában, arany övvel, emelt jobbjában szll fürtöt tartva,

balját csípjére téve. Sisakdísz : három búzakalász. Ta-
karók : kék-arany, vörös-ezüst.

Góbis.
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.
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Imre.

Jakabfalvy.

Jánoky.

Jászay.

Joób.

Kányi.

Kápolnai.

Kardos.

Kársa.

Imre. Nemesi és czimerlevelét I. Lipóttól 1663-ban kapta.

Czimere : kék mezben, zöld alapon , fehér lovon ül, vörös ruhás, vö-
rös kucsmás, magasszáru arany csizmás férfi, fölemelt jobbjában aranymar-
kolatu, vértl csepeg kardot, baljával kantárt tartva. Sisakdísz: a férfi növekvn,
de itt kardjára bajuszos török fej van szúrva, balkezét csípjére teszi. Takarók:
kék-arany, vörös-ezüst.

Jakabfalvy (Jakabfalvai). Nemesi és czimerlevelét 1630-ban kapta II. Fer-

dinándtól Literátus Jakabfalvay György a maga és gyermekei, Miklós és

Erzsébet részére. Jelenleg birtokos Gagy-Bátorban és F.-Kékeden.

Czimere: kék mezben zöld alapon fehér egyszarvú, mögötte három magas,
csúcsos fehér hegy. Sisakdísz : az egyszarvú növekvn. Takarók : kék-arany,
vörös-ezüst.

Jánoky. Régi kihalt család a Huntpázmán-nemzetségbl. Zsigmond 1431. nov.

1-én adta Vajday Györgynek s László testvérének, Jánoky Lászlónak, Mihály-

nak, Dersnek, a nevezett László fiának, valamint Tamásnak és Pálnak, Vajday

György unokatestvéreinek és osztályos atyafiainak a czimerlevelét.

Czimere: kék pajzsban aranyleveles koronából két — könyökeikkel kifelé

fordult — hajlott, fehér (ezüst) mezbe öltözött kar nyúlik ki, markaikban három-
három veres rózsát tartva, melyeknek leveles szárai a koronán áthúzva, e fölött

egymást keresztezik. Sisakdísz a pajzsalak; takarók: kék-ezüst.

Jászay (Jászói). A nemesi és czimerlevelét I. Lipót adta 1668. jul. 20-án

(kihirdettetett Gönczön 1669. deczember 4-én). Jászay

Mátyásnak és Mihálynak.

Czimere : kék mezben, zöld alapon, fehér lovon
nyargaló, vörös dolmányos, fehér nadrágos, prémes
kucsmás férfi, magasszáru arany csizmában; jobbjá-
ban merlegesen egyenes kardot tartva, melyre
egy bajuszos török fej van tzve ; a lovas eltt a

nyeregkápában pisztoly Sisakdísz: ugyanaz a férfi

növekvn, fölemelt jobbjában görbe kardot, szintén

fölemelt baljában egy levágott török fejet tartva.

Joób (Fancsali). se Elekws des Pyscarkos,

kinek fia György, unokája Pouch zakalai várnagy

volt 1333-ban. Ez elvette Apród István leányát,

Kanichát, ennek mostoha testvére, Forrói János

adományozta nékik Fonchol falut, honnan a csa-

lád Fancsalnak irta magát. A család egyik ága a

XVI. században a liptómegyei Prószékre költözik

s egyik se után Jóbfancsalinak irja magát. E név-

tl származott a család mai Joób neve ; az si nevet ma csak elnévül hasz-

nálják. Fancsali László 1503-tól 1510-ig több izben volt alispánja a "vármegyének.

Czimere : kék mezben arany leveleskoronára könyökl, pánczélos kar,

melyet a pajzs jobb fels sarkában nyolczágu arany csillag, bal fels sarkában
félhold kísér ; kezében görbe kardot tart, mely körül kigyó csavarodik. Sisak-

dísz : a pajzson lev alak, csillag és hold nélkül. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Kányi. 1486-ban zálog czimén iktatják ket Alsó-Szedlecz és Felsok vagyis

Fels-Szedlecz puszta birtokába. (Cs.)

Kápolnai. E esaládból Zsigmond 1488-ban Abaujvármegye alispánja volt.

Kardos (Buzitai). srégi kihalt család, melynek okleveles nyomai a XIII.

századig felnyúlnak, a midn, mint a XIV. században, a legelkelbb családokkal

áll atyafiságban. (Cs.)

Kardos. Nemesi és czimerlevelét Kardos Pál kapott I. Rudolftól 1598-ban a

maga, valamint neje Cheger Kata és testvérei, Máté, György és Anna részére.

Litkán, Vajdán és Csenyétén laktak.

Czimere: kék mezben, zöld alapon fekv férfitörzs fellett álló vörös ruhás,

mellvértes, fehér nadrágos, magasszáru arany csizmás, vassisakos férfi, a kinek
oldaláról kardhüvely lóg, fölemelt jobbjában, arany markolatú kardot tartva, mely
egy turbános török fejbe van szúrva; bal kezében arany csillagot tart. Sisakdísz:

a férfialak növekvn. Takarók .• vörös-ezüst, kék-arany.

Kársa (Szentkirályszabadjai). A XVIIL században több más családdal

JANOKI.
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adományt kap a szentkirályszabadjai részbirtokukra. 1751-ben K. Mihály mint

ref. pap költözik Abauj-Szántóra s a megyében családot alapit, mely ma is él s

tagjai megyei hivatalokat viseltek.

Czimere : oroszlán, fölemelt jobbjában karddal. Sisakdísz : az oroszlán
növekvn.

Katona. Régibb birtokos nemes család, mely a XVI-ik század végén tnik
föl, midn birtokai Fels- és Közép-Lánczon, Himben és Rásonyban voltak. A
család Abaujban a XVIII. században kihalt.

Kékedy (Alsókékedi). Kihalt család, mely a XVI. században szerepelt.

Czimere : Hármas halmon álló daru, csrében szellt, fölemelt jobbjában
golyót tartva. Sisakdísz ugyanaz.

Kelcz (Fületinczi és lóczi). Ez a tekintélyes család Abauj, Szabolcs, Vas,

Ung stb. vármegyékben lép fül
;

jelenleg Borsodban birtokos. A család számos

tagja kitnt a közigazgatási, egyházi és más pályán. A család német eredet,

Kheltznek vagy Kelznek irta magát.

Czimere : vörösben és kékben négyeit pajzs, az l-ben három fehér strucztol-

lal ékesített rostélyos sisak, a 2-ban hajlott pánczélos kar, kezében görbe kardot
tartva, mely egy fehér turbános, bajuszos fejen van keresztül szúrva, a 3-ikban
befelé fordult evet, ellábaival diót tart, a 4-ikben arany oroszlán, fölemelt jobbjá-

ban aranymarkolatu kardot tartva. Sisakdísz : nyílt, jobbról kék és arany, balról

fehér és vörös színben osztott szárny. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Kérészi/. Ármálista család. Czimerét Rudolf király

adományozta Kérészy Mihály, Pál, János és Péternek

1591. decz. 23-án. A család lakása Szepsi és Bodolló

volt. Ujabb idben több tagja papi s tanári pályán

mködik.
A czimer : kék pajzsban, virágokkal behintett

zöld alapon, kiterjesztett szárnyú fehér ruhás angyal
áll, balját keblére téve, jobbjában 3 arany liliommal

ékített zöld ágat tart. Sisakdísz : a pajzsalak nö-

vekvn; takarók: kék-arany, veres-ezüst.

Kinizsy. Puky Andor szerint (Turul IX. 88.) a

Kinizsy család igen régi. A nemzetség XIII. században

él tagjai alapították az Abaujvármegyében máig fenn-

lev két Kinizs községet. A másik család, mely Bihar-

ban ered, kétágra oszlott; az egyik de Gurba, a másik

de Kynys nevezte magát. Ebbl származott ahires, nagy-

erejü Kinizsy Pál, a ki nem volt közönséges, hanem nemesi származású. A
családnak malma is volt ott, a hol gyakran tartózkodhatott, s innen meríthette

Bonfinius azt a mesét, hogy egyszer molnárlegény volt.

Komjáthy. Régi család. Els se Vid, ki IV. László alatt élt. Zsigmond király

Konstanzban 1415. márczius 27-én ád czimert Kszegi Lászlónak — Jakab fiá-

nak — s általa János és Bereczk testvéreinek, Adalbert és Bed unokatestvé-

reinek, továbbá Komjáthy Istvánnak és Jánosnak, Nenkei Mátyásnak, Miklósnak,

Lrincznek, másik Miklósnak és Györgynek, végül Thokai Jánosnak, Bereczknek

és Jakabnak, Kszegi László rokonainak.

A Komjáthy család otthona Torna volt, Idvel elnagyta sei otthonát és

Kassa felé költözött, hol egyik ágát ott hagyva, Abauj-Szántóra vonult. Az
Abauj-Szántóra beköltözött ivadékok egy része innen ismét tovább ment Szabolcs

vármegyébe, hol magának uj hazát talált. A szántói ág ma csupán ntagjaiban

él s kihalása felé közeleg ; de a másik kettnek ivadékai biztosítják a régi csa-

lád fennállását.

Czimere : Balra dlt fekete pajzsláb felett, melyre alul, középen, mankós
nyujtványnyal ellátott veres pólya van illesztve, kékben lebeg arany (sárga) le-

veles koronából, két czölöpösen egymás mellé állított, könyökükkel balfelé irá-

nyult, veres mezü kar emelkedik ki, egyike, markában balharánt helyezett pal-

lost tart, másika haránt helyzetben buzakalász-köteget. Sisakdísz a pajzsalak,

takarók : kék-arany (sárga).

h'oos. Nemesi és czimerlevelét 1657-ben kapta III. Ferdiuándtól. Tagjai a

KÉKEDY.

Katona.

Kékedy.

Kelcz.

Kérészy.

Kinizsy.

Komjáthy.

Koos.
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Kovláth.

Kóta.

Kszegi.

Kövér.

Koncz.

Kupay.

Lánczy.

Léhi.

Losonczy.

Meczner.

Méhészi.

Méray.

Meskó.

mesében közhivatalokat viseltek. Koós József Abauj és Torna vármegyék
egyesítéséig Torna vármegye alispánja volt.

Czimere : ketté osztott pajzs ; felül ezüst, egy lépked arany oroszlánt fel-

tüntet haránt helyezett kék pólyával keresztül szelve, két fell egy-egy arany
szegély ötszirmu piros rózsa ; alul fehér hármas sziklán álló sólyom, két olda-

lán hatágú arany csillagtól kísérve. Sisakdísz : növekv farkas, jobbjában mer-
legesen szakállas nyilat tartva. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Korláth (Korláthfalvi). Földesurak voltak Korlátfalva és Láncz helységekben.

Az utóbbiban már a XIV. század végén. 1490-ben Miglészi elnévvel tnik föl

egy ily nev család. (Cs.)

Kóta. Nemesi és czimerlevelét III. Ferdinándtól kapta 1655-ben.

Czimere : Vörös mezben zöld kettshalmon vadgalamb, csrében olajágat

tartva. Sisakdísz : növekv oroszlán, fölemelt jobbjában aranymarkol atu görbe
kardot tartva : Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Kszegi. A Komjáthyakkal együtt kapja czimerét Zsigmondtól 1415-ben.

Kszegi László Lombardiában és Németországban tett érdemet rá.

Czimere ; mint a Komjáthyaké.

Kövér (Velezdi). A Huntpázmán nembl származott.

Koncz. A nemesi és czimerlevelét Koncz Illés kapta III. Ferdinándtól 1469-ben.

Utódai jelenleg a Naményi nevet viselik.

Czimere : Kék mezben zöld alapon repülésre
kész, vörösen fegyverzett fehér galamb, csrében olaj-

fagalyat tartva. Sisakdísz : Jobbról vörös és ezüst,

balról kék és arany színben osztott nyitott szárny
közt merlegesen álló kard aranymarkolattal, arany
leveles koronán átszúrt hegygyei.

Kupay. Régi kihalt család, mely már a XIV. szá-

zad elején bírja Egyházaskupát. Okleveles nyomai a

XIV. század végéig terjednek.

Lánczy (Lánczi). srégi és tekintélyes család

Abaujvármegyében ; ma is tulajdonosa J. Láncz-

nak. Lánczy Péter, István és Tivadar már 1290-ben

föllépnek az okiratokban. A család egyik tagja, a jelen

században elhunyt Lánczy József fispán s a Szt.-

István rend lovagja volt.

Czimere : Kék mezben zöld alapon sisakos,

pánczélos férfi, a ki mind a két kezével kopját döf
egy balról fölemelked fekete medve szügyébe. Sisakdísz a medve növekvn,
Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Léhi. 1427-ben már feltnik az adólajstromban.

Losonczy. srégi kihalt fnemesi család a Tomaj nemzetségbl. A megye
nemes családai sorába, mint Szalánczvár és uradalom birtokosa tartozik.

Meczner (Deteki és tengerfalvai). Czimerlevelét I. Lipóttól kapta 1702-ben.

Kisszebeni régi patrícius család, mely Abaujvármegyében 1808-ban kapott

donácziót Detekre és Tengerfalvára.

Czimere : Vörös paizslábon, melyen három ötszirmu fehér rózsa van, kék
mezben kétfarku arany oroszlán, mind a két fölemelt markában veres köves
arany gyürüt tart, mely lelógó lánczra van ersítve. Sisakdísz a pajzsalak. Ta-
karók : kék-arany, vörös-ezüst.

Egy másik czimeren kék pajzsaljon három aranycsillag van; az oroszlán
jobbjában aranymarkolatu kardot tart.

Méhészi. Péterházán volt jószáguk. 1430. körül tnik föl.

Méray. srégi kihalt család, mely Zsigmond királytól 1432-ben kapta nemesi

és czimerlevelét, még pedig Méray (Literátus) Miklós, László fia, Pethew unokája

s fivére László.

Czimere : kék mezben, balra fordult, vörösen fegyverzett gólya, mely csré-
ben egy nyaka körül tekerdz, fejét hátrafordító zöld kígyót tart nyakánál fogva.
Sisakdísz a gólya repülésre készen, de kigyó nélkül. Takaró kék-ezüst.

Meskó (Enyiczkei és széplaki). Nemrég kihalt család, mely 1721-ben bárósá-

got kapott, nevezetesen Meskó Ádám és Meskó Jakab.

LANezY.
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MÉRAY.

félig nyitott szárny, benne

Mondolay.

Nádasdi.

Naményi.

Nenkey.

Nikházy.

Az 1721-ben kapott bárói cziiner : osztott pajzs, ell kék mezben az elbbi czi-

merkép, de balra forduló pólyával ; hátul ezüst és arany osztás. Két sisak. Az
egyiken kétfarku oroszlán, jobbjában aranymarkolatu egyenes kardot tartva; taka-

rója kék-arany. A másikon pálmafa ; takarója vörös-ezüst.

Monay (Alsó-, fels- és közép-monaji). Régi nemes család. Monay Gergely, Monay.

fia Jánosnak, Pál fiának, nagyváradi olvasókanonok Mátyás király kedvelt tit-

kára 1482-ben a maga és atyja testvérének Andrásnak fia, a Sissarynak nevezett

Monay Domokos nevére is, mindkét Kinizs és Szolnok helységekben a magvasza-

kadt Monai János által birt részekre adományt nyert. (NI. VII. 549.) Leányágon
a Monay-családból származott a mostani abauji Komjáthy-család.

Mondolay (Gagyi). A megyébe a XVI. század folyamán származik, a midn
Mondolay Péter és Pál 1569-ben uj adományban nyerik Fels-Gagy, Alsó-Gagy

és Újlak részbirtokokat, Apáti, Veleknye és Lyuba prediumokat Miksa királytól.

A család már 3 iz után kihalt.

Nádasdi Laczkffy. Az Aba nemzetségbl való.

Naményi (1. Koncz).

Nenkey. Cimerét Nenkei Mátyás, Miklós és Lrincz, másik Miklós és György
kapták, egyidejleg a Komjátiakkal és Kszegiekkel.

Nikházy (restéi). Armálista család. Nicasy, másként Benios János gyermekei

:

István, Pál és Kata és testvérei : György és Balázs 1634-ben II. Ferdinándtól czi-

merlevelet nyernek. A család gyorsan emelkedett és a nemességszerz fia már
1652-ben Abaujvármegye alispánja. Ugyan részt

vesz a Wesselényi-féle összeesküvésben, mely

miatt fej- és jószágvesztésre ítélték. Ki nem vé-

gezték ugyan, de valószínleg a glatzi vár bör-

tönében halt meg. Mai nap a családnak egy

sarja él, Nikházy Istvánnak Indra Ilonától szüle-

tett fia.

Czimer : kar, markában szllfürtöt (három
rózsát) tart. Sisakdísz ugyanaz.

Novaji. Feltnik az 1427-iki adólajstromban.

Olchváry (Olcsvári). Olcsvárról származó

régi nemzetség, mely már 1270-ben föllép olcs-

vári Peth Dénessel, de az okiratokban kétség-

telenül már a XV. században ; st állítólag V.

Lászlótól 1457-ben a pallosjogot is megkapta

volna.

Ozimere : ell a hasításból eltn sas,

hátul szintén a hasításból eltn liliom. Sisakdisz

:

csillag.

Pamlényi. Czimerlevele 1618-ban Pozsom^ban kelt s ugyanez évben Garadnán
kihirdettetett, midn a család az armálisták sorába felvétetett. Ezt meffelzlesr
már 1550-ben adományban kapja András I. Ferdinándtól pamlényi birtokát.

Adománylevelét az 1726-iki nemesi összeíráskor Pamlényi István produkálja.

Pányi. Birtokos volt Pányon, Szllsön. Feltnik az 1427-iki adólajstromban.

Pap. (Másképen Privigyey). Nemesi és czimerlevelét I. Lipóttól kapta Pap,

máskép Privigyey Miklós, 1667-ben. Kihirdettetett Gönczön 16G7. július 4-én.

Czimcre: Kék mezben zöld alapon, fehér lovon ül férfi, vörös dol-
mányban, fehér nadrágban, magasszáru arany csizmában, fekete tollas vörös
kucsmával ; emelt jobbjában egyenes kardot, baljában kantárt tartva. Sisakdísz a
férfi növekvn. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Papy. srégi kihalt család, mely már oklevelileg a XIII. század végén el- papy.

fordul, mint Papi praedium birtokosa. 1482-ben Papy Benedeknek magvaszakadván,
birtokait Mátyás király Rátkay Balázsnak adományozza.

Parlagi. (Parlagi.) Régi kihalt család. 1461-ben kapja Boldogk várát Mátyás Parlagi,

királytól. Ettl fogva az idetelepült ág Abaujvármegj^e kötelékéhez tartozott.

Patay. (Baji.) A szabolcsvármegyei Bájb >1 származó régi, tekintélyes család. Patay.

Czimere : Kék mezben, koronás zöld halmon hajlott pánczélos kar, kezében
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Péchy.

Péczeii.

Pédery.

Percnyi.

Puky.

Putnuky.

Hadványi.

Rákóuzy.

égy vörös szív közepébe szúrt három zöldlévelü, zöld száras piros rózsát tartva.

Sisakdísz a kar. Takarók: kék-arany, vörös-ezüst.

Péchy (Péchují'alusi). Sárosmegyei régi tekintélyes család, mely Abauj vár-

megyében is elterjedt. Péchy Gáspár Péchujfalut 1555-ben kapta adományul I.

Ferdinándtól. Péchy József, kir. táblai ülnök 1810-ben I. Ferencz által grófi rangra

emeltetvén, a grófi ág törzsapja lett.

A nemesi czimer : vörös pólyától átszelt kék pajzson természetes hármas
sziklán ül, repülésre kész fekete holló. Sisakdísz : a. holló. Takaró barna. Jelszava :

Post Deum Rex Colendu. A czimerbl gyakran hiányzik a pólya, nemkülönben
elfordul a holló hármas zöld halmon ülve is.

Péczeii. Jelenleg Szántón honos.

Pédery (Pederi). srégi kihalt család a Buchk nemzetségbl, közülök Lázár

1492-ben a megye alispánja volt. Birtokai voltak: Peder, Makrancz, Resté, Újlak,

Gadna, A^ajda, Csecs, Becskeháza falvakban.

Perényi (Perényi). Abaujvármegyébl származó, régi hires nemesi család. se
Dobosi Orbán, a ki 1292 körül élt, kapta adományul Perényt. Miksa császár

1517-ben szent római birodalmi herczegségre emelte a családot Perényi Imrében,

(* 1502 f 154-8.), a ki 1504 óta Magyarország nádora volt. A nádori család a XVI.

században halt ki. Báróságot György, zemplén- és abaujvármegyei fispán kapott

1590-ben. A bárói család jelenleg is él.

A régi cimer : kék mezben, arany leveles koro-
nában, két fölfelé álló, fekete tollas, vörös saskarom
közt természetes emberfej, fekete hajjal, ferde, hosszú,
hegyes szakállal és varkocsba font fekete hajjal. Sisak-
dísz az alak.

A bárói czimer négy részre osztott pajzs; az 1. és

4-en az eredeti czimer, balra is fordítva, vagy arany-

leveles koronán koronázott, szárnyas hableány ; a 2.

és 3-on vörös mezben koronázott vagy koronázatlan

arany oroszlán.

Puky. (Bizáki). Abaujvármegyébl ered, Borsod

ban, Hevesben, Nógrádban, Pest, Torna, és Zemplén

vármegyékben is elterjedt család. sét, Pétert 1590-

ben emiitik, hol mint Pukyt, hol mint Pokyt.

Ozimere : Kék mezben, hajlott, pánczélos kai 1

,

fölötte hatágú arany csillag, a kézben aranymarkolatu
görbe kard. Sisakdísz az alak. Takaró : kék-ezüst,

vörös-arany.

Putnoky (Putnoki). srégi kihalt család a Rathold-nemzetségbl. Els ismert

se kazai Porcs István volt, a kinek Kokos fiától a kazai Kakasok, másik fiától

putnoki Miklós Wechétl a Putnokyak eredtek, a kik ma is Abauj-Torna és Bor-

sodvármegyében laknak Putnokot 1283-ban kapták IV. Lászlótól. 1388-ban Zsig-

mond királytól János (László fia), Miklós (Mihály fia) László, Miklós és Péter

(János fiai) pallosjogot nyertek. Birtokai : Fels-Gagy, Kázsmárk, Devecser, Bd
falvakban.

Ozimere : Kék mezben ferdén álló lebeg fatörzs, két háromleveles hárs-

i'agalylyal. Sisakdísz a pajzsalak. Takarók : kék-arany, vörös-ezüst.

Radványi. srégi kihalt család. — Els ösmert se Mohol, kinek fia Detre IV.

Bélát a Sajó melletti ütközetben védelmezte, a miért neki a király Tarkeleje,

Bacsamez és Veresalma falvakat adományozta 1248-ban s azokba személyesen

iktatta be. — A család késbb vagyona egy részét az abaujmegyei Gibárttal cse-

rélte el, más részét a rozgonyi ütközetben Csák Máté mellett való részvétele

miatt vesztette el. - Birtokos volt Radványban és Szakaiban is. Kihalt a XV.

század folyamán.

Rákóczy (Rákóczi és fels-vadászi). Fényes multu család, mely a XVI. század-

tól a XVIII. század elejéig a magyar történet lapjain a legjelesebb nevekkel tün-

döklik. Erdély négy fejedelmet kapott a Rákóczy-vérbl, Zsigmondot (1544— 1(>08).

I. Gyöígyöl (1630—1648). II. Györgyöt (1621—1660), és I. Ferenczet (1645— 169(5),

PERÉNYI.
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a kit 1645-ben választottak meg erdélyi fejedelemmé, de tényleg nem uralkodott.

A család a Bogáth-Radván nemzetségbl ered ; 1334-ben már találkozunk

Rákóczy Balázszsal, 1440-ben Rákóczy Jánossal. A XIII. században már Körtvé-

lyest, Arácsot, Morvát birták Zemplénben. A „feisvadászi" elnevet 1517-ben

Rákóczy Zsigmond vette föl. A magyar grófságot Rákóczy Ferencz erdélyi feje-

delem 1664-ben kapta I. Lipóttól, a sárosi örökös fispánságot ugyanaz 1666-ban.

A szent római birodalmi herczegi czímet I. Rákóczy György 1645-ben III. Ferdinánd-

tól. A család utolsó férfi sarja, György, II. Rákóczy Ferencz fia, 1756-ban halt

meg Francziaországban. Legutolsó tagja a családnak Rákóczy Jozefa Sarolta volt,

ki 1780-ban elhunyván, a család végképen kihalt.

Ujabb czimere : kék- és veresben osztott pajzsban, zöld hármas halomból
kiemelked szekérkeréken álló koronás (vagy koronátlan) természetes (vagy stili-

zált) fekete sas, emelt jobbjában arany markolatú egyenes vagy görbe kardot

tartva. Sisakdísz ugyanaz a sas. Takaró vörös-ezüst.

Rásonyi. Régi kihalt család, mely si birtokától, Rásony falutól vette nevét, Rásonyi.

utolsó sarja, Gergely 1570 körül halt el, halála után birtokaira hét leány nyer

királyi adományt Miksa királytól 1574-ben.

Reeghy. A XVI. században beszármazott család, melynek egyik tagja Kelemen,

Rákóczy Mihálylyal történt hosszas perpatvarkodások után a nótázott Tomory

András javait is kezére keríti. Birtokos volt a

megyében Tomor, Nagy-Péder, Kércs, Ambrusháza,

Gyanda, Csobád, Borsfalva, Devecser, Papi, Korlát,

Radvánj' helységekben. Vele 1566-ban kihalt csa-

ládja. Testvére, Krisztina fiusittatván, férje, Szent-

mihályúri Gergely fölveszi a Reeghy nevet és a

családot még két izén át folytatja. Unokája, az

utolsó Kelemen, a Keresztes melletti ütközetben

esett el.

Eozgonyi. < >srégi, kihalt hires család, mely ^"^^^^feS Sj^^^rfi^ij
Kozgonyi.

Rozgonytól vette nevét. Törzse az V. István alatt

élt Raynald, királyi flovászmester, Szabolcs vár-

megye fispánja és a király fiának, Lászlónak f-
asztalnok mestere, ki a karinthiai és csehországi

háborúkban, valamint a görögországi hadjáratban rákóczy.
szerzett érdemeiért Abauj, Szabolcs és Zemplén-

vármegyékben birtokokat kapott, köztük Rozgonyt is. A családból számosan vi-

seltek magas közhivatalokat és méltóságokat. Nevezetesebb tagjai I. Simon

országbíró, II. Simon veszprémi, késbb egri püspök, a ki Várnánál esett

el, I. György országbíró, II. István, essegvári várnagy, bakonyi, késbb temesi

fispán, a ki Galambosnál harczolt, 1431-ben Diósgyrt, Földest és Dédest kapta

Borbála királynétól. Ennek a neje volt Szentgyörgyi Cziczelle, a galambóczi hsn.
A család utolsó tagja VII. István volt, a ki 1523-ban halt meg.

Semsey (Semsei). Régi tekintélyes család. 1426-ban az alattyáni Csirke Péter Semsey.

birtokait kapják : Gárd, Pályi, Miszlóka, Sacza, Enyiczke, Ruszka helységekben és

Szent-Lrincz (Fel-Gárd) pusztán. 1446-ban Roszput, 1466-ban a két Csaj és

Borsva részeibe igtatják be ket.

Soltész. A nemesi és czimerlevelet Soltész János kapta 1714-ben III. Károly Soltész,

királytól. Unokája III. János, Tornavármegye alispánja, udvarnoki Rholly Zsuzsan-

nával kelt egybe. Két fia született, az els, Gábor, fenntartotta a családot, a második

fiu, IV. János, szintén Tornavármegye alispánja, gyermektelenül halt el.

Czimere : Vörös pajzson, zöld alapon, fekete lovon nyargaló, vörös ruhás
férfi, tollas, vörös kalpaggal, jobbjában görbe karddal, baljával a kantárt fogva.

Sisakdísz arany-vörös és fehér-kék, ferdén álló zászló közt, pánczélos, hajlott kar,

kezében görbe kard, melyen félhold van.

Soós (Sóvári). Birtokos volt Nádasdon. Sárosi család a Boksa-nemzetségbl. Soós.

Szalay. Nemességet és czimert a család II. Ferdinándtól kapott 1622. július szalay.

1-én. A család birtokos Beret, Tenger, Berencs falvakban.

69*
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Szemére.

Szendy.

S/iiii.

Szentimrey.

Szentkirályi.

Szent-Mártoni.

Sziklay.

Szilágyi.

Szobonya.

Czimere: Kék pajzsban az alaptól a pajzsfig nyúló vörös ék, melyben zöld

alapon arany griff áll, a pajzs két fels sarkában egy-egy ezüst liliom.

Szemere (Szemerei). A megye régibb nemesi családai közé tartozik. Szárma-

zási helye Szemere falu, melynek felét els ismert se, János kapta felesége, az

Aba nemzetségbl származó gagyi Bakos Erzse leánynegyedi osztályrészébe.

I, Lrinczet rokonai, gagyi Bakos Pál és Antal megölték fiával, Györgygyei együtt.

Több gyermeke közül János 1460-ban esztergomi várnagy volt. Nevezetesebb tagja

volt a családnak Kelemen, ki Mátyás király alatt visegrádi várnagy, a korona

alre, majd jajczai kapitány volt. I. Gergely egyik fiának, Albertnek, a ki Kinizsy

Pál unokáját, Kinizsi Zsuzsannát birta nül, kiváló fia volt Szemere Pál, 1635-tl

1647-ig Borsod, Abaujvármegyék, a jászói konvent jegyzje, majd Abaujvár-

megyének alispánja, Rákóczy Györgynek udvarnoka, utóbb szepesi kamarai taná-

csos, majd kir. táblai ülnök. Többször volt Borsod, Sáros és Abaujvármegye

országgylési követe, igy 1637— 1638-ban. Neje, Putnoky Klára, egy hires szép

asszony, állítólag Wesselényi nádor kedvese, 400 forintért a turóczi tótokkal meg-
ölette. Az asszonyt Wesselényi ártatlannak nyilvánította. Szemere Ádám a borsodi

ágnak lett törzse.

Szendy. (Máskép Erney.) Régi kihalt család, melynek egyik se Gothard

még a XIII. században élt. Tagjai a megyében közhivatalokat viseltek, Pál 1564-ben

Abaujvármegye alispánja. Birtokos volt Szend, Korlát, Kelecsény. F.-Méra, Hom-
rogd falvakban.

Színi. srégi, kihalt tornavármegyci család, mely a vele egy vérségbl szár-

mazott Tekesekkel, Szalonnáikkal, Tornaiakkal csaknem a megye felét bírta.

1386-ban a rokon családokkal osztozik e megye területén fekv Sólyomk váron.

Szentimre]). Krasznyikvajdai. A család a hagyomány szerént Erdélybl szár-

mazik. Eredetileg Szabónak hivták s Borsod, Sárcs, Abauj, Torna és Zemplén-

vármegyékben élt. A „Szent-Imrey" nevet származási helyérl vette. A ne-

mesi és a czimerlevelet II. Mátyás adta 1610-ben Szent-Imrei Zabó András-

nak és nejének Eötvös Zsuzsannának, valamint gyermekeinek. Szent-Imrei Szabó

András 1666-ban kapta meg' Krasznyikot és Vajdát; utódjai fölvették a Krasz-

nyikvajdai elnevet s lassankint elhagj-ták a Szabó nevet.

Czimere : Kék mezben, zöld hármashalmon arany griff, fölemelt jobbjában
arany markolatú görbe karddal, melynek hegye egy levágott török fejen van
átszúrva. Sisakdísz : ugyanaz a növekv gtiff. Takaró : kék-arany és vörös-ezüst.

Szentkirályi. Méhészen tnt föl 1470-ben. (Cs.)

Szent-Mártoni. I. Ferdinánd 1549-ben adta a nemesi és czimerlevelet Sancto

Martino Jánosnak és Körmendi (Literátus) Mártonnak. Az elbbi Bakics Péter

szolgálatban Szentmárton várnagya volt és vitézül harczolt. Szentinártoni Mihály

1692-ben szolgabiró volt Abaujban. Birtokos Zsadány. F. Csaj és Gönyü falvakban.

Czimere : Fehér mezben, koronás, lombozott vörös hegy eltt egy
férfinak fekv törzse mögött álló férfi, kék ruhában, prémes, sastollas kucsmával

;

jobbjában görbe kardot tartva, mely egy bajuszos törökfejbe van szúrva ; bal kezét
csípjén tartva. Sisakdísz a koronás hegy, de lomb nélkül. Takaró vörös-arany.

Sziklay. Régi patrícius család, mely Schmidt nevet viselt és a XVI. század-

ban költözött Merénybl Rozsnyóra. Nemesi és czimerlevelet III. Károlytól kapta

1712-ben Schmidt János. A család a jelen század elején magyarosította meg nevét.

Czimere : Kék mezben emelked szikla felé zöld alapból ugró természetes
szarvas, nyakán hátul két végben libeg vörös szalag. Sisakdísz: a szarvas
növekvn, egyik csülkében szllfürtöt tartva. Takaró : kék-arany, vörös-ezüst.

Szilágyi. Jelenleg birtokos e család F.-Dobszán.

Szobonya (Huzafalvi). Ez srégi, — a Ludány nemzetségbl származó család,

a XV. században volt birtokos a megyében, elnevét is e megyében fekv Buza-

falváról irta. — Kihalt.

Szobonya. A család 1628. okt. 5-én II. Ferdinánd által adományozott armalis-

ban nemesittetett meg, mely 1629. évben hirdettetett ki Eperjesen.

Czimere : kék (?) paizsban zöld alapon két egymással szemben álló madár,
a közöttük álló kétágú virágot csipkedi. — Sisakdísz: Nyitott szárny. — A család
XVIII. században költözik át Beretre, hol ámult század végén József, Puky Borbálát
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TOMORY.

nül vévén, a közsorsból kiemekedik, fia Antal ügyvéd s

Abauj vármegyének els alügyésze volt.

Téglásy. (Borzovai) Abauj-Torna vármegyében ma is

virágzó család, mely 1592-ben adományul kapta Borzovát,

Szatmármegyében.

Czimere : Kék mezben két elre néz férfi, vörös
ruhában, arany övvel, fekete kalpaggal, arany csizmában,
a közepén ketten, nyársszerüen, egyenes kardot tartanak,

melyre egy levágott török fej van húzva. Sisakdísz : vörös
ruhájú hajlott kar, mely arany markolatú görbe kardot tart.

Takaró : kék-arany és vörös-ezüst.

Teleki. Birtokos Kenyheczen. Teleki Péter ny. törvény-

széki elnök.

Tiszta (selyebi és lhpstini). A családi hagyomány szerint a család se
a werschowetzi Tiszta rablólovag volt. 1652-ben III. Ferdinánd czimerlevelet

adott a már nemesnek született Tiszta Frigyesnek. 1750-ben Mária Terézia Tiszta

Pálnak Selyeb, Monaj és Szolnok abaujvármegyei községeket adta donáczióképen.

Ezóta használja a család a selyebi elnevet is.

Az 1652-iki czimer : A vörösben és fehérben négy részre osztott pajzs 1. es
4. mezejében fennálló horgony, a 2. és 3. mezben aranyszegély piros rózsa.

Sisakdísz fekete sas. Takaró : kék-ezüst, vörös-ezüst.

Tokay. (L. Komjáthy.)

Tolnay. Jelenleg birtokos Berencsen.

Tomory (tomori). Kihalt család, melynek els ismert sei Feche Mihály és

Bucchus (az utóbbi Tamásnak fia) Tornavár jobbágyaiként említtetnek ; IV. László

1289-ben nemesitette ket és Tomort adományozta nekik. 1479-ben és 1480-ban

Tomory Mátyás Borsodvármegye alispánja. 1507-ben Tomory Pál érsek adományul

kapta Ambrusházát Abáujvármegyében és Börkestet Borsodbau. 1523-ban Tomory
Lrincz és Lajos több borsodmegyei helységen kívül kapta Abaujvárme-

gyében : Gyandát, Borsfalvát, Csobádot, Alsó- és Fels-Homrogdot. Legkiválóbb

tagja a családnak Tomory Pál érsek, a magyar hadsereg fvezére, a ki 152(3. aug.

29-én Mohácsnál elesett.

Czimere : Leveles koronából emelked szarvas.

Tornay (tornai). se Berencsi István, a ki 1410-ben kapta Tornát, miután a

tornai Tekus unokájától, a magát „de Torna" nevez I. Jánostól származó Tornai-

család 5-ik ivadékának, szintén Jánosnak kihaltával gazdátlan maradt. Berencsi

letelepedvén Tornán, fölvette a Tornay nevet. Az 1406-ban elhalt Tornay Jánosnak

sirk-czimere megvan a tornai templomban.

Ujj. E családot II. Ferdinánd nemesitette meg 1622. július 8-án Sopronban

kelt czimerlevelével. Tagjai a papi pályán mködnek.
Uza (szászfai). Feltnik az 1427-iki adólajstromban.

Vajday. Vajday György és testvére László 1431-ben

kapta a czimert a Jánokyakkal együtt.

Váratkay. A XVIII. században a megye tehetsebb

birtokosai közé tartoztak, hová 1637-ben költözött Várat-

kay Miklós, nevezetesen Zsujtafaluba. Fia Miklós 1650-ben

szolgabíró volt, kinek unokájában, Istvánban, 1766-ban

a család kihalt.

Várocly. Várady Pál 1646-ban kúriát, jobbágy- és

zsellértelket vesz Nádasdy Ferencztl. Várady Mihály

I. Rákóczy Ferencztl Széplakon kastélyt, Tállyán

szllt kap. 1675-ben ez adomány ellen Hányi Klára,

férj. Bárczay Györgyné tiltakozott. Megkapták Rad-

ványt is ; de Károlyi László tiltakozására 1692-ben el-

vesztették.

Varjú (varjufalvi). srégi család, mely a Beék nem-

zetségbl származott. Els ismert se Macrabáus, ki a

Tcgláxy.

Teleki.

Tiszta.

Tokay.

Tolnay.

Tomory.

Tornay.

Ujj.

Uza.

Vajday.

Váratkay.

Várady.

Varjú.

TORNAY.
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Vécsey.

Vendcghy.

Vitéz.

Zábráczky.

Zombory.

Zsarnay.

Zsujtay.

tornainegyei Szádelbl irta magát a XIII. században. Ennek legidsebb fiától,

Jánostól származott a Varjú család, mig másik fia, Márton, a Buzlayak törzsatyja

lett. A család még a XV-ik század végén is birtokos Szádelben, de innen a

család egyes tagjai már a XIV. század folyamán elszármaztak Sáros- és Heves-

megyékbe. A család valószínleg kihalt.

Vécsey. Nagy, másként Vécsei István, testvérei Mihály és János Bécsbon

1618-ban czimerlevelet nyertek, mely 1619-ben Gönczön kihirdettetett. E család

jelenben is a megye birtokosainak sorában áll.

Czimere : kék paizsban, zöld alapon arany griff, jobbjában görbe karddal
Sisakdísz veres kereszt. Takarók: kék-ezüst, veres-arany.

Vendéghy (Vendégi). A Vendégi család együtt származik az Aba nemzetség-

bl a következ családokkal : f Athinai, f gagyi Báthory, Berthóthy, f Budaméry,

f Chirke, f Frichi, f Gagyi, Hedri, Keczer, f Kompolthy, f somosi Kszeghi,

f nádasdi Laczkffy, f Lápispataky, Rhédei, f Solymossy, f Somosi, f Sirokai,

f Segnyey. 1479-ben bátori birtoka egyes részeit elzálogosítja a szakácsi Tokosok-

nak ; 1485-ben birtoka van Abauj-Torna vármegye Vendégi, Alsó- és Fels-Gagy,

Újlak és Bátor helységeiben, miután már Sárosban voltak birtokai. Birtokos jelen-

leg F.-Mérán, Devecserben, Szikszón, Sz.-Andráson, Kassán.

Czimere : balra fordult, hátratekint, repülésre kész sas, mely leveles koro-
nán áll, csrében karikát tart. A sas jobb szárnya fölött korona ; Sisakdísz a

pajzsalak.

Vitéz (Nyitraivánkai). Régi család Abaujban. Nyitraivánkai Vitéz Miklós már
1531-ben szerepel a vármegyében.

Czimere : kék mezben, zöld alapon álló pánczélos vitéz, a ki egy három
ormos sátor eltt áll, mely fölött hatágú arany csillag lebeg. Jobbjában aranymar-
kolatu kard, mely egy levágott, bajuszos török fn van keresztül szúrva; leeresz-

tett baljában földre támasztott ovális paizs. Sisakdísz: pánczélos kar, aranymarko-
latu görbe kardot tartva, mely egy török fejen van átszúrva.

Zábráczky (Szadai). Nemesi és czimerlevelet II. Lipóttól kapta 1790-ben Záb-
ráczky József egri kanonok és két testvére István és János. Késbb I. Ferencz
alatt az emiitett József rokonai Zábráczky Antal és Ignácz.

Czimer: fehérben és zöldben osztott pajzsban hármas fehér sziklán oroszlán

áll, váltakozó színekben, jobbjában aranymarkolatú görbe kardot, leeresztett bal-

jában irótollat tartva.

Zombory. Birtokos volt Alsó-Kékeden, hol szép, régi kastélya most a br.

Melczer nvérek tulajdona. — Kihalt.

Zsarnay (Zsarnói). A család nemességét Torna vármegyében 1836-ban hirdet-

ték ki.

Czimere : kék mezben, zöld hármas halmon repülésre kész galamb. Sisak-

dísz a galamb.
Zsujtay (másként Gelley). Régi család, mely e megye Zsujta helységétl vette

nevét, hol birtokos volt. A család a XVII. század folytán leszállt. Istvánnak

a XVII. század közepe táján „Szcs" mellékneve volt, mely mesterségétl ragadt

reá s harmadizig utódaira. A család a XVIII. század elején halt ki.

A GAGYI CSALÁD CZIMERE.



A „MAGYARORSZÁG VARMEGYEI ES VAROSAI"

ELS KÖTETÉNEK (ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE ÉS

KASSA) TRÓL

A bevezetést Jókai Mór irta.

Kassa ismertetését és a Kassa népességérl szóló fejezetet irta Sziklat/

János ; felülvizsgálta Lóczy Lajos.

Kassa történetét irta ifj. Kemény Lajos; átnézte Borovszky Samu.
A Szt. Erzsébet székesegyház történet és ismertetését irta Fröhde Fr.

Vilmos ; Steindl Imre adataival kiegészítette Tandor Ottó.

Kassa régi sírköveit ismertette Mihálik József.

A Hires házak és hires lakóik fejezetet Hohenauer Ignácz irta.

Kassa közigazgatását ifj. Kemény Lajos történeti adatainak felhaszn;'ilású\ al

megírta Sárosi Árpád ; kiegészítette Kozora Vincze ; átnézte Némethy Károly-
Kassának a magyar hadtörténelemben való szereplését megírta Hoff'mann

Arnold ; revideálta Rónai Horváth Jen.
Az egyházak közöl : a kassai róni. kath. püspökséget irta Hoffmann

Arnold, a gör. kath. egyházat Csorna Lajos; átnézte Kiss János; a két protes-

táns egyházat Révész Kálmán, átnézte Fejes István ; az izraelita hitközségeket

Handler Simon, átnézte Bánóczi József.

A képzmvészet Kassán fejezetet irta ifj. Kemény Lajos ; a kassai

ötvösmvészet történetét Mihalik József; mindkettt átnézte Pasteiner Gyula.
Kassa közoktatásügyének történetét irta Klekner Alajos.

Az irodalom és könyvtárak ismertetését irta ifj. Kemény Lajos, átnézte
Erdélyi Pál; egyes irók életrajzával kiegészitette Szinnyey József.

A felsömagyarorszag i muzeumot ismerteti Klimkovics Elemér, átnézte
Nyári Sándor.

A kassai népszokásokat és babonákat tárgyaló részt irta Sárosi Árpád
;

átnézte Katona Lajos. A „Sub regula" tánczot zongorára átírta Káldy Gyula.
Kassa társadalmát Lekig Gyula ismerteti.

A törvénykezés fejezetét irta Fényes Samu ; átnézte Visontai Soma.
Kassa egészségügyének történetéhez és jelenkori állapotához ifj. Kemény

Lajos, továbbá Szentimrey Ákos és Moskovits Jakab forvosok járultak ada-
tokkal. A fejezetet átnézték Csapodi István és Tuszkay Ödön.

Az ipar és kereskedelem történetét és jelenlegi állapotának ismertetését

irták : Deil Jen és L. Szabó Endre, átnézték : Mudrony Soma ós Kormos
Alfréd.

Kassa pénzintézeteit Klimkovics Elemér ismertette ; átnézte Kormos Alfréd.

A vasutak adatait a m. kir. államvasutak statisztikai osztálya (a kassa-
oderbergi vasútra vonatkozó részt Szekula Gyula) szolgáltatta ; átnézte Kovács
Gyula.

Az idjárás ismertetése a kassai m. kir. gazdasági tanintézet és az

orsz. m. kir. meteorológiai intézet adatain alapul ; átnézte Konkoly Thege Miklós.

Kassa erdgazdaságát irta Szöngeg István ; revideálta Bedö Albert.

Ábauj- Tornavármegye földrajzi viszonyait irta Répászky Barna ; felül-

vizsgálta Lóczy Lajos.
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Abaiij-Tornavármegye községeinek ismertetését irta Vendé Aladár ; át-

nézte Fábián János, Abauj-Torna vármegye alispánja. Az egyes részleteket

:

Gagyi László sírköve és a devecseri múzeum tárgyainak ismertetését Csorna

József, Aranyiakat és bányászatát Sziklay Alfonz, Alsó- és Fels-Meczenzéfet
Robonyi Géza, Jászót Horváth Balázs, Nagy-Idát Sziklay János, Szikszó tör-

ténetét Horváth József, Torna történeti adatait Holzmann Zsigmond.
A kekedi és ránkherlányi fürdket Sziklay János, Stósz-fürdt Czirfusz

Dezs irta ; átnézte Bolemann István.

Abauj-Tornavármcgye lakossága ismertetését irta és a nemzetiségi tér-

képet rajzolta Sziklay János; átnézték: Katona Lajos és Benedek Eiek.

Az abauj-tornavármegyei népoktatás történetét és jelenkori állapotát

megirta Sudy K. János ; átnézte György Aladár.

Abauj-Tornavármegye mezgazdaságát ismertette Kovácsy Béla, az ura-

dalmakra vonatkozó adatokkal kiegészítette Fenek Aladár; átnézte Németh JózscL
Abauj-Tornavármegye gco'ogiai viszonyai ismertetését irta és a vármegye

geológiai térképét rajzolta Sóbányi Gyula ; felülvizsgálta Lóczy Lajos.

Az Abauj-Tornavármegye állatvilágának és vadászatának adatait egybe-
állította Dezs Béla.

Abauj-Tornavármegye flóráját irta Borbás Vincze
A posta és távíró történetét és jelenkori állapotának ismertetését irta

Semsey Mihály ; átnézte Bene Róbert.

Abauj-Tornavármegye pénzintézeteinek adatait egybeállította Kor-
mos Pál.

Abauj-Tornavármegye störténetét irta Mihalik József; revideálta Nagy
Géza.

Abauj Tornavármegye történetét Bocskay István haláláig megirta
Enyiczkey Béla, 1607-tl az idevágó források és Holzmann Zsigmond Torna-
vármegyére vonatkozó adatainak felhasználásával kiegészítette Sziklay Já-

nos; revideálta Borovszky Samu.
Abauj-Tornavármegye nemesi családainak történetét irta Csorna József.

A térképeket felülvizsgálta Lóczy Lajos.



TARTALOMJEGYZÉK.

Oldal Oldal

A „Magyarország' Vármegyéi és Városai" Abauj-Toruavármegye állatvilága . . . 433
állandó munkatársainak központi bízott- A vadászat Abauj-Torna vármegyében . 436
sága 3 Abanj-Tornavánneyve flórája .... 439

Abauj-Torna vármegye és Kassa köteté- Posta- és táviró Abauj-Tornavárme-
nek munkatársai 4 gyében 447

Bevezetés 5 Abauj-Tornavármegye vasútjai . . . 458
Kassa

. . 16 Abauj-Tornavármegye pénzintézetei . 461
Kassa népessége •.-... 31 Abauj-Tornavármegye störténete . . 463
Kassa története 35 Abauj-Tornavármegye története ... 474
A Szt.-Erzsébet székesegyház .... 64 Abauj-Tornavármegye nemes családai 533
Kassa régi sírkövei 73 Abauj-Tornavármegye írói 551
Híres házak és híres lakóik 78 Név- és tárgymutató 559
Kassa közigazgatása 85
Kassa a magyar hadtörténelemben

. .
102 tjvpw vq \n?T T t^t vtwA kassai rom. katb. püspökség . . . 136 Kb.L ÜK Kb MLbL-KKLiKlhjK.

A görög kath. egyház 146 ÖNÁLLÓ KÉPEK, MELLÉKLETEK ÉS TÉR-A ket protestáns egyház 149 '

r
.

Az izraelita hitközségek 153 KEPÉK.

A képzmvészet Kassán 155 Kassa. (Rajzolta Richter Aurél). Czímkép.

A kassai ötvösmvészet története . . 165 Nagy Lajos szabadalomlevele 1347-bl. (A

Kassa közoktatásügye . ....... 172 kassai városi levéltárban rzött eredeti után.)

Irodalom és könyvtárak Kassán . . . 18J Szt.-Erzsébet székesegyház Kassán a restau-

A felsmagyarországi múzeum .... 193 rálás után. (Steindl Imre terve és Schikedanz

A színészet Kassán 196 Albert aquarelje után).

Kassai népszokások és babonák ... 201 Kassa sz. kir. város térképe. (Rajzolta Kogu-
Kassa társadalma 209 tovicz Manó).

Törvénykezés 213 Kassa sz. kir. város tisztikara 1896. jan. 1-én.

Kassa egészségügye 219 Szent Erzsébet jelenése. Részlet a dóm fol-

Ipar és kereskedelem Kassán .... 226 tárképérl. (Henszlmann Imre rajza után).

Kassa pénzintézetei 248 A legrégibb czéhlevél. (A kassai városi levél-

Vasutak Kassán 252 tárban rzött eredeti után).

Az idjárás Kassán 256 Abauj-Tornavármegye térképe. (Rajzolta Ko-
Kassa erdgazdasága 258 gutovicz Manó).

Abauj-Tornavármegye földrajzi viszonyai 263 A vizsolyi biblia czímlapja. (A m. tud. egye-

Abauj-Tornavármegye községei ... 274 temi könyvtár példányáról).

Abauj-Szántö . 318 Alsó- és Fels-Meczenzéf. (Saját felvételünk).

Alsó-Meczenzéf 321 Stósz fürd. (Saját felvételünk).

Fels-Meczenzéf ......... 328 Fels-Meczenzéfi faházak. (Saját felvételünk).

Göncz 330 Népviseletek Abauj -Tornavármegyében. Bu-
jászó 333 z'úa,, Szikszó. (Molnár Árpád aquarelje).

Naoy-Ida • 348 Népviseletek Abauj-Tornavármegyében. Göncz,

Szepsi 350 Alsó-Meczenzéf. (Molnár Árpád aquarelje).

Szikszó 352 Népviseletek Abauj-Tornavármegyében. Rás,

Stósz 356 Kassa-Hámor. (Molnár Árpád aquarelje).

Torna . . . . ... . . 359 Népviseletek Abauj-Tornavármegyében. Misz-

Abauj-Tomavármegye gyógyhelyei:
lóka (Molnár Árpád aquarelje)

Alsó-Kéked 361
Abauj-lornavarmegye tisztikara 189b. január

Ránk-Herlány 362
1-én-

Stósz-fürd 364 A SZÖVEGBE NYOMOTT KÉPEK.
Abauj-Tornavármegye lakossága . . . 367 oidai

A népoktatás Abauj-Tornavármegyében 396 Kassa város régi czimerei (Richter Aurél
Abauj-Tornavármegye mezgazdasága . 403 rajza) fejkép 5

Abauj-Tornavármegye geológiai viszo- Kassa. — A dóm a restaurálás eltt
nyai 418 (Letzter S. felvétele) 7

Magyarország Vármegyéi és Városai. 70



554 Tartalomjegyzék.

Oldal

Kassa a XVII. században (Kassai városi
levéltár) 9

Thököly Imre egykorú arczképe. (Orsz.
képtár) 14

Kassa város régi pecsétje. (Kassai vá-
rosi levéltár.) Zárókép 15

Kassa délrl. (Richter A. rajza.) Fejkép 16
Kassa. — A f-utcza délrl. (Saját fel-

vételünk) 17

Kassa. — A f-utcza északról. (Letzter

S. felvétele) 19
Kassa. — A papnevel intézet temploma

ós a konviktus. (Saját felvételünk) . . 20
Kassa. — Az Orbán-torony. (Podleszny

A. felvétele) 21

Kassa. — A városháza. (Letzter S. fel-

vétele) 22
Kassa. — Régi ház a Mészáros-utczában.

(Saját felvételünk) 23
Kassa. — A püspöki székház. (Saját fel-

vételünk) 24
Kassa. — A megyeház. (Saját felvéte-

lünk) 25
Kassa. — A rózsa-utcza. (Letzter S. fel-

vétele) 26
Bankó. (Saját felvételünk) 27
Török Sándor emléke a Csermelyvölgy-

ben. (Saját felvételünk) 29
Kassa. — A Klobusitzky-utcza és a
Hernád hidja. (Letzter S. felvétele) . 32

Kassa. — Városi bérház a régi fegyver-
ház helyén. (Podleszny A. felvétele) . 33

Függ pecsét Nagy Lajos szabadalmi
levelérl. (Zárókép) 34

Cassovia. (Kassa régi képe. A kassai
városi levéltárból). Fejkép 35

Kassa. — A Szt. Mihály kápolna (Letz-

ter S. felvétele) 36
Kassa. — A dóm északról a restaurálás

eltt. (Letzter S. felvétele) 37

Ümode czimeres pecsétje. (Orsz. levéltár) 38
Nagy Lajos. (Thuróczy krónikája) . . 39
Kassa. — A domonkosok temploma.

(Letzter S. felvétele) 40
Kassa czimere 1502-bl. (Kassa városi

levéltár) 43
I. Mátyás király 44
Mátyás korabeli szentségház. (Letzter S.

felvétele) 45
Kassa a XVII. században. (Orsz. képtár) 46
Zápolya János. (Orsz. képtár) .... 47
Bocskay István. (Orsz. képtár) .... 48
Básta György. (Orsz. képtár) .... 49
Bethlen Gábor. (Orsz. képtár) .... 50

Bethlen Gábor és Brandenburgi Katalin
aláirása. (Orsz. levéltár) 51

Eszterházy Miklós nádor. (Orsz. képtár) 52
I. Rákóczy György fejedelem. (Orsz.

képtár) 53
Kisdy Benedek. (Orsz. képtár.) ... 56
Kassa. — Az Orsolya-apáczák temploma.

(Letzter S. felvétele) 57
II. Rákóczy Ferencz. (Orsz. képtár) . 59
Réztábla a Mária-szoborról. Dögvész.

(Saját felvételünk) ....... 61
Réztábla a Mária szoborról. Éhhalál.

(Saját felvételünk) 61

Oldal

61

és 4. sz. (Pod-

és 6. sz. (Pod-

és 8. sz. (Pod-

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

74

75

76

Réztábla a Mária-szoborról. Háború.
(Saját felvételünk)

Czimerek egy XVI. századbeli kassai
sírkrl. (Podleszny A. felvétele.) Zá-
rókép

Párkányrészlet a dóm déli oldaláról. (Sa-
ját felvételünk.) Fejlécz

Kassa. — Adóm alaprajzai. (Steindl Imre
tanár rajza)

Szószék a dómban. (Steindl Imre tanár
rajza)

A dóm déli kapuja, (Letzter S. felvé-

tele)

A dóm északi kapuja, (Letzter S. felvé-

tele)

A dóm nyugati kapuja. (Letzter S. fel-

vétele)

Szt. József oltára a dómban. (Steindl

Imre tanár rajza)

A dóm uj orgonája. (Steindl Imre tanár
rajza)

Diszítmény a dóm déli oldaláról. (Saját

felvételünk.) Zárókép
Kassa régi sírkövei 1. és 2. sz. (Pod-

leszny A. felvételei)

Kassa régü sírkövei 3.

leszny A. felvételei)

Kassa régi sírkövei 5.

leszny A. felvételei)

Kassa régi sírkövei 7.

leszny A. felvételei) 77

V. Ferdinánd. (Orsz. képtár) 79

Kassa. — Az Andrássy-ház. (Saját fel-

vételünk) 80

Kassa. — A régi megyeház ós a Des-
sewffy-palota. (Podleszny A. felvétele) 80

Kaiser-Ernst Jozefa. (Orsz. képtár) . . 81

Gerster Etelka 82

Kassa. — A Hadik-Barkóczy-féle ház.

(Podleszny A. felvétele) 83

Tindy Sebestyén czimere. (Tinódy kró-
nikájából.) Zárókép 84

Kassa. — A pénzügyi palota, (Saját fel-

vételünk) 87

Bocatius régi kassai biró czimere. (Ere-
detije a lcsei városi levéltárban) . . 89

Kassa, — A régi városi tömlöcz. (Saját

felvételünk) 91

Kassa. — A közvágóhíd. (Saját felvéte-

lünk) 92

Schwarzenbach szenátor. (A kassai vá-
rosi levéltárban lev egykorú olajfest-

mény után) 94

Kassa. — A Ferencz-Józsefkaszárnya
és a dohánygyár. (Saját felvételünk) 95

Kassa. — Gyalogsági kaszárnya. (Saját

felvételünk) 96

Kassa. — Tüzérkaszárnya. (Saját felvé-

telünk) 97

Kassa. — A nagy kaszárnya a f-utcán.
(Saját felvételünk) 98

Kassa. — Kioszk a Széchenyi ligetben.

(Letzter S. felvétele) 99

Péchuj falusi Péchy Zsigmond, Kassa és

Abauj-Tornavármegye fispánja . . 100

A rozgonyi csata, (A bécsi krónika után.) LOS



Tartalomjegyzék. 555

Oldal

A rozgonyi csata 1312-ben. (Orsz. kép-
tár.) 105

Kassa legrégibb képe. (Orsz. képtár.) . 106
A hóhérbástya Kassán. (Saját felvéte-

lünk.) 108
Schwendi Lázár. (Orsz. képtár.) . . . 109

Kassa. — A fkapitányok háza. (Saját

felvételünk.) 110

Bethlen Gábor fejedelem. (Orsz. képtár.) 112
Forgách Ádám. (Orsz. képtár.) . . . . 114
Rákóczy Zsigmond. (Orsz. képtár.) . . 116

Sporck János. (Orsz. képtár.) . . . . 119

Spankau. (Orsz. képtár.) 121

Caprara. (Orsz. képtár.) 122

Kassa térképe a XVIII. századból. (A
felsmagyarországi múzeumban lev
eredeti után) 125

A kassai ütközet 1848. decz. 11-én. (Orsz.

képtár) 127

A szikszói ütközet 1848. decz 29-én (Orsz.

képtár) 129
Madi Kovács György 131

Sz. Clair Gyula 133
I. Rákóczy Ferencz epitáfiuma a pre-
montreiek templomában. (Myskovszki
Viktor rajza). Zárókép 135

Bubics Zsigmond (Aranyossy eredetije

után) ' '

. 13?
A dóm belseje a restaurálás eltt (Letz-

ter S. felvétele) 138

Kassa. — A domonkosrendiek templo-
mának belseje. (Lezter S. felvétele . 139

Kassa. — A premonteriek temploma és

társháza. (Letzter S. felvétele) ... I íO

Kassa. — A premonteriek templomának
belseje. (Letzter S. felvétele) . . . . 1 í I

Kassa. — A ferencziek temploma (Letz-

ter S. felvétele) . . 142

Kassa. — A ferencziek templomának bel-

seje. (Letzter S. felvétele) 143
Oszloprészletadómon. (Saját felvételünk).

Zárókép 145
Kassa,. — A görög kath. templom. (Saját

felvételünk 147
Családjegyes pajzs egy régi kassai sir-

krl. (Podleszny A. felvétele). Zárókép 148
Kassa. — Az ág. evangélikus templom

és iskola (Podleszny A. felvétele) . . 149

Kassa. — Az ev. ref. templom. (Saját

felvételünk) 150
Kassa. — Az ev. ref. egyház szent

edén}rei. (Saját felvételünk) .... 151

Az ev. ref. egyház úrasztalteritjének kö-
zéprésze. (Saját felvételünk). Zárókép 152

Kassa. — Az uj izraelita templom. (Saját

felvételünk) 153

Pecséttöredék Nagy Lajos szabadalomle-
velérl. (Kassa városi levéltár) . . . 154

XV. századbeli fafarag'vány a dómból.
(Saját felvételünk). Fejkép .... 155

A Szt.-Mihály kápolna portáléja. (Saját

felvételünk) 156
Boldogasszony oltára a dómban. (Letzter

S. felvétele) 157
Szentségház. (Steindl Imre tanár rajza) . 158
Szathmáry György czímere. (Myskovszki

Viktor tanár rajza) 159

Oldal

Miseruha a XIV. századból. (A kassai
székesegyházban rzött eredeti után
rajzolta Richter Aurél) 160

Miseruha a XV. századból. (A kassai
székesegyházban rzött eredeti után
rajzolta Richter Aurél) 161

Renaissance kandalló 1592-bl. (Mys-
kovszki Viktor tanár rajza) .... 162

Klimkovics Ferencz 163
Klimkovics Béla. (Benczúr Gyula eredeti

festménye után) 163
Myskovszki Viktor 164
A Szent Mihály kápolna oromdisze. (Sa-

ját felvételünk). Zárókép 164
A kassai székesegyház szent edényei.

(Letzter S. felvétele) . 166
Mátyás korabeli kehely (Letzter S. fel-

vétele) 167
XVII. századbeli serleg. (Letzter S. fel-

vétele 168

Ezüst kanna a XVII. századból. (Letzter
S. felvétele) 170

Kassa. — Ipariskola. (Saját felvételünk) 173
Kassa. — Az orsolyarendi apáczák ko-

lostora. (Podleszny A. felvétele) . . 174
Kassa. — A jogakadémia. (Podleszny A.

felvétele) . . 175
Kassa. — A tanítónképz. (Letzter S.

felvétele) 176
Kassa. — A freáliskola. (Saját felvéte-

lünk) 177
Kassa. — Népiskola. (Saját felvételünk). 177
Kassa. — Népiskola. (Saját felvételünk). 178
Kassa. -- A katonai alreáliskola. (Letz-

ter S. felvétele) 178
Szieber Ede 179
l)r. Klekner Alajos 180

Nagy Lajos korabeli Missale táblája.

(Myskovszki Viktor rajza) .... 182
Grawer Albert. (Kassavárosi levéltár) . 183
Kassai röpirat a XVII. század elejérl. .

(Kassai városi levéltár) 184
Báró Orczy Lrincz. (Orsz. képtár) . . 185
Bacsányi János. (Eredetije a in. tud.

Akadémiában) 186
Gróf Dessewffy József. (Orsz. képtár) . . 187
Baróti Szabó Dávid. (Kovács Sándor
magángyjteményébl) 188

Kazinczy Ferencz. (Orsz. képtár) . . . 189
Henszlmann Imre 191
XV. századbeli graduale. (Saját felvéte-

lünk) 194
Kopogtató a dóm régi kapujáról. (Mys-

kovszki Viktor rajza). Zárókép . . . 195
Kántorné. (Orsz. képtár) 197
Déryné. (Orsz. képtár) 198
Szerdahelyi József. (Orsz. képtár) . . . 199
Sub regulatáncz. (Zongorára átirta : Káldy

Gyula) 204

Kassa. — Az Erzsébet-árvaház. (Letzter

S. felvétele) 212
Kassa. A törvényszék épülete. (Saját fel-

vételünk) 214
Berczelly Jen 216
Péchy Aurél 217
Paksy József . 217
Aranj'ossy László 218

70*



556 Tartalomjegyzék.

Oldal

Kassa. — A közkórház. (Saját felvéte-

lünk) 220
Kassa. — A helyrségi kórház. (Saját

felvételünk) 221

Kassa. — A gzfürd. (Letzter S. felvé-

tele) 222
Viczay József. (Felsmagyarországi Mi-
nerva 1827.) . . . .223

Gyöngyösy Pál. (Kovács Sándor magán-
gyjteményébl) 224

Kassai agyagipari gyártmányok. (Saját

felvételünk) Fejkép 226
Menyasszonyi láda a XVI. századból.

(Myskovszki Viktor rajza) .... 227
Diszítményes kályhafiókok a XVI. szá-

zadból (Myskovszki Viktor rajza) . . 228
Siposs A. Gyula köt-szöv gyára és

gépterme. (Saját felvételünk) .... 229

Frank Henrik fíai pótkávégyára. (Saját

felvételünk) 230
A kassai gázgyár. (Saját felvételünk) . 231

Novelly Sándor 232
Deil Jen 233
A felsmagyarországi építkezési r. t.

kerámiai és téglagyára. (Saját felvéte-

lünk) 234
Jakab Péter tégla, kályha és terracotta-

gyára. (Saját felvételünk) 235
Fleischer és társa gépgyára. (Saját fel-

vételünk.) 236

Clas Nándor csermelyvölgyi vasbádog-
és lakatosáru gyára és gyártmányai
(Saját felvételünk) ....".... 237

Bayer és Bauernebl régi és uj sörgyára
(Saját felvételünk).. 238

Adler és Gold likrgyára, (Saját felvéte-

lünk) 239
Kohn testvérek likr- és konyakgyára.

(Saját felvételünk.)
"

. . 240
Láng József ácstelepe és parkettgyára.

(Saját felvételünk.) ....... 241

Kuszka és Orth esztergályozott bútor-

gyára és gyártmányai. (Saját felvé-

telünk.) 242
Sztudinka Gyula és fia bútorgyára. ^Sa-

ját felvételünk.) 244
A Schalkház nagy szálló. (Letzter S. fel-

vétele.) 245
Fiedler Károly. (Benczúr Gyula eredeti

festménye után.) 249
Kassa. A pályaház. (Letzter S. felvétele.) 253
Ráth Péter 254
A „Czukorsüveg" a szádeli völgyben.

(Saját felvételünk.) Kezdkép . . . 263
Hernádvölgyi részlet Kassánál. (Saját fel-

vételünk.) 264
Nagy-Szaláncz vidéke. (Letzter S. felvé-

tele.) 265
Kassa-Hámor. (Saját felvételünk.) . . . 267

A szádeli völgy bejárata. (Saját felvé-

telünk.) 268
Jászói szikla. (Saját felvételünk.) . . . 269
Alsó-Kéked. (Letzter S. felvétele.) ... 270
Stósz-fürd vidéke. (Saját felvételünk.) . 271
Alsó-Mislye. (Saját felvételünk.) . . . 272
Az Izra-tó. (Saját felvételünk.) Zárókéj) 273

Oldal

Kassa-Hámor. — Jakobs Ottokár vas-
gyára és hámora. (Saját felvételünk.) . 275

Alsó-Kemencze. — Ózv. gróf Forgách
Sándorné kastélya. (Saját felvételünk.) 276

Rozgony. — Kelcz Andor urilaka, (Saját

felvételünk.) 276
Györké. — A református templom. (Saját

felvételünk.) 277

Nagy-Szaláncz. — Gróf Forgách István
kastélya, (Saját felvételünk.) .... 278

Csány. — A mmalom. (Eredeti rajz.) . 279
Hollóháza. — A majolika-, kedény- és

kályhagyár. (Saját felvételünk.) . . . 280
Radvánv. — Gróf Károlyi László kastélya.

(Saját felvételünk.) 281
Radvány. — Részlet gróf Károlyi László

parkjából. (Saját felvételünk.) . . . 282
Telkibánva. — A kedénygyár. (Saját

felvételünk.) 283
Alsó-Kéked. — Melczer bárónk kastélya.

(Saját felvételünk.) 284
Nádasd. — Kovács Géza kastélya. (Saját

felvételünk.) 284
Hejcze. — Bubics püspök nyárilaka.

(Saját felvételünk.) 285
Korlát. — Meczner József urilaka. (Saját

felvételünk.) 286
Korlát.— Téglássy József urilaka, (Saját

felvételünk.) 287

Bodók-Váralja. - Özvegy gróf Zichy
Rezsné kastélya. (Saját felvételünk.) 288

Bárcza. — Bárczay József kastélya. (Saját

felvételünk.) 291

Enyiczke. — Özv. gróf Zichy Rezsné
kastélya. (Saját felvételünk.) .... 292

Fáj. — Ózv. gróf Zichy Rezsné kastélya.

(Saját felvételünk.) 291

Devecser. — Csoportkép Csorna József
magánmuzeumából. (Saját felvételünk.) 296

Darvas Imre és Béla urilakai Ongán és

Újfalun. (Saját felvételünk.) .... 297

A fels-vadászi Casula. (Saját felvételünk.) 298

Selyeb. — Péchv István urilaka. (Saját

felvételünk.) . : •. . . 299

Kázsmárk. — Péchy Tamás urilaka. (Saját

felvételünk.) 300

Kázsmárk. — Ni ruhák a XVIII. szá-

zadból. (Saját felvételünk.) .... 301

Fels-Gagy. — Gagyi László sírköve.

(Saját felvételünk.) . 302

Fels-Gagy. — Darvas Ferenez urilaka.

és parkjának tórészlete. (Síi jut felvé-

telünk.) 303

Szemére. — Pallavicini Adolf rgróf kas-
télya és a családi sírbolt. (Saját felvé-

telünk.) 304

Gagy-Vendégi. — Vendégby (labor uri-

laka. (Saját felvételünk.) 304

Krasznik-Yajda. — Scholtz Gyula urilaka.

(Saját felvételünk.) 305

Buzita. — Szentimrey Gellért urilaka.

(Saját felvételünk.) "><»•">

Régi Mária kép. (Saját felvételünk.) . . 306

Alsó-Láncz. — Hedry József urilaka.

(Saját felvételünk.) 306

Zsaruó. — Koós József kastélva. (Saját

felvételünk.) . .
.'

. 307



Tartalomjegyzék. 557

Oldal

Zsarnó. -- A Koós-féle park barlangjá-
nak bejárata. (Saját felvételünk.) . . 307

Torna-Nádaska. — Gróf Hadik János
kastélya. (Saját felvételünk.) .... 309

Somodi. — A rozsnyói püspök nyárilaka.
(Saját felvételünk.) 310

Somodi. — A kszénbánva. (Saját fel-

vételünk.) 310

Bodoka. — Neuschloss Károly és fia

frésztelepe. (Saját felvételünk.) . . 311
Semse. — Semsey László kastélya. (Saját

felvételünk.) 312
Buzinka. — Gróf Zicby Ern kastélya.

(Saját felvételünk.) 313
Buzinka. — A Zichy-kastély étkezje.

(Saját felvételünk.) 313
Aranyidka. — A rékai telep. (Saját fel-

vételünk.) '.
. . 314

Aranyidka. — A Brenner-tárna bejárata.

(Saját felvételünk.) 315
Hilyó. — Özv. grófZichy Kezsné vadász-

kastélya. (Saját felvételünk.) .... 316
Részlet a semsei parkból. (Saját felvé-

telünk.) Zárókép 317
Abauj-Szántó. (Keleti Gusztáv rajza után.) 318
Abauj-Szántó. — A hegyaljai borpinezék.

(Saját felvételünk.) 319
Abauj-Szántó. — A gzmalom. (Saját

felvételünk.) 320

Alsú-Meczenzéf. — A „Mexikó"-hámor.
(Saját felvételünk.) 326

Fels-Meczenzéf. — A kath. templom
íoltára. (Saját felvételünk.) .... 329

Göncz. — A Pálos-kolostor romjai. (Sa-
ját felvételünk.) 330

Göncz. — Károli Gáspár szobra. (Saját

felvételünk.) 331

Göncz. — A róm. kath. templom. (Saját

felvételünk.) 331

Göncz. — Gróf Erddy Pálffy Miklósné
kastélya. (Saját felvételünk.) Zárókép. 332

A jászóvári prépostság és temploma.
(Saját felvételünk.) 334

Jászó. — A prépostsági templom belseje.

(Saját felvételünk.) ' 335
Jászó. — Kracker-féle oltárkép a prépost-

sági templomból. (Saját felvételünk.) . 336
Jászó. — Kracker-féle oltárkép a prépost-

sági templomból. (Saját felvételünk.) . 337
Jászó. — Kracker-féle oltárkép a prépost-

sági templomból. (Saját felvételünk.) . 338
Jászó. — Kracker-féle oltárkép a prépost-

sági templomból. (Saját felvételünk.) . 339
Benedek Ferencz 341

Jászó. — Zsigmond korabeli nemesi levél

czímerrajza. (Jászói levéltár.) .... 342
Jászó. — Zsigmond korabeli nemesi levél

czímerrajza. (Jászói levéltár.) . . . 344
A jászói prépostság pocskaji vashámora.

(Saját felvételünk.) Zárókép .... 347
Nagy-Ida, — Báró Schell Rezs kastélya.

(Saját felvételünk.) Zárókép .... 349
Szepsi 350
Szepsi. — A futcza a református tem-
plommal. (Saját felvételünk.) .... 351

Szikszó. (Richter Aurél rajza) .... 353

Oldal

A szikszói református egyház szent-

edényei. (Saját felvételünk.) . . . 354
Stósz. — A Wlaszlovits féle késgyár.

(Saját felvételünk.) 357
Torna. (Keleti Gusztáv rajza után.) . . 359
Alsó-Kéked. — Részlet a fürdbl. (Saját

felvételünk.) 361
Ránk. — A szök forrás. (Saját felvé-

telünk.) 363
Csereháti legény. (Klimkovics Béla rajza.) 369
Abauj-Tornavármegye nemzetiségeinek

térképe 371

Gönczi legény. (Saját felvételünk.) . . 373
Buzitai menyecske. (Saját felvételünk.) . 373
Buzitai legény. (Saját felvételünk.) . . 375
Buzitai leány. (Saját felvételünk.) . . . 375
Szikszói legény. (Saját felvételünk.) . . 375
Meczenzéfi férfi. (Saját felvételünk.) . . 377

Meczenzéfi menyecske. (Saját felvételünk.) 377
Miszlókai férfi.' (Saját felvételünk.) . . 380
Miszlókai leány. (Saját felvételünk.) . . 380
Miszlókai legény. (Saját felvételünk.) . 380
I láz garádos oromzattal. ( Saját felvételünk.) 385
Ház garádos tetvel. (Saját felvételünk.) 388
Gönczi cseh ház. (Saját felvételünk.) . 391

Csereháti kondásbalta. (Eredeti rajz.)

Zárókép 395
A rudnoki templom és iskola. (Saját fel-

.
vételünk.) 397

Ozv. gróf Zichy Rezsné 399
Gróf Péchy Manó 399
Gróf Zichy Rezs 399
Zagróczky Gyula 401
A kassai gazdasági tanintézet. (Saját fel-

vételünk.) 406
A kassai gazdasági tanintézet maggyüjte-
ménye. (Letzter S. felvétele.) .... 409

A kassai gazdasági tanintézet állatgyüjte-

ménye. (Letzter S. felvétele.) .... 412
A kassai gazdasági tanintézet szeszgyára

és majorsága. (Letzter S. felvétele.) . 415
A Bódva völgye Jászónál. (Saját felvé-

telünk.) Fejkép 418
A zsarnói márványbánva. (Saját felvé-

telünk.) 419
A tornai mészkhegység szarvask-osztra-
mosi részének átmetszeti képe . . . 421K folyás a szádeli völgyben. (Saját fel-

vételünk.) 424
A szádeli völgy alaprajza. (Keleti Gusz-

táv rajza után.) 426
Az enyiczkei fensík átmetszeti képe . . 428
Részlet a szádeli völgybl. (Saját felvé-

telünk.) 429
Abauj-Tornavármegye geológiai térképe 431
Bene Róbert 448
A postaépület Kassán. (Saját felvételünk.) 450
Abauj-Tornavármegye postavonala 1700-

ban L51

Abauj-Tornavármegve postavonala 1850-

beii 453
Abauj-Tornavármegye postavonala 1895-

ben 455
Vasúti hid a Hernádon Kassa mellett.

(Letzter S. felvétele.) Fejkép . . . 458
A tihanyi alagút. (Saját felvételünk.) . 459
Abauj-tornavármegyei leletek. (Fej kép.) 463



558 Tartalomjegyzék.

Oldal

A monaji Jelet 465
A zsujtai lelet 467
A fels-dobszai lelet 468
A buzitai lelet . 469
A horváti lelet 471

A korláti bronzcsákány. (Zárókép.) . . 473
Bebek, Rákóczy és Q-agyi czimerek. (Raj-

zolta Richter Aurél.) Fejkép . . . . 474
Jászóvár régi képe. (Eredetije a jászó-

vári monostor könyvtárában.) . . . 476
A rozgonyi vár régi képe. (A tulajdo-

nunkban lev egykorú eredeti után.) . 479
Szikszó vára. (Orsz. képtár.) .... 481
Abaujvármegye régi czimere. (Vármegyei

levéltár.) 484
Tornavármegye régi czimere. (Vármegyei

levéltár.) .484
Abauj-Tornavármegye uj czimere. (Vár-

megyei levéltár.) 485

Füzér-vára. (Saját felvételünk.) .... 488

A szepsi róm. kath. templom. (Saját fel-

vételünk.) 490
Hunyady Csáky Sarolta grófn kastélya

Szikszón. (Saját felvételünk.) .... 492

A szikszói református templom. (Saját

felvételünk.) 496

Boldogkvára. (Saját felvételünk.). . . 500
Szalánczvára, (Saját felvételünk.) . . . 504

A vizsolyi templom. (Saját felvételünk.) 509

Szádvár. (Orsz. képtár.) 513

Tornavára, (Saját felvételünk.) . . . 517

Oldal

Tornavára alaprajza. (Rajzolta Mys-
kovszki Viktor.) 521

A pethszinyei templom. (Saját felvéte-

lünk.) 525
A felsvadászi Rákóczy-kastély. (Saját

felvételünk.) 530
Zsigmond korabeli nemesi levél a jászó-

vári levéltárból. (Kezdkép.) .... 533
Alpáry czimer 534
Bárczay „ 535
Bernáth „ 536
Bor 537
Buzlav , 537

Budi ' 537

Czéczey „ 538
Chyrke „ 538
Derencsónyi „ 539
Fáy , 540
Fúló 540
Gechey „ . 511

Himfy' „ 541
Jánoki , 542
Kékedy 543
Lánczy „ 544
Méray 545

Perényi „ 546
Rákóczy „

•">
í 7

Tomory ,
549

Tornay „ 5 i-«i

A Gagyi-család czimere. (Zárókép.) . . 550



NEV- ES TÁRGYMUTATÓ.

Aba-nemzetség 103, 114, 279,

280, 302, 480.

Aha Samu 136, 285, 475.

Aba vezér 8, 102, 103.

Abauj-Bakta 81, 301, 384. 470,

472.

Abauj-Szántó 41, 128, 148,

213, 217, 252, 264, 265, 270,

271, 318—320, 369, 441,

444, 451, 453, 454. 468.

Abauj-szántói takarékpénztár
461.

Abauj-szikszói takarékpénz-
tár 461, 462.

Abauj-szepsi takarékpénztár

461, 462.

Abauj-Tornavárrnegye 5, 6,

16, 102, 122, 134, 136,138,
142, 146, 148, 149, 150, 151,

172, 176, 182,213,258,259,
263-552.

Abauj-Torna vm. állatvilága

433—438.
Abauj- és Abauj-Torna vm.

alispánjai 481, 482, 486,

491, 492, 512, 529, 530,

531, 532.

Abauj- és Torna vm. czimerei

484, 485.

Abauj-Torna vm. fekvése
263.

Abauj- és Abauj-Torna vm.
fispánjai 480, 481, 482,

484, 491, 522, 529, 530,

531, 532.

Abauj-Torna vm. hegyei (1.

Hegységek).
Abauj-Torna vármegyei és

kassai közmveldési egye-
sület 210.

Abauj-Torna vm. közigazga-
tási beosztása 274.

Aliauj-Torna vm. lakossága
367—395.

Abauj-Torna vm. lakossága
foglalkozás szerént 370.

Abauj-Torna vm. lakosságá-
nak mveltségi foka 370.

Abauj-Torna vm. lakossága
a területhez viszonyítva
370.

Abauj-Torna vm. orsz. követei

és képviseli 497,498,506,
512, 531, 532.

Abauj vármegye szabályren-

deletei 493' 498, 499^ 500,

502, 505, 506, 507, 508, 509.

Abauj és Abauj-Torna vm.
tisztviseli 492, 529, 530,

531, 532.

Abauj-Torna vm. vizei 271—
273.

Abaujvár 102, 103, 111, 284,

285, 382, 385, 392, 458, 470,

474, 475, 476, 484.

Abaujvármegye 5, 6, 16, 38,

40. 41, 45, 56, 85, 102, 104,

108, 111, 112, 115,120,123,
133, 137, 187, 196,197,245,
474—520, 524—531.

Abonyi Gyula 200.

Abszolutizmus 62, 528, 529,

530.

Adó 39, 40, 44, 45, 46, 47,

52, 59, 95, 98, 99, 227, 499,

500.

Adószed Kassán 47, 88, 93.

Agyagipar (1. Téglagyárak).
Ajnácsk 495.

Akasztás 89.

Akasztóhegy Kassánál 17,

121, 131, 132, 419.

Alaghy János 489.

Alaghy Menyhért 55, 505

Albert, kassai bíró 40, 95.

Albert lengyel berezeg (I.

János Albert).

Albert m. király 44,339,482.
Albrecht István 194.

Alexius-család 507, 535.

Alföld 16, 166, 241, 246,257,

443, 501.

Alluvium 429, 432.

Almás (Torna-Almás) 138,

268, 269, 309, 396, 420.

Almási völgy 422, 426.

Almásy-család 535.

Almássy Illés 524.

Al-Németi 36.

Alpár 288, 382, 38'í, 385, 393.

Alpáry-család 535.

Alsó-Czécze 291.

Alsó-Csáj 278, 368.

Alsó-Dobsza 36, 265.

Alsó-Füged 297.

Alsó-Gagy 131, 301, 516.

Alsóhegy 268, 269, 308, 309,

419, 420.

Alsó-Hutka 264, 278.

Alsó-Kázsmárk 131, 300, 396,

415.

Alsó-Kemencze 276, 413.

Alsó-Kéked 264, 270, 271,

281, 285, 361, 413.

Alsókékedi fürd 361.

Alsó-Láncz 305, 306, 413.

Alsó-Meczenzéf 263, 266, 271,

272, 321—327, 368, 369,

388—390, 418, 419, 449,

451, 453, 459, 516.

Alsó-Méra 295, 368.

Alsó-Mislye 44, 108, 118, 136,

144, 175, 271, 272, 280, 413,

452,459,480, 505,511, 514.

Alsó-Novaj 294, 383, 384.

Alsó-Olcsvár 275.



560 Név- és tárgymutató.

Alsó-Szend 295, 368.

Alsó-Tkés 42, 45, 258, 271,

317, 368, 419.

Alsó-Vadász 113, 128, 129,

298, 396, 489.

Alvinczi Péter 54, 150, 185,

186, 503, 504.

Amade-Ida (1. Cserhaj-Ida)
Ambrusházy-család 535.

Amesmayer-család 535.

Amerika 81, 281, 325, 329,

367, 383.

Ampriugen János 510.

Anabaptisták (1. Baptisták).

Ancona 135.

Andrássy Aladár gróf 210.

Andrássy-család 20, 79, 81.

Andrássy György gr. 101.

Andrássy Gyula gr. 79, 362.

Andrássy-ház Kassán 19, 20,

61, 79, 80.

Andrássy Károly 81.

Andrássy Mátyás 495.

Andrássy Péter 494.

Angyal Bandi 282, 394—395.
Anjouk 38—42, 192.

Anonymus 475.

Anschütz 162.

Antal Emil 101.

Antal Károly 192.

Apáti 301.

Apponyi Pál 496.

Apród Miklós 104.

Arad 31.

Arad vármegye 136, 570.

Aranyidka 45, 266, 313—316,
393, 419, 454.

Aranyosfürd 287.

Aranyossy László 210, 218.

Aranyossy polgármester 97.

Árka 265, 287, 470.

Arnold pap 38.

Aszaló 128, 139, 298, 455, 487.

Asztalosok 93, 229, 232.

Athinay Simon 110.

Ausztria 383, 518, 525.

Ausztriai illetség lakosok
Kassán 31.

Axamith 108.

Ácsok 229, 232.

Ág. evangélikusok 10, 21,

32, 51—53, 56,88,149, 150,

151, 152, 172, 173, 174,

. 353, 370.

Ág. evangélikus templom
Kassán 21, 59, 60, 61,149,

150.

Áj 267, 268, 311, 368.

Áji patak 272.

Áji völgy 267, 268, 311,

421.

Állami hatóságok és hivatalok

Abauj-Tornavármegyében

, 213, 217.

Állami hatóságok és hiva-

talok Kassán 19, 28, 213,

217.

Állami törvénvszék behoza-
tala 94, 95, '530.

Államvasutak 25, 26, 252,

, 254—255, 458—459.
Állattenyésztés 407—410.

Állatvéd-egyesület Kassán
, 209.

Álmos, Kálmán öcscse 102,

, 476.

Árpakásagyár 249, 251

Árpatermelés 4C6.

Árpádházi királyok 136, 474

—

, 480.

Árszabás (1. Limitációk.)

Árumegállító jog 42, 46,227,

,
228.

Arvaügy 86.

Árviz 62, 69, 515,531.

Babonák 206, 207, 208,

393-394.
Baczoni Albert 4, 192.

Bacsányi János 61, 186, 187,

188, 524
Baderok (1. Régi borbélyok.)
Bagotahegy 265, 266.

Bainhacker anabaptista 53.

Baja 33.

Bajezid pasa 113.

Bajza József 189.

Bakács Tamás 108, 340.

Bakav István 512.

Bakics Pál 109.

Bakó 90.

Ballóháza 514.

Bakos Gábor 115, 508.

Bakthay-család 535.

Balassa Bálint 183, 355.

Balassa Zsuzsanna 20,57,176.
Balassa-Gyarmat 134.

Balázsovich József 217.

Balogh István 516.

Balogh Pál 3.

Baloghy György 217.

Balog - Semjén - nemzetiség
104.

Bankó 17, 28, 30, 223, 266,

270, 271, 445.

Bankok Kassán 23, 249, 250,

251.

Baptisták 53.

Baradla 308.

Barakony 148, 307.

Barakktábor Kassán 28.

Baráthegy 266.

Barbély Úrban 53, 150.

Barcs Kálmán 101.

Barka 267.

Barkóczy Ferencz érsek 140.

Barkóczy István 117.

Barkóczy János 80.

Barokkmvészet Kassán 18,

81, 156, 162.

Baromfitenyésztés 410.

Baross Gábor 254.

Baróti Szabó Dávid 61, 186,

187, 188, 192.

Bartha János 198.

Bartelmus fhadnagy 126.

Barts Pál 101, 210.

Baska 45, 258, 313.

Baskó 287.

Basó-család 536.

Batiz 182.

Batizi András 182.

Battlav Imre 190, 218.

Batu kán 103.

Bayer Károly 101.

Bádogosok 229.

Bánk 476.

Bánó József 164.

Bánóczy Ferencz 189.

Bánóczi József 3.

Bányay István 97.

Bányafy rnagy 124, 126.

Bányavárosok 115, 133.

Bányácska 187.

Bányák Abauj -Torna várme-
gyében 278, 306, 311, 312,

313-316, 329, 419, 420,

423.

Bárány Ágoston 188.

442.

Bárányka Kassánál 28, 30,

Bárcza 62, 117, 121,127,131,

132,270, 271,291, 292, 368,

393, 413, 453, 477, 482.

Bárczay Albert 530.

Bárczay József 211, 291,292.

Bárczay-osalád 536.

Bárczay Ödön 292, 530.

Bárkány Mária 80.

Bársonyi György 509.

Bársony István 3.

Bársonyos 113, 128,271,297,
352, 354.

Bártf'a 43, 44, 51, 52,90,124,
141, 150,163,166, 197, 226,

228, 229. 232, 253, 449.

Básta György 49, 53, 114,

495.

Básthy-család 536.

Bástyák Kassán 19, 24, 48,

118, 122.

Báthoriak 104, 286.

Báthory Gábor 497, 501.

Báthory (gagyi) család 536.

Báthory Erzsébet 497.

Báthory István 108, 286, 491.

Báthory István országbíró

495, 498.

Báthory Zsófia 20, 161.

Bátyok 276, 391, 515.

Bázel 182.

Beatrix királyné 83, 108.

Bebek-osalád 308, 309, 331,

360, 520, 537.

Bebek Ferencz 110,360,487,
488, 489, 520, 521.

Bebek György 14, 288, 360,

488. 489, 521, 522.

Bebek Imre 360.

Bebek István 495.

Bebek Orsolya 520.

Becskerédi Ferencz 118.



Név- és tárgymutató. 5G1

Becskeháza 307.

Becskeházi-család, 536.

Becsületsértk büntetése haj-

dan 89, 90.

Bed Albert 3.

Beel Mátyás 186.

Belenicze 514.

Belgioso 113, 114, 495.

Bellágh Samu-féle ház Kas-
sán 80.

Belleni Zsigmond 185, 186.

Bellon Sándor 217.

Bellus Endre 101.

Bels-Böcs 271.

Belus nádor 476.

Belzsei-család, 537.

Benczések 144.

Benczúr Géza 101, 210.

Benczúr Gyula 79, 162— 163.

Bene Róbert 448.

Benedek Elek 3.

Benedek Ferencz 101, 341.

343.

Benedek Sándor 101.

Bene-völgy 136.

Beniczky Lajos 133.

Benk h. százados 128.

Benyék 277.

Beödy Gábor 200.

Beöthy Ákos 532.

Berczelly Jen 216, 217, 218.

Bérezik Imre 97.

Bercsényi Béla 200.

Bercsényi Dezs 532.

Bercsényi Miklós 120, 222.

Berecz Antal 3.

Beregszász 213.

Beregvármegye 39, 134, 137,

449, 456, 525, 529.

Berencs 300, 368.

Berencsy-család, 537.

Berencsy István 360
Beret 301, 368, 396, 470.

Berett 124.

Berg fhadnagy 127.

Berki 45, 248, 260.

Berlin 80.

Bernáth-család 537.

Bernáth Elemér 210, 217.

Bernáth József 532.

Bernátfalva 281, 414.

Bernovicz Gusztávné 211.

Bertóthy Ferencz 59, 121.

Berzevicze 108.

Berzeviczy Albert 3, 82,180.

Berzeviczy Egyed 211.

Berzeviczy Gyula 532.

Berzeviczy Vincze 197.

Berzéte 520.

Berzsenyhegy 266.

Beseny-család, 537.

Bessenyei Béla 217.

Beszter 278, 515.

Beszterczebánya 137, 177.

Beszterczebányai püspökség
137.

Bethlehemesek 206.

Bethlenfalvy Antal 217.

Magyarország Vármegyéi és Városai.

Bethlen Gábor 50. 54, 55, 56,

83, 112, 114, 116, 340, 502.

503—505.
Bethlen Gábor esküvje 55,

Bethlen István, ifjabb 115.

Beudant 423.

Bevándorlás Kassára 31, 35,

36.

Bezerédj Viktor 3.

Bécz-család 536.

Bécs 12, 57, 61, 80, 81, 134,

140, 149, 163, 164, 181,

182, 190, 192, 197, 199,

224,225, 342, 343,483,501,
512, 524.

Bécsi béke 496.

Bécsújhely 12, 134.

I. Béla király 102.

II. Béla 103.

IV. Béla 35, 103, 136, 139,

144, 309, 334, 477, 478, 479.

Béla-patak 259.

Bélpok'osok 86.

Bihar vármegye 187. 218,

346, 370.

Biloveszky András 143.

Biró választás Kassán 10— 1
J

,

47, 85, 88.

Birtokárak 411.

Birtokperek 213, 215.

Bisztye 516.

Bitumenes mész 420.

Blathan mocsár 35.

Blaudek Ferencz 133.

Bobory rnagy 128, 129, 132.

Bocatius 89, 185, 186.

Bocsárd 293, 368, 477.

Bocskay István 48, 53, 54,

69, 83, 113, 114, 151, 185,

495, 496, 497, 501.

Bocskay bevonulása Kassára
53, 114.

Bocskay István zempléni f-
ispán 509.

Bocskay Miklós 497.

Bodnár Ern 532.

Bodnár Ferencz 721.

Bodnárok 48, 93, 229, 232.

Bodoka 311, 455.

Bodók-Ujfalu 265, 288, 368.

Bodók-Váralja (Boldogk)
133, 148, 182, 263, 265,

382, 393, 452, 470.

Bodolló 305, 485.

Bodrog 115. 116, 273.

Bódva 16, 108, 267, 268, 272,

305, 308, 309, 334, 350,

419. 420, 422, 426, 430.

Bodva-Lenke 307.

Bodva-Vendégi 272, 306, 368.

Bolcsárdi család 537.

Boldogkvára 108, 110, 118,

265, 487, 489, 508, 511.

Bolemann István 3.

Boleszló lengyel herczeg 103.

Boleszláv lengyel király 476.

Bolla Kálmán 135.

Bolyár 140.

Bologd 278, 368, 470.

Bologna 80.

Bonflnius 186.

VIII. Bonifácz pápa 337.

Bónis-család.

Bónis Ferencz 509.

Borbála királyné 166.

Borbás Vincze 3.

Borbély Lajos 3.

Borbélvok 48. 93, 219, 220,
222, '223, 224.

Bór-család, 537.

Bordézsma 38.

Borics 103.

Bornemissza János 507.

Bornemissza Pál 115.

Boroszló 42.

Borova 271.

Borsfalva 514.

Bors vezér 474.

Borsod vármegye 108, 111,

134, 137, 198, 232, 245,

263, 271, 272, 449, 453, 456,

480, 491, 506, 526.

Borsóhegy 265, 266.

Bortermelés és Borkereske-
dés 38, 41, 42, 46, 319,

320, 331.

Bortiszt Kassán 47, 88.

Borzó patak 272.

Bósva 265, 273, 284.

Bósvay-csálád 507.

Botka-család, 537.

Botka Tivadar 478.

Boziukay-család 537.

Bd 275, 382, 399 480.

Böhm János 325.

Bök János 217.

Böllmann János 211.

Bölzse (1. Három-Bölzse).
Brassó 31, 227
Brandenburgi Katalin 51, 55,

83.

Branyiszkó 133, 266.

Bródy Fülöpné 211.

Bronzkor 469—470.
Bubics Zsigmond 23, 137,

140, 141, 190, 193,210,211,
285, 286.

Buda 85, 140, 141, 182, 196,

198, 199, 230, 241, 244, 339,

450, 483, 488, 524.

Budamér 124, 125, 126, 277.

Budapest 31, 33, 80, 81, 133,

135, 140, 162, 163, 164,

190, 192, 200, 218, 225,

254, 342, 369.

Budapesti kir. Ítéltábla 218.

Budapesti nemzeti színház

198, 199, 200.

Budapesti népszínház 200.

Bujanovics ezredes 134.

Buják 495.

Bukócz 313, 368, 455.

Bukovicza 271.

Bukuresty B. János 211.

Bulyi Dezs 189.

Burgonyatermelés 407.
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562 Név- és tárgymutató.

Bútorgyárak (1. Faipartele-

pek).

Buzafalva 281, 368, 414.

Búzatermelés 405.

Buzatiszt Kassán 93,

Buziiika 117, 131, 312, 313,

413.

Buzita 269, 304, 305, 368,

414, 451, 470, 478.

Buzlay-család 538.

Budi-család 538.

Büntet bíráskodás hajdan
88-91.

Büntetperek 213, 215, 216.

Bültös 304, 470.

Calras fhadnagy 126.

Caprara 58, 119, 120, 122, 512.

Caraffa 58.

Czegléd 31.

Czeglécly István 186.

Czeke-család 538.

Czekeháza 291.

Czéczey-család 538.

Czéczey Lénárd 50, 110, 488.

Czéhek 43, 45, 47, 48, 60, 93,

165,167,170,229-234,322.
Czéhmester 48, 166, 322.

Czéhszabálvok 168-169, 230,

233.

Chevra-Kadischa Kassán 211.

Chwala Boha hegy 124, 127.

Chyrke-család 348, 538.

Czibak kapitány 109.

Ozigányok 111,"278, 348, 374.

Czigler Gyz 3.

Czikória-termelés 407.

Czimerlevelek a jászói levél-

tárban 342, 344, 345.

Czink János 189.

Czirfusz Dezs 4, 364, 552.

Czitadella Kassán 60, 118,

119, 122.

Czitó Dániel 95.

Clair Gyula (Szentmihályi)

133, 135.

Clair Ignácz 135.

Cobb (1. Kobb).
Codexek 181.

Comáromy-család 538.

Comáromy István (1823)528.
Comáromy István 209.

Comáromy Lajos 526.

Comáromy László 209, 210,

532.

Concorreggio Horácz62, 126,

127.

Confessio pentapolitana 51,

149.

Corvin János 108.

Crom István 66, 70.

Cromer Ágoston 76.

Cromer Leonhard 92.

Crompholtz Miklós 65, 68.

Czukorrépatermelés 407.

Családjegvek a kassai régi

sírköveken 74.

Csanádi egyházmegye 142.

Csanádi Imre 51, 150.

Csanyi- család 538
Csapadékviszonyok Kassán

257.

Csapodi István 3.

Csapóháza öli'.

Csapok 93.

Csapóköz 139.

Csatóháza 514.

Csácza 253.

Csak Máté 8, 39, 104, 337, 480.

Csákány 276, 391, 480.

Csáky-esalád 352—353.
Csáky Albin 82, 180.

Csáky György 517,

Csáky Ferencz 508, 509.

Csáky István 522.

Csákv Zsigmond 523.

Csáky Tivadar gróf 189, 197.

Osánki Dezs 514.

Csánv 271, 279, 281, 454,

458, 477.

Császár Imre 3.

Csász. és kir. katonai tudo-
mányos és kaszinó-egylet
210."

Császári pátens, 1859-iki, 95.

Császár Péter parasztvezér
505.

Cseb 514.

Cseby-család 538.

Csehek Abaujban 44, 45, 106,

108, 330, 375, 482,484,484.
( 'seh házak Gönczön 330,

383.

Cseh István püspök 139, 140.

Cseh János 505.

Csehország 226, 241, 246.

Cselényi Béla 101.

Csendrség 23, 29.

Csenyéte 302.

Csepeg-patak 273.

Csereháti takarékpénztár 326,

461, 462.

Cserhaj-Ida 514.

Csermely és völgye 17, 27,

28, 29, 41, 62, 121, 255,

259, 271.

Csermelyi rnagy 128.

Csermosnya 267.

Cserneczky 189.

Csertész 140.

Csertovicza 271.

Cserzk 111.

Csetnek 520.

Csecs 266, 305, 451,452,459.
Csillámpala 418.

Csiszárik János 102.

Csiszárok 48, 93, 232.

Csizmadiák 93, 229, 231.

Csobád297, 458, 470.

Csobádi-család, 538.

Csoma-család. 538.

Csorna József 3, L69, L90,

102, 296,301, 303, 170,552.

Csorna József gyjteménye
296, 297.

Csontosfalva 142, 281.

Csorba 253, 254.

Csordák J. 163.

Csdök 215.

Csúcsíves mvészet 18, 23,

38, 40, 43, 45, 64—72, 155,

156, 160, 166, 190.

Csupor Miklós 108.

Csúszók 434.

Csükerész 267, 268, 269, 311.

Dalnoki Béni 200.

Danzig 42.

Danilovics Mihály 143, L45,

192.

Dargói hágó 131, 148, 265.

266, 276.

Darvas-család 288, 298, 302.

539.

Darvas Antal 530, 531.

Darvas Béla 297, 298.

Darvas Ferencz 302, 303, 532.

Darvas Imre 101, 201). 210,

297, 298, 531.

Darvas János 524.

Dárday Sándor 3.

Dárius-hegy 127.

Deák Ferencz 101.

Debreczen31, 109, 132. 134,

164, 182, 183, 198, 218, 252,

í49, 453, 491, 496.

Debreczeni Dózsa, 104.

Debrd (Jászó) 139,311.
Dediczháza 514.

Dedek Crescens Lajos 3.

Defregger 162.

Deil Jen 4, 189, 190, 192,

233, 235, 551.

Dembinsky 134.

Demeter (Csák Máté párthíve)

104, 105.

Derencsénvi-család 539.

Derenk 308, 368.

Dern 520.

Desewffy Arisztid 130, 131,

132, 133.

Desewffy Aurél gr. 188.

Desewffy F'erencz gr. 82, 97.

Desewffy-ház Kassán 21. 61,

80, 81.

Desewffy József gr. 61, 84,

188.

Desewffy Sándorpüspök I Í2.

193.

Desewffy Sándor 210.

Detek-Tenger 301, 470.

Devalváczió (1. Pénzválság).
Devecser 169, 190, 271, 296,

ÍM, í (18, í 70, 172, 477, 478.

Deym vezérrnagy 123, 1 2 í

,

126, 128, 132, 133.

Dezs Béla 4, 192, 552.

Dczsháza 514.

Dédes 111.

Déryné 196, 198, 199.

Déva l.íí.

Dévai Biró Mátyás 51, 149,

182.



Név- és tárgymutató. :>63

Dévény 495.

Dózsmás tisztek Kassán 93.

Diepenthal 117, 539.

Diluvium 426, 430, 431, 432.

Diós-Gyr 218.

Dióssy-család 37.

Ditróiné 200.

Dnyeper 471.

Dobódél 273, 308.

Dobogóhegy 331.

Dobó István 488.

Dobó Krisztina 183.

Dobokay Lajos 3.

Dobozy István, 532.

Dobozy Pál 294.

Dobrákhegy 266.

Dobrovay Lajos 210.

Doby-család 539.

üobszay-család 539.

Dóczy András 54, 115, 496,

50Í, 502.

Dohánygyár 27, 236, 237.

Dombach 272.

Dóm Kassán (L Szt.-Erzsébet

székesegyház).
Domonkos-család 539.

Domonkosrendiek és tem-
plomuk Kassán 23, 40, 52,

60, 136, 139, 143, 144, 155,

165, 192.

Domonkostér Kassán 2:5, 81.

Domonkos János 101.

Dóm restaurácziója (1. Újjá-

építése).

Dózsa-í'éle pórlázadás 486.

Dragoner Béla 192.

Drágaság 181 I után. 526, 527.

Dreher Antal 306.

Driska rnagy 130.

Drisnyei-család 449.

Drugethek 8, 104, 105, 279.

Drugeth Bálint í'.Hi.

Drugeth Fülöp 1U1, Ki.-).

Drugeth Gáspár 89.

Drugeth István 113, 353.

Dualszky Gyula 217.

Dubnik 471.

Dukla 450.

Dulházy Mihály 61, 188.

Duna 253.

Duna-Földvár Kii.

Dunántúl 377, 501.

Dutkó János 217.

Dünenwald 118.

Dürer 66.

Dürr Károly 3.

Ebersdorfer 110.

Ebergényi László 121.

Eckerdt János 532.

Ecseg 272.

Ede 474, 533.

Edelény 131, 449.

Edénygyár 280.

Edényi Lipót 125, 128, 132.

Edömér 474, 533.

Eger 38, 51, 52, 57, 106, 121,

132, 134, 140, 164, 183, 197,

449, 488, 491, 496, 513.

Egerszeg 308.

Egeres 139.

Egressy Gábor 198.

Egri egyházmegye 136, 138.

Egri érsek 142.

Egri káptalan 38, 57, 115,

137, 142, 144, 341.

Egri Lukács 53, 150, 353.

Egri püspök 38, 51, 52, 57,

58, 61, 106, 115, 139, 137,

141, 149, 175, 182, 286,

341.

Egészségügyi intézkedések
Kassán 225.

Egyetem Kassán (1. Fiskola ).

Egyházak 28, 136—154.
Egyiptom 525.

Eleázár orvos 54.

Elemi iskolák Kassán 24. 29.

Eleonóra királyné 144.

Elisabethinum (1. Erzsébet-
árvaház).

Elischer Károly 79.

Ellenreformáczió 54, 59, 137,

151.

Els magvar isteni tisztelet

Kassán 182.

Els magyar naptár 182.

Els magyar színházi lap

189.

Els népszámlálás Kassán 53.

Els népszámlálás Abauj-
Tornavármegyében 519.

Els országos vásár Kassán
11.

Elváltak száma 32.

Emlsök 44, 135. í-37. í:is.

Encs 295, 368, 458, 472.

Entz Géza 3.

I. Endre 475.

U. Endre L02, L03, 336, Í7(i.

III. Endre 336.

Enyedi Lukacs 3.

Enviczko 117, 118, 131, 132,

133, 263, 292,293, 114,452,

Í59, 1ü9. 177, í-7S, 483, 51 I.

Enyiozkei fensik í 27 — 429.

Enyiczkey Béla 4, 192, 532,

552.

Eödönffy Kászló 110.

Eötvös [gnácz br. 527.

Eötvös József br. 162

Eperjes 26, 44, 51, 52, 53,

58, 90, 114, 116, 117, 119,

121, 123. I2Í, 130, 132, 133,

134, 139, 140, 150, 197, 213,

217, 221, 222, 226, 232, 246,

253,449, 450.

Eperjes-bártfai vasút 253.

Eperjesi görög kath. egyház-
megye 146.

Eperjes tokaji hegyláncz 6,

16, 103, 264, 278/418, 423.

Eperjesi vértörvényszék 58,

Erdély 53, 54, 55, 166, 182,

199, 227, 247, 488, 513.

514, 522.

Erdélyi Pál 3.

Erdbénye 266, 512.

Erdd 182.

Erddi János 143.

Erddy-Pálffy Miklósné 331,

332.

Erd-Horváti 264, 265.

Ergett 269.

Ernst Henrik 80.

Ernyey- család 539.

Erszény-készitk Kassán 93,

229, 231.

Erzsébet, Albert özvegye 44.

Erzsébet, Nagy Lajos anyja
64, 136.

Frzsébet árvaház és kórház
Kassán 26, 137, 212.

Eszterházy Antal 59, 60, 84.

Eszterházy Dániel 121.

Eszterházy Ferencz 211.

Eszterházy Károly gr. püs-
pök 286.

Eszterházy Miklós nádor 52,

55, 115,' 116, 505.

Eszterházy Pál nádor 14, 117,

511.

Eszterházy Pál herczeg 141.

Eszterházy Pál hg. magyar
miniszter 190.

Eszterházy Sándor 190, 192.

Esztergályosok 230.

Esztergom 114, 120.

Ksztergomi egyházmegye
136, 140.

Esztergomi papnevel intézet

I í
«.'

Esztény György 49, 110.

Európa fogadó Kassán 22.

Evangélikusok (1. Ágostai
evangélikusok).

Ev. reformátusok 10, 24, 32,

54, 56. 58, 59, 60, 88, 149,

150. L68, 172, 173, 174,

332, 353, 35 í— 355, 370.

Ev. ref. egyház Kassán
IÍ9— 152.

Ev. ref. egyház szentedényei
Kassán 151.

Ev. református templom Kas-
sán 21, 57, 58, 60, 61, 150.

Ezüstbányászai 313—316.
Éder Gyula 101.

Ékey Antal 211.

Építészet Kassán (1. Kassa
építészete).

Építkezés Abauj-Torna vár-

megyében 379-383, 385,

#
388, 391.

Fpitötiszt Kassán 93.

Ér-Semlyén 187.

Értelmiségi keresettel í'oglal-

,
kozók 33, 370.

Értékképviselk (1. virilisták).

Faárak Kassán 261.

Fabinyi Gyula 212.

Faipartelepek és gyárak,

bútorgyárak 26, 237, 239,

240, 241, 242, 244, 311.

71*
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Faj g-el Péter 119.

Falk Miksa 3.

Falucska 148, 311, 421.

Fancsal 271, 301.

Fancsaly-család 539.

Farkas-család 539.

Farkas Róbert 190.

Farkas Sándor 97.

Farsang 92.

Fazekasok 48, 93, 229, 233.

Fábián János 210, 310.

Fábián József 145.

Fábry Ignácz 69, 140, 164.

Fáj 271, 294, 295.

Fáy-család 539.

Fáy Ágoston 524.

Fáy Barnabás 539.

Fáy József 525.

Fáy István 498.

Fái Mihály 169.

Fáy Pál 523.

Fáncsy Lajos 198, 199.

Fecskehegy 266, 272, 321,

356, 419.

Fedák János 97.

Fegyverházi tiszt (Czajgvart)
Kassán 93.

Fegyverkovácsok 93.

Feja Dávid 58.

Fejezés 89.

Fejér vármegye 370.

Fejérpataky László 3.

Fekete-család 539.

Fekete Ödön 217.

„Fekete sas" épület Kassán
22, 83.

Fel-Kassa 37.

Fel-Németi (1. Németi).
Fels Lénárt 110, 487.

Fels-Ausztria 517.

Felsbb leányiskolák Kassán
175.

Fels-Czécze 291, 516.

Fels-Dobsza 291, 467, 470,

452, 467, 472, 476.

Fels-Füged 297, 468.

Fels-Gagy 144, 301, S03,

414, 452. 516.

Felshegy' 267, 268, 269, 309,

419, 420.

Fels-Hutka 278.

Fels-Kázsmárk 300.

Fels-Kemencze 276,368,386.
Fels-Kéked 285.

Fels-Láncz 295, 305.

Fels-Magyarország 16, 40,

46, 49, 51, 57, 106, 108,

150, 163, 226, 241, 476,

491, 501, 502.

Felsmagyarországi építke-

zési részvénytársaság 2.'i 1.

238.

Felsmagyarországi fkapi-
tányság 49, 51, 57, II").

Felsmagyarországi kerté-

szeti egyesület 211.

Felsmagyarországi Minerva
(il, 188," 189.

Felsmagvarországi múzeum
21, 83, 161, 164, 192, 193—
195, 211, 229.

Felsmagyarország' kereske-
delme (1. Kereskedelem).

Fels-Meczenzéf 138, 263,

272, 328—329, 347, 368,

369, 388—390, 516.

Fels-Méra 295, 452, 516.

Fels-Mislye 280, 381, 470.

Fels-Novaj 294, 384, 487.

Fels-ülcsvár 275, 452.

Fels-Redmecz 515.

Fels-Szend 295.

Fels-Tkés 45, 258, 271,

317, 368, 382, 386, 392.

Fels-Vadász 148, 299, 384,

393, 414, 468.

Fels-Zsolcza 131.

Felvidéki városok iparosai-

nak szövetsége 233.

Fenessy György 58, J37, 141,

341.

I. Ferdinánd 49, 51, 52, 108,

109, 110,285,287,340, 348,

486, 487, 488, 489, 490, 521.

II. Ferdinánd 54, 55, 115,

175, 242, 279, 502, 505,

522.

III. Ferdinánd 55, 56, 78, 144,

505, 506, 507.

V. Ferdinánd 61, 78.

Ferdinándy-család 540.

Ferdinánd}' Gyula 532.

Ferdinándy Mihály 525.

I. Ferencz 78, 137, 142, 175,

244, 342, 526.

Ferenczesek 20, 43, 137.

Ferenczesek temploma Kas-
sán 20, 52, 57, 137, 142,

143, 161.

I. Ferencz József 62, 82.

Ferencz József kaszárnya
Kassán (1. Kaszárnyák.)

Ferencz Károly fherczeg,
78.

Ferhát budai pasa 494.

Fertályos tiszt Kassán 88,

93, 166.

Fessler 54,

Festetich Andor gróf 200.

Fest iparosok 165.

Fémjelzés régente Kassán
167.

Fényes Samu 4, 190.

Férfiak és nk arányszáma
32, 369.

Férjes nk száma 32.

Fiedler-család 79.

Fiedler Károly els kassai
takarékpénztár igazgató 248,

249.

Fiedler Károly 210, 211.

Fiedler vezérrnagy 123, 121,

125, 127, 129, 132, L33.

Figedy-család 540.

Filkeháza 148, 283, 5 Ki.

Finke 111.

Finkey-esalád 540.

Finta nádor 103, 279. ÍSO.

Fischer Antal 211.

Fiume 95.

Fizet tiszt Kassán 47, 93.

Flachenfeld Viktorin 449.

Fluek 84.

Fodor József 3.

Fony 287,, 368, 480, 487.

Forgách Ádám 111,115,506.

Forgách István 276, 278.

279.

Forgách László 209.

Forgách Miklós 505.

Forgách-palota Kassán 23, 6 1 .

Forgách Sándornó 275, 276.

Forgách Simon I. Ferdinánd
vezére 59, 111, 488, 495.

Forgách Simon, II. Rákóczy
Ferencz vezére 120.

Forgách-utca Kassán 18, 19,

21, 22, 23, 48, 59, 79, 81,

84, 89, 122, 222, 223.

Forgách Zsigmond 116, 496,

501.

Forró 41, 128, 131, 258, 263,

264, 271, 295, 449, 451,

477, 478, 479, 487.

Forró-szendri hegyek 264.

Fbiró Kassán (1. Kassavá-
rosi biró.)

Fgimnázium Kassán 20, 60,

17."), 176.

Fiskola Kassán (1. Kassai

egyetem.)
Fispán 40, 94, 96, 100, 479,

484, 491, 522, 523.

Fkapitány (1. Felsmagyar-
országi fkapitányság).

Fkapitáiryok háza Kassán
21, 51, 57, 78, 82, 84, 110.

Földrengés Kassán 62.

Földmivelés (1. Mezgazda-
ság.)

Földvárak 464—468.
Foltár a kassai dómban 66.

Freáliskola Kassán 23, 177.

Ftér Kassán 18, 19.

Futcza Kassán 17—24, 25,

48, 60, 81,82, 83,507, 518.

Fvényessy-család 540.

Fancziaország 80, 524, 525.

Frangepánok 12, 182, 509.

Frankhegy 128, 129, 269.

Fráter György 110, 291,488,
490.

Freskó a kassai dómban 71.

Frigyes osztr. herczeg 477.

Fritz Péter 3.

Fröbelkert-egylet 211.

Frde F. Vilmos 70, 551.

Fröhlich Tamás 52.

Fú ló-család 540.

Fúló-Kércs, 295, i.">.">. 516.

Fnk József 210.

Furcsa-erd Kassánál L24.

Fülek III, 112, 252. 35H, 494,

521, 522.
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Fülöp János 97.

Fülöp pápai követ 480.

Fürdk Kassán 22, 25, 29,

48, 63, 222, 223.

Fürdk Abauj-Tomavárme-
gyében 270, 271, 276, 281,

285, 287, 311, 312, 361—
365.

Fürmender 10, 11, 47,58,87,
93. 166.

Füzér 282, 414, 479, 486, 488.

( labányi Árpád 200.

Gablenz rnagy 128, 132.

Gabonatermelés 405— 406.

Gabonatiszt Kassán 47.

(i agy-Bátor II 1,301, 303,491.

Gagyi-család, 540.

Gagyi László 301, 302.

Galgócz 449.

Galiczia \(^, 31, 36, 103, 128,

241, 252, 403, 419, 450.

Galium Abaujense Borb. í í í.

( telién János 183.

Gallik Géza 192, 211.

Garadna 45, 131, 258, 271, 294,

377, 383, 458, 487, 492, 493.

Gara nádor í;83.

Garam 115, 119.

Garbinszky Sándor 217.

Garbócz-Bogdány 278, 368,

452.

Gardini 80.

Gaskó Gyula, 212.

Gataárok 167, 471,

Gazdasági egyesület 211, 413.

Gazdasági tanintézet 27, 63,

192, 212, 406, 409, 412.

Gábriel-család 540.

Gábriel István, 530, 531.

Gács 120.

Gálfalva 111.

Gálffy Ferencz 210.

Gálszécs 108, 131, 265, 495.

Gál-Szécsi Péter 104.

Gárd 514.

Gázgyár Kassán 26,231,236.
Gecsé 271, 281, 368, 478.

Gechey-család, 540.

Gechey Márton 49, 110, 280,

487.

Gecsei Nagy Pál 85.

Gedeon-család 540.

Gedeon Aladár 532.

Gedeon András 451.

( redeon I lellérl 532.

i li'deon Jen 210.

Gedeon rnagy 124, 126, 133.

Gedeon Parti János 325.

I. Gejza király 102.

II. Gejza 103, 136, 144, 317,

476.

Gelley Antal 532.

Gelsey-család 144.

Genua 135.

Gerevich Emil 192
Gergely-hegy 265, 266, 273.

Gergely-Idája 514.

Gerlóczv Cléza 190.

Gerster' Etelka 79, 80, 82.

Géczy Gyula 532.

Gibárt 291, 368, 452, 469.

Gimnázium (1. Fgimnázium).
Giskra 44, 45, 106, 108, 279,

286, 330, 339, 351, 482, 483.

Glacis (1. Régi vársik).

Glück Lipót 190, 211.

Gnejs-í 4J9.

Góbis-család 541.

Gogreff Ment 183.

Goldseifen patak 272.

Gombkötk 93, 229, 232.

Gonda Béla 3.

Gonzaga Ferdinánd 495.

Gót stil (1. Csucsives mvé-
szet).

Gölniczbánya 44. 253.

Gömör (Gömör és Kishont)
vármegye 37, 103, III, 133,

134, 18Ó, 232, 263, 267, 346,

347, 380, 449, 456, 520.

( iömör-szepesi érczhegvség
(Gömöri hegyek) 6, 16,264.
258 321.

Göncz 36, 56, 69, 103, 118,

121, 131, 133, 149, 150,

151, 181, 182, 183, 263,

265, 266, 270, 271, 330—
332, 369, 378, 383, 385,

396, 397, 414, 451, 460,

476, 477, 478, 480, 491,

492—494, 497, 498, 507, 516.

Gönczi prot. zsinal I í-9, 332.

Gönczi takarékpénztár 331,

461, 462.

Göncz-Buszka 118, 133, 261,

285, 382, 393, 414, 452,

460, 477, 487.

Gönczy István 185.

Gönczy-család 541.

Gönczi Szabó-család 19, 161,

10 í

.

I rönczy Lipót 101

.

Gönyü 477.

Gönyiii-család 541.

Görgeiek 8, 105.

Görgei Arnold 105.

Görgey Artúr 133.

Görgei (Gragori) István 105.

Görgei Jordán 105.

Görg 138, 309, 378, 388, 392,

478.

Görgi hegy 269.

Görög Demeter 79.

Görög Gyula 192.

Görög katholikusok 24, 32,

146—148, 370.

Gör. kath. hitközség Kassán
önálló lelkészetté lesz 147.

Görög J^ath. templom Kassán
24, 147.

Görög keletiek 32, 370.

Götz (XVII. század) 115.

Götz osztrák tábornok 133.

Götz Károly 192.

Gzfürd Kassán (1. Fürdk).

rrzinalmok (1. Malmok).
Graduale a XV. század hói

194.

Grawer Albert 183.

Grecsu 269.

Gregorovits Henrik 217.

Greguss Imre 163.

Grodeczv Menyhért 54.

Grosz Emil 101.

Grund patak 272.

Gubások 229.

Guerilla hadak 134.

Guta 515.

Guthkeled-nemzetség 104,

105.

Ghúz Osvát 108.

Gvadányi Sándor 304.

I í-yanda 514.

Gyárak Abauj-Tornavárme-
gyében 273, 274, 280, 312,

347, 357, 358.

Gyárak Kassán 26, 28, 229,

230, 234, 235, 236-242, 244.

Gyilkosok büntetése hajdan
89, 90.

Gyöngyös 449.

Gyöngyössi István 186.

Gyöngyössy Pál 224, 225.

( lyörgy Aladár 3, 552.

Gyr 141, 526.

I !\ rv-család 541.

Gyry Ferencz 59.

Györké 118, 277, 278.
(

I vii jtogatás büntetése hajdan
'89.

Gyula-Fehérvár 192.

II. Gyula pápa 340.
i ryurkó Barnabás 532.

Gyiirki György 104, 105.

Gyürki Mihály 104, 105.

Habsburgok 486—531.
Hadik János gróf 309, 310.

I ladik-Barkóczy Endre gr. 532.

Hadik Barkóczy-palota Kas-
sán 78, 83, 162.

Hajadon nk száma 32.

Hajdúkerület 138.

Halak 433.

Halavács Gyula 423.

Halálozás Kasán 225.

Halálbüntetés 88, 89, 90, 94.

Halászat 433.

Halász Mihály 101.

Halics (1 Galiczia).

Haller rnagy 124, 126.

Hallstadti korszak 471.

Halmaj 297, 452, 458.

Halmi Ferencz 200.

Hammersberg László 532.

Hangony György 521.

Hanusovszky István 211.

Hanyi-család 541.

Haradisa415.
Harangod 119.

Harangöntk 230.

Haraszti 277.

Harbek 258.
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Harminczad 88, 228, 490, 504,

516.

Harmos Gábor 210, 217.

Harnisch János 181.

Harrach Anna 183.

Harsány 139.

Haszzan füleki bég 360, 491,

521.

Hasszán temesvári pasa 111.

Hatkóc 312.

Hashinszhy Frigyes 441.

Hámgyárlók 93.

Hámorok 312, 313, 325—326,
329, 349, 419.

Hanrich József 217.

Három Bölzse 148, 293. 469,

477.

Hárskút 268, 520, 531.

Házasságtör asszony bün-
tetése hajdan 88.

Hebenstreyt János kassai
jegyz 86.

Hedry Bertalan 190, 532.

Hedry-család 540.

Hedry József 211, 305, 306.

Hedry Lrincz 5)52.

Hegedüs-ház Kassán 21.

Hegeds István 163.

Hegeds Lajosné 211.

Hegyi József 192.

Hegyalja J 6, 265, 318, 377.512.

Hegységek 16, 17, 27, 29, 41,

103, 105, 124, 258, 264, 266,

267, 269, 273, 276, 278, 279,

308, 310, 311, 321, 356,

418-429.

Hegymegi-család, 540.

Heissig Béla 101.

Hejcze 136, 139, 265, 285,

286, 368, 452.

Hellmesberger József 79.

Helyrségi kórház Kassán
(1. Katonakórház.)

Helytartótanács 172, 176, 177,

179, 518, 519, 523, 529.

Helvét hitvallásnak (1. Ev. re-

formátusok).
Henszlmann Imre 79, 190,

191, 192, 194.

Henkel János 51, 149, 181,

182, 486.

II. Henrik német császár 475.

Herbertstein 119.

Heringes (Kassa) 41.

Herkó Páter 351, 360.

Herlány 148, 270, 271, 276,

368, 451.

Hernád 6, 16, 21, 24—26.
28-29, 35, 37, 62, 69, 83,

88, 102, 103, 105, 116, 121,

124, 125, 127, 131, 132, L36,

137, 206, 252, 253, 258, 259,

264, 269, 271, 273, 275, 280,

285, 291, 292, 294, 297, 35 í

,

382, 383, 387, 422, 426, Í27,

428. Í29, Í32, 458, 460, 464,

507, 511, 516, 631.

Hernád-Büd 291, 467,470, 472.

Hernádkércs-Prépost 291,455,

470, 472, 477, 478.

Ilernád-Petri 271. 294, 516.

Hernád-Szlled 271, 294.

Hernád Szt.-András 297.

Hernád-Véese 294, 152. 528.

Hertván 515.

Ilrv-smegye 479, 482, 526.

Hédervarv László egri püspök
108.

Hédervári Péter bán 103.

Hidas-Németi 131, 133, 252,

271, 294, 368, 383, 387, 392,

449, 451, 458.

Hidegh-család, 540.

Hidveo--Ardó 138, 272, 306,

382, 387, 388, 396, 452.

Hilyó 121, 316, 368, 455.

Hiltensperger 162.

Him 148, 271, 305.

Huni-család 540.

Himfy-család 541.

Hirsch ó-budai rabbi 154.

Hitfelekezetek 32, 370.

Hitfelekezetek egyenjogúsí-
tása Kassán 57, 59, 61.

Hitújítás 51, 52, 137, 150, 182,

351, 353, 360, 486.

Hitvita protestáns papok és

Egri Lukács közt Kassán
53, 353.

Hlavinah 206.

Hock János 3.

I [ódmez-Vásárhely 31.

Hódy Sándor 217.

Hod.ytz Károly 192.

Hoffmann Arnold 4, 551.

Hoffmann Pál 54.

Hohenauer Ignácz 4, 190, 192.

Hóhér (1. Bakó).
Hóhérbástya Kassán 24, 108.

Holicza h. 258, 266, 267, 271.

Hollai Adolf 101.

Hollender Jen 210.

Hollóháza 280, 281, 368, 424,

452.

Hollók 495.

Homonim 113.

Homonnai Drugeth Bálint

496, 497.

Homonnay János 115, 116.

Homrogd' 148, 298.

Homrogdi-család 541.

Honvédség 62, 63, 123—135.
Horalek Ferencz 101.

Horánszky Adolf 217.

Horánszky Nándor 532.

Hornyai Ödön 217.

Horovitz Lipót 79, 163.

Horpács 341.

Horvát p. 515.

Horváth Balázs 192.

Horváth Bódog 217.

i [orváth-család 5 i l

.

Horváth Fercnez (várnagy)
110.

Horváth Károly L92.

Horváth Sándor (biró) 217.

Horváti 148, 306, 382, 388.487.
Horváti család 541.

Hosszúhegy 268.

Hradove (1. Kassai várhegv).
Hreblay Emil 190.

Humanitás-egyesület Kassán
211.

Hunkavecz-patak 1 23.

Himyady-Csáky Sarolta gróf-

né 352.

Hunvadi János 45. 108,351,
360, 483.

Hunyadi László 108.

Hunyady László gróf 298.

Hunyor-család 541.

Huszár Gál 52, 183.

Huszár Henrik 101

.

Husziták 44, 286.

Huszka Antal 192.

Husszain bég 53.

Hutyra Ferencz 3.

Hüvelyesek termelése 407.

Ibrahim budai pasa 119.

Ida patak 272, 311, 313, 348,
426, 428, 429, 430.

Idrány 294, 377, 383, 384.

Igló 253.

Illenfeld András 77.

Illenfeld Ferencz 161.

Iilésházy István 496.

Illyefalvi István 186.

Imre-család 542.

Imre király 477.

Ináncs 111, 297, 472, 491.

[ngatlanok forgalma 213.

Insbruck 342.

Ipar és iparosok 26—28, 33,

39, 42, 43,47, 60, 62, 226-

227, 229—241, 322, 329.

Ipariskola Kassán 27.

Ipari oktatás 234, 235. 236,
327.

Ipartestület Kassán 236.

Ipartestület betegsegélyz
pénztára 236.

Ipolyi Arnold 190.

Ivánka (Báthoriak se) 104,

105.

Irgalmas apáczák 143, Mi.
Irodalom és irók 24, 79, 82.

83, 84, 180, 181-192, 52 í.

525.

Irodalmi társaság Kassán 211.

[sehl 179.

Iskolaszék (községi) Kassán
174.

Iskolák Abuj-Torna várme-
gyében 398, 402.

Iskolák Kassán 20, 21, 22.

23. 24, 27, 28. 57, líO. 172,

173. 175. 177. 17S. 180.

II. István 103, 333.

V. István 37. L78, Í79.

Isi van fherczeg nádor 62, 82.

[stvánfy István 281.

István veszprémi püspök 39,

480.
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Izabella 51, 83, 111, 4-88.

Izrató 273, 280.

Izraelita templom Kassán 23,

153, 154.

Izraeliták 23, 32, 153, 154,

172, 173, 174.

Izraeliták türelmi adója 153.

Jablánczv József 244.

Jabloncza 271, 308.

Jablonowsky 133.

Jahodna 258.

Jakabfalvy család, 542.

Jakab István 188.

Ja kai) Péter 171, 235.

Jakobs Ottokár 271.

Jancsó tzmester 126.

Jankó János 3.

Jara 258.

Javorinka 271

.

Jazigok 171.

Jánok 269, 305, 368,415,452.
János Albert 16, 68, 108.

JállOS (Bálimnak se) 104.

Jánosd 298.

János fherczeg, 526.

János kükülli fesperes 104.

VIII. János pápa I 16.

János Zsigmond III, 491.

János Zsigmond brandenbur-
gi választó fejedelem 55.

Járadékosok .'!.">.

Járásbíróságok 28, 213, 217,

281, 318/
Jármy Ferenez 116.

Járványok Kassán 225.

Jászay-család 542.

Jászay István 532.

Jászay László 532.

Jászberény 11 J.

Jászkerület 138.

Jászó és Jászóvár 57, 107,

115, 116, 136, 137, 138, 266,

271, 272,333—347,368,369,
379, 402, £19. 459, 460,

475, 478, 485, 490, 502,

505, 510.

Jászói barlang 345— 3 bi.

Jászói fensik 268.

Jászó-Mindszent 139, 312, 382,

386, 392, 402, 419.

Jászó-Újfalu 314.

Jászó-Váralja 311, 334.

Jászóvári orsz. levéltár 340,
342.

Jászói prépostok 175, 335

—

343.

Jászóvári prépostság birtokai

346.

Jászóvári prépostság birtok-

perei 336-340.
Jászóvári prépostság pusztu-

lása 334, 340, 342.

Jászóvári prépostság vissza-

állítása 311, 342.

Jászóvári templom 334, 343.

Jászóvári templom oltárképei

336, 337, 338, 339, 343, 344.

Jelzálogi terhek 214.

Jeruzsálemi Szt. János lovag-

rend L04.

Jezsuiták 57, 58, 59, 78, 137.1 í í.

L61, 175, 178, ISO. L86, 223,

280, 291, 489, 490, 503, 517.

Joannes Antonius Cassövien-
sis 182, 225.

Jogakadémia Kassán 2 Í-, 82,

177, 192, 210, 211.

Jolianniták 38.

Jókai Mór 3, 15, 101, 532, 551.

Jólészi-hegy 268.

Joób-család 542.

Joób Gusztáv 532.

Joób Mátyás 144.

Joob Zoltán 532.

Jótékony negylet Kassán
211.

Józsa-patak 2/3.

Józsaf (Jósval'ói 263, 267,

271, 308.

Józsa István 13, I IS.

II. József 20, 60, 84, 93, 94,

137, 151, 342, 352, 354,449,

518, 519, 520, 523, 524.

Juhász Andor 217.

Jubász Norbert 177.

Juhász-patak 272.

Juhtenyésztés 409.

Kaczvinszky Géza 217.

Kaczvinszky Viktor 342.

Kacsikhegy 269.

Kada Elek 3.

Kail Antal 217.

Kaiser-Ernstné Jozefa 80,81.

Kaiser Sándor 101.

Kajata 283.

Kakas mester 105.

Kalaposok 22!).

Kalocsa 140, 190.

Kalsa 45, 279, 528.

Kamarai ispán 38.

Kamarai nyereség 39.

Kamatláb 251.

Kandó László 525, 526.

Kanvapta és völgye 37. 261.

269, 273, 305, 387, 419, 422,

Í27, 428, Í29, 430, 515.

Kapronczav György 115, 116.

Kara-Ali bég 112, 113, 353,

494.

Karácsond 515.

Kardcsinálók 229.

Kardos család 542.

Karolina fhgn 78.

Kársa család 542.

Kársa I tván 532.

Karszt 267.

Kassa 5—262, 263, 265. 266,

271, 274, 275, 295. 317,342,
352, 354, 367, 368, 379, 405,

418, 450, 452, 454. 455, 456,

457, 458, 472, 478, 480, 481,

483, 484, 485, 486, 488, 490,

491, 496,497, 501, 503, 504,

505, 506, 507, 509, 510, 511,

512, 514. 516, 517, 518, 525,

526, 528, 530, 531.

Kassa autonómiájának elnyo-
mása 60, 93, 94, 523, 530.

Kassa árvaszéke 96.

Kassa Bethlen Gábornak hó-
dol 54, 115.

Kassa-Béla 45, 258, 266, 274,
419.

Kassavárosi biró 8, 10, 11,

47, 85, 88, 94, 95, 181.

Kassa birtokai 42, 45, 85, 98,
258— 262, 320.

Kassa czimerei 5, 42. 13, 65.

Kassai dal- és színjátszó-tár-

saság 197.

Kassai dalkör 211.

Kassa díszpolgárai 10.1

Kassai egyetem 57, 137, 175.

Kassa els temploma 38.

Kassa els statútuma 85 —88.
Kassa els telepesei 35.

Kassa erdei 98, 99, 258—262.
Kassa városi erdészszeméi y-

zet 98, 99, 101, 259, 260.

Kassavárosi erdk üzemter-
vei 260.

Kassa erdítése (1. Kassa
védmvei).

Kassa éghajlata 256.

Kassa építészete 18—19. 38,

40, 43, 45, 48, 60, 62, 63,

78, 79, 155.

Kassai falkavadász társulat

209.

Kassa fekvése 17— 18.

Kassa I. Ferdinándnak hódol
49, 51.

Kassa III. Ferdinándnak hó-
dol 55, 56.

Kassai földmvesek (1. föld-

müvelés).
Kassa-Hámor 258, 259, 263,

266, 267, 274, 419, 451.

Kassai Hegeds Sebestvén
183.

Kassai hegy 17, 105, 124,

275, 277.

Kassai hírlapírók „Otthona"
211.

Kassai hírlapirodalom 180,

188-191.
Kassai hitelbank 250, 251.

Kassai izr. anyahitközség
komaegylete 209.

Kassai izr. jótékony negy-
let 211.

Kassai kaszinó 209.

Kassai kath. egyházmegye
beosztása 142.

Kassai kath. legényegyesület
144.

Kassai káptalan 141.

Kassai kereskedelmi bank
részvénytársaság 249, 251.

Kassai kereskedelmi társulat

betegsegélvz pénztára 211,

247.
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Kassai keresked társaság és

szabályzatai 242—244,24-7.

Kassai kerékpáregylet 2í 2.

Kassai kerületi betegsegélyz
pénztár 211.

Kassa kerületi székhely 93,

94, 520, 530.

Kassa képvisel testülete (tör-

vényhatósági bizottsága)

47, 87, 94, 95, 96, 98, 172,

173, 180.

Kassa kiváltságai 36, 40—42,
43, 46, 49, 227, 229.

Kassa közigazgatása 47—48,

60, 62, 85—101.
Kassa külvárosai 19, 26—28,

47, 121.

Kassa lakossága korcsopor-
tok szerint 33.

Kassa lakosai mveltségre
nézve 33.

Kassa levéltára 20, 85, 92,

111, 229.

Kassai márka 40.

Kassa neve 35.

Kassa-oderbergi vasút 36,
252—254, 275, 460.

Kassai népbank 23, 82, 249,
251.

Kassa népessége 31—33.
Kassai nyomdászok 185, 186.

Kassa ostromai 15, 46, 49,

58, 59, 60, 108, 114, 116,

119, 120, 121, 122.

Kassa skora 34.

Kassa pecsétje 15, 42.

Kassai püspökség jövödelme
139.

Kassai plébánia 142, 181.

Kassai prot. zsinat 149.

Kassai régi dalegylet 210.

Kassai régi fellegvár 38.

Kassai régi község 47, 87, 94.

Kassa régi sirkövei (1. Sír-

kövek).
Kassai róm. kath. püspökség

61, 136—145, 176, 182,192.
Kassa Rudolfnak hódol 54.

Kassa-somodi kszénbánya
részvénytársulat 311.

Kassa szabadalomlevelei 40

—

42, 85.

Kassa szabad királyi várossá
lesz 40, 85.

Kassai székesegyház (1. Szt.

Erzsébet székesegyház).
Kassa-tornai vasút 459.

Kassa-Ujfalu 121, 258, 275.

Kassa utczáinak és épületei-

nek száma 28.

Kassa utczái 18—28, 48—49.
Kassai ütközet 1848-ban 62,

124—127.
Kassai ütközet 1849-ben 62,

131—132.
Kassai takarékpénztár 22, 21 8,

248, 249, 251.

Kassai Társalgási egylet 210.

Kassai társaskör 210.

Kassai tornázó- és vivó-egye-
sület 210.

Kassa története 35—63.
Kassavárosi grófok 47, 88,

93.

Kassavárosi erdk jövödelme
262.

Kassavárosi jegyzk 87, 92,

93, 96.

Kassa város jövödelmei 98.

K;issa városi mérnöki hivatal

99.

Kassai városi rendrség ön-

segélyz egylete 211.

Kassa város számadásai 92,

98, 99. •

Kassavárosi tanács 47, 85,

88, 90, 92, 93, 94, 95, 150,

166, 170, 183, 224.

Kassa város tartozásai 98, 99.

Kassa város területe 28.

Kassavárosi tisztviselk 47,

88, 92, 93, 94, 95, 101, 166,

259, 260.

Kassavárosi ügyész 93, 96.

Kassai vadásztársulat 210.

Kassa város vagyona, 42, 45,

85, 98, 99.

Kassai várhegy 16, 17, 29,

38, 258.

Kassa vármegyei székhely
56, 507.

Kassa védmvei 38. 43, 45,

48, 52, 60, 111, 115, 118,

119, 120, 121, 122.

Kassa Zápolya János hatal-

mába kerül 49, 110.

Kastélyok Abauj-Torna vár-

megyében 275, 276, 277,

278, 279, 281, 284, 285, 286,

287, 291, 292, 293, 294, 295,

297, 298, 299, 300, 302, 303,

304, 305, 306, 309, 312, 316.

332, 349, 352, 355.

Kaszárnyák Kassán 20, 21,

24, 27, 28, 60, 95—98.
Kath. egyházmegyei egyesü-

letek Kassán 143, 210, 211.

Katholikusok 32, 38, 40, 52,

54, 58, 60, 61,88,91,137—
145, 172, 173, 175, 353, 354,

370, 502.

Kath. legényegyesületKassán
211.

Katholikus olvasókör Kassán
210.

Katona-család 543.

Katona Lajos 3, 551, 552.

Katona Mór 190.

Katonai alreáliskola 27, 62,

178.

Katonai hatóságok Kassán
28, 63, 134.

Katonai kórház Kassán (1.

kórházak).
Katonai lelkészségek Kassán

143.

Katinszkv Géza 192.

Katzianer 40, 109, 487.

Kazinczy Ferencz 61, 84, 186,

187, 188, 189, 523, 52 í.

Kazocsa 145.

Kavecsány 42,45, 258.261,275.

Káldy Gvula 3, 204, 551.

Kállayak 104.

Kállay János 110.

Kálmán király 102, 475,476.
Kálmánczay István 512.

Kálvária hegy Kassán 17, 27,

132, 137, 208.

Kálvin 51, 54, 149, 353.

Kálvinisták (1. ev. reformá-

tusok).

Kantomé 197, 198.

Kány 269, 304.

Kányi-család 543.

Kápolna 308, 515.

Kápolnai-család 543.

Károli Gáspár 150, 183, 330,

331, 332, 495.

III. Károly 60, 122, 354.

Károly fherczeg 525.

Károly Gy. Hugó 192.

Károlyi András 183.

Károlyi Ede gr. 531.

Károlyi László 281,282, 532.

Károlyi Sándor 60, 120, 512.

Káromkodás 89, 92.

Kárpátegyesület 268, 308.

Kárpátok 6, 136, 257, 471.

Kárpitosok 230.

Kátay Ferencz 522.

Kátay Mihály 54.

Kázmér herczeg 108.

Kázmér lengyel király 228.

Kávéházak Kassán 19, 22, 25.

Keczer László 217.

Kecz 267.

Kecskehegy 269.

Kecskemét 31.

Kecskeméti ötvös Péter 169.

Keglevich István gróf 309.

Kelcz Andor 276, 277.

Kelcz Antal 520, 521.

Kelcz-család 543.

Kelcz István 501.

Kclecsény 515, 528.

Kelecsény-Borda 148, 2/6

368.

Kelemen László 199.

Kelták 4 71
Kern ej 515.

Kemény János 115, 116.

Kemény Lajos ifjabb 4, 101,
111, 190, 192, 211, 551.

Ki ménvit-gyár 240.

Kende Gábor 13, 117, 118, 511.

Kenedi Géza 3.

Kenessev Kálmán 3.

Kenyhecz 293, 382, 387, 392.

Keszeghy Miklós 115.

Kerczi Lénárd 113.

Keresztes-Püspöki 139.

Kereskedelmi és iparkamara
Kassán 235.
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Kereskedelem 36, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 46, 47, 51, 60,

62, 226—229, 240—21-7, 518,

518.

Keresked ifjak egyesülete

Kassán 210, 247.

Kereskedelmi perek 213, 214,

215.

Kereszttéte 269, 303.

Kerékgyártók 93, 111, 229.

Kerner József 192.

Kertészet 411.

Keszy Balázs 45.

Kékedy-család 543.

Kékedy István 498.

Kékfestk 25, 230.

Kékk 495.

Kéler Pál, 526.

Kémek 89.

Kér 291, 477.

Kérészy-család 543.

Késcsinálók 93, 230.

Késgyár Stószon 357, 358.

Kézsmárk 187, 233, 253.

Kéty 301; 470, 478.

Kihágási ügyek Kassán 100.

Kindi Gyula 101.

Kinizsy-család 543.

KinizsV Pál 108.

Kínvallatás 88.

Királyhegy 27 J.

Királyi ház Kassán (1. F-
kapitányok háza).

Királyi Ítéltábla Kassán 21,

24, 28, 63, 213, 215, 217.

Királylépcs a kassai székes-

egyházban 68.

Királyi oratórium a kassai

székesegyházban H8.

Kir. ügvészségek Kassán 23,

217.

Királyné németjei 36, 476.

Királynépe 105, 117, 277.

Kiss Áron 353.

Kis-Bányácska 263.

Kis-Bózsva 283.

Kisdedóvás 402.

Kisdy Benedek 22, 56, 57,

8P 137, 175, 178, 180,280,

341.

Kiserdhegy 310.

Kiesewetter rnagy 130.

Kisfalu 45, 124, 125, 258,

261, 482.

Kisfaludy Károly 137.

Kishegy' 267, 268, 269.

Kis-Ida 266, 313.

Kiss Imre 186.

Kis János 188.

Kiss János 217.

Kiss János (dr.) 3, 551.

Kiss Károly 189.

Kis-Kinizs 297.

Kiskun-Félegyháza 31.

Kis-Ladna 258, 260.

Kis-Milicz h. 266, 273, 279,

423.

Kis-Palugya 140.

Magyarország Vármegyéi és Városai.

Kis-Lrincz (1. Laurentius
Aurifaber).

Kis-Szaláncz 279, 368, 515.

Kis-Szeben 51, 52, 90, 141,

150, 232, 233.

Kis-Szina 45.

Kivándorlás 214, 281, 325,

329, 367, 368.

Kisvárday 109.

Klapka György 132, 133, 294.

Klem Fülöp 211.

Klekner Alajos 4, 180, 190,

209.

Klestinszky László 189.

Klimkovics Béla 79, 81, 162,

L63, 161, 193.

Klimkovics Flóris 164, 193.

Klimkovics Ferencz 81, 162,

Hí:!, 164, 193.

Klimkovics Gábor 193.

Kloczkó Ignácz 260.

Kloczkó János 94, 97.

Klosterbruck 134.

Klupathy Antal 190.

Kobb 13, 57, 78,83,117, 118,

511.

Kobulanka hóra 266.

Kocsigyártók 48, 229.

K'olui Márton 153.

Koksó-Baksa 280, 368.

Koksó-Mindszent 281, 368.

Kolera 61, 355, 528, 529.

Kollárcsik István 142.

Kolozsvár 31, 134, 182, 196,

197, 198,199, 200, 209, 218.

Komarnik 123.

Komárom S, 33, 134, 188.

Komárom vármegye 370.

Komarom v György 523.

Komarócz 305, 368, 516.

Komjáti 272, 183, 310.

Komjáthy család 543.

Komjáthy Sámuel 310.

Komlós 270, 271, 282.

Komlóssy Ferencz 198.

Kompolthi László 8, L04.

Koncz Bálint 77.

Koncz-család 514.

Konkoly Thege Miklós 3, 551.

Konrádv Lajos 144, 211.

Konstantin nagyherczeg 82.

Kont Miklós 337.

Konviktus Kassán 20, 176.

Koós-család 543, 544.

Koos Béla 532.

Koos Imre 451.

Koós József 306, 307, 532,

Koós Kálmán 532.

Kopasz nádor 104.

Korcsolyázó-egylet 210.

Kordoványgyártók 230.

Kórházak Kassán 21, 22, 23,

219, 220, 221.

Kórházi tiszt Kassán 47, 93.

Korlát 286, 287, 468, 470.

Korláth-család 544.

Kormos Alfréd 3, 551.

Kormos István 512.

Kormos Pál 552.

Komis- család 544.

Kornis István 524.

Kornis Zsigmond 115.

Korony patak 272.

Korponay Bertalan 211.

Korponay János 4, 190, 526.

Korponay Misály 232.

Kosch Artúr 101.

Kossuth Lajos 101.

Kossuth Lajos-utcza Kassán
21, 60, 61, 122, 174.

Kossuth Lajos (városi tisztv.)

101.

Kosztka Viktor 192.

Kóta-család 544.

Kovács Albert 3.

Kovács Géza 285.

Kovács Gyula 3, 551.

Kovács S. Aladár 3.

Kovacsóczy Mihály 188, 189.

Kovácsok 93, 111.

Kovács-utcza Kassán 20, 24,

81, 83, 84,180.

Kovácsvágás 283, 516.

Kovácsvágás-Huta 283.

Kovácsy Béla 4, 190, 552.

Kovács Zsigmond 101, 192.

Koysói-Hola 266, 267, 272.

Kozora Endre 192.

Kozora Vincze 101.

Kfaragók 229.

Kmvesek 229.

Könyvtárak 180, 181, 182, 192,

194, 293, 344.

Könyvkötk 185, 229, 230,

233.

Könyvnyomtatás 181, 185, 186,

212, 241, 286.

Körmend 482.

Körösi József 3.

Körösi Márk 54.

Körtvélyes 269, 308, 387.

Kszálhegy 266, 280, 423.

Kszeg 134.

Kszegi-család 544.

Kötélgyártók 229.

Kt-szöv-gyár 26, 229, 239.

Kövér-család 540.

Kövezés Kassán 60, 63.

Kövy János 101.

Közép-Németi (1. Németi)

Közegészségügy Kassán 91,

225.

Közoktatásügy 172—180,
396—402.

Községi bíróság Kassán 95.

Köztisztaságügy Kassán 91.

Közúti vasút Kassán 19, 26,

255.

Közvágóhíd Kassán 26, 63,

92.

Kracker János Lukács 156,

336, 337, 338, 339, 343, 344.

Krajnik József 524.

Krajnik Mihály 192.

Krakkó 16, 42, 43, 44, 181,

182, 183, 192, 225, 241.

72
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Krasznyik-Vajda 303, 305,

368, 415.

Krausz Ferencz 97.

Krausz János I 15.

Kréta 258.

Kristályos pala 258.

Kufstein 187.

Kulin Ödön 217.

Kun Gyula 3.

Kun László király |1. IV.

László)
Kunszt József püspök 1 40.

Kupa 299.

Kupay-család 544.

Kúria, m. kir. 215.

Kuruczok 13,58,59, J 18, 119,

341, 511, 512.

Kuruzslás 207, 208.

Kuszka Géza 192.

Kuteszk 475.

Kutlin 515.

Küls-Szolnok vármegye 137.

Külvárosi birák Kassán 48,

93, 95.

Künzelsdorf (1 Göncz.)
Kürti István 18(5.

K vádok 471.

Labanczok 13, 118.

Lach Gyula 101.

Ladomé'rszkv Gyula 190,209,
211.

Laibach 527.

Lajos-forrás 29, 270, 271.

II. Lajos bajor király 163.

II. Lajos magyar király 47,

181.

Lakatosok 93, 232.

Lakosság' szaporodása
Kassán 31.

Lakodalmi szokások 201 , 202,

389—392.-
Lamb 119.

Lambert herczeg 102.

Landerer János 84, 186, 188.

Landesmann testvérek 81.

Landgraf János 3.

Láng Imre 211.

Langer János 162.

Lapinski hadnagy 126, 133.

Lardus Távé sirköve 161.

Lassota 1 14.
__

Laszgallner Ödön 211.

Laszky Jeromos 487.

La-Téne korszak 35. 171.

Laudon Gyula 217.

Laurentius Aurifaber 167.

Lányi Samu 58.

Lábossy Mihály 144.

Lánczy-család 544.

Lánczy Ilka 200.

Lánczy .Jakab 520.

Lánczv József 101. L48.

Láng Ádám 198, 199.

Lászlófalva 198.

László József 198, 199.

I. László (Szent) 102, 475.

IV. László 279, 480.

V. László király 44, 15. 65,

66, 106, 108, 227. 483, 484.

Lázi bérez 265, 266.

Lebenye 515.

Lehoczky Ferencz 61, 528.

Lehoczky Sándor 217.

Lejténvi Károly 192.

Lekly Gyula 210, 212.

Lelesz 311.

Lemes 125, 419.

Lendvay Márton (idsb) 199.

Lengyelek 62, 106, 126, 127,

133, 166.

Lengyelfalva 15. 278.

Lengyel legúo 62.

Lengyelország 36, ío, 42, 13.

lí, 16. 51,75, 108, 109, 110,

136, 220, 221, 225, 227, 211.

211. 215. 487.

Leopoldina fherezegn 78.

Leslie tábornok 118, 360, 511.

Leszteméri Péter 103.

Levéltár Kassán 93, 96.

Levéltár, abauj -tornavárme-
gyei 491, 497.

Lén 1 14, 300, 368, 384.

Lt' lii-család 544.

Lévay István 211, 212.

Libera Gizella 80.

Lietzenmayer Sándor 162.

Ligiak 472".

Likava 182.

Limitácziók 245, 526, 527.

Linz 187.

I. Lipót ÍJ, 13,57,58, 59, 60,

9a, 159, 175, 221, 351,510,

513, 516.

II. Lipót 524.

Lipcsey Ádám 3.

Lippa 110.

Lippay Balázs 83, I L4.

Lippay György prímás 341

.

Liptó'vármco-ve 117, I Is, 134.

103, 449.

Literi 515.

Litka 271, 302, 368,469, 516.

Lobkowitz 12, 509.

Lóczy Lajos 3, 422, 551, 552.

Lófej-forrás 270, 271, 273.

Lonovics püspök 140.

Lónyay-család 141.

Lónyay Gergely 49, 110, 487.

Loósz József 101, 211.

Lorber Péter 210.

Losoncz 134, 450.

Losonczy-család 514.

Lossow 162.

Lótenyésztés W)8.

Lcse' 20, ií. 46, 51, 52, 53,

83, 90, 110, 117, I 19, 120,

133, 150, 163, 177. 213.217.

232,253, 312. ÍS5, 507.

Lcsei ház Kassán 20, 83,

Hü.
Löffelholcz 121.

Lrinczke 313.

Lsz és nyirok 459.

Luczia bánya 329, 119.

Lucska 515.

Luther 54, 149, 353. 486.

Luzsénszky József br. 525.

Luzsénszky Pál br. 97, L01.

Lük Gyula 532.

Lyuba 515.

Maczedoniai Péter ís.s.

Madács 119.

Madarak 434.

Madarassy Dezs 217.

Madarász Béla 101.

Madarász Gyula 3.

Madarász János 217.

Madi Kovács György 131.

Maderszpach Livius 418.

Magas Tátra 16, 258, 321.

Magdeburg 333.

Mágócsy-Dietz Sándor 130.

Magócsy-család 522.

Magócsy Gáspár 360. 521.522.

Magoskahegy 110, 265, 266.

Magyar Balázs 108,339. 181.

Magyar Hírmondó 119.

Magyar liturgia a gör. katbo-

likusoknál 1 16.

Magyar Múzeum 61, 187, 188.

525.

Magyarok és mag}7arosodás
Kassán 31, 32, 52, 60, 61,

88, 94, 166, 177, 182.

Magyar és német polgárok
egyenjogúsítása Kassán 51

.

Magyarok Abauj-Torna vár-

megyében 149, 150, 275.

276, 277, 278,279,280,286,
287, 288, 291,292,295,297,
298, 301, 302,304,305,306,
307, 308, 309,318,333,350.
370—373, 376.

Magy arországi Kárpátegy e-

sulct 210.
'

Magyar-Óvár 183.

Magvar sz. korona 15. 55.

Magvar színészet 196—200,
528.

Magyarul beszél idegen-
ajkuak 32, 371.

Majolika-gyár ll. Edény-
gyár.)

Major Nándor ezredes 210.

Major Zsigmond 523.

Majusculás feliratoka kassai

régi sírköveken 75.

Makart 162.

Makó 31.

Makfancz 305. 368, 380. 383
391.

Malaszt Ferencz 210.

Maléter-ház Kassán 21. 84.

Maiéter Vilmos 84.

Malmok 19. 26. 28, 210, 279.

281. 320.

Malomtiszt Kassán 47.

Malóm-utcza (Kossuth Lajos

ateza.)

Manskovith Bálint 286.

Marastoni József 164.
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Marchesi 79.

Marczel Detrik 488.

Marczelfalva 515,

Margitah egy 266.

Margitfalu 253, 274.

Mariska Vilmos 100.

Marton Andor 90.

Martinovics-féle összesküvés
187.

Martyrius egri püspök 144.

Matkó István 186.

Maurer Rezs 21 I .

Mauritz Rezs 192.

Max Gábriel 162, 163.

Mayer Károly 145.

Mánta-patak 113, 128, 352,

432.

Máramaros vármegye L34,

137, 449,453, 456."

Máramaros-Sziget 134, 449.

Mária Klementina fher-
czegn 78.

Mária királyn 338.

Mária, II. Lajos neje 486.

Mária Lujza fherczegn 78.

Mária-szobor Kassán 18, 20,

60, 61, 162, 222, 449.

Mária Terézia 93, 94, 137, 138,

244,280,298,341, 397, 516,

517, 518,, 519, 526.

Marin ssy Ádám 529.

Mátrav Lajos 332.

Mátra" 16.

Mátyás (Hollós) 45, 46, 65,

66, 68, 82, 108, 181, 228,

244, 339, 484.

II. Mátyás 496.

Mátyásháza 516.

Meczenzéíi ház 379.

Meczner-csal d 544.

Meczner Perencz 287.

Meczner József 287.

Megay Gusztáv 212.

Megváltóról nevezett apáezák
143, 144.

Megyeri Károly 197, 199.

Meíanchton 182.

Melczer András 50.

Melczer Georgina 209, 211,
212, 285.

Megyery Gábor 516,
Melczer Malvina 285.

Melith Pál 494.

Melith Vitus 497, 498.

Messzeiátóhegy 266.

Meskó-család 544.

Meskó Jakab br. 316, 514.

Metternich 529.

Metskey István 488.

Mexikó-hámor 326, 455.

Mezozoi kzetek 419, 420.

Mezgazdaság 37, 403—417.
Méhész 309.

Méhészi-család 544.

Méhészet 410.

Ménespatak 267.

Méray-család 544.

Mészárosok Kassán 45, 18,

93, 111, 229, 233.

Mészáros-utcza Kassán 19,

23, 24, 48, 5.7.

Mészáros Lázár 62, 127, I2S,

129, 130, 131, 132.

Mészkonglomerát 422. .

Mézeskalácsosok 93, 229, 233.

Mésztermelés 261.

Méznatet 263.

Michael de Jazo 166.

Michnav Amália 451.

Migléc'27i, 294.

Miglinczpatak és völgye 311,

422, 423.

Mihály mester 104.

Mihaíik Béla 101, 210.

Mihalik József 4, 190, 192, 55 1 .

Mikita Emil 217.

Mikóháza 182.

I. Miklós pápa l Ki.

I. Miksa 53, 491, 522.

Miksa baj or választó 55.

Miksa fnherczeg 491, 495.

Minusculás feiratok a kassai

régi sírköveken 76.

Miseruhák, régiek, a kassai
dómban 160, 161.

Miskolcz 31, 127, 130, 132,

133, 134, 169, 182, 196,

197, 198, 217, 449, 489.

Miszlóka 42, 45, 85, 116, 132,

258, 260, 317, 368, 380, 386.

Miszlóka (Miszla) patak 131,

132, 259, 271.

Mladi kamen 266.

Mladosevich Péter 497, 198.

Mocsarak 37.

Modrar Pál 483.

Mogyoróshegy 266.

Mogyoróska 265, 287.

Mohács 49, 108, 137.

Mohácsi csata 19, 108, 486.

Molin Alajos 507.

Molnár Albert (színezi) 495.

Molnár Györ<rv 200.

Molnárok' 230,' 232.

Monaj 271, 300, 472, 473.

Monay-család 545.

Mondolay-család 545.

Mondolay Péter 494.

Monostor-Pályi 218.

Montecuccoli ezredes 120.

Mosdóssy Imre 81, 507.

Moskovics Jakab dr. 101,

189, 211, 551.

Moskovics Jakabné 211.
Morvaország 227, 246.

Mosolyi Géza dr. 101.

Mosonv vármegye 370.

Moys Béla 532.

Mudrony Soma 3, 551.

Munkács 58, 120, 121, 134,

187, 349.

Munkácsi gör kath. egyház-
megye 146.

Munkás betegsegélyz és

rokkant pénztár 212.

Munkásviszonyok Abauj-
Torna vármegyében 411.

Murányi Zsigmond 196.

Musztafa bég 113.

München 162, 16,].

Münster Tivadar 70, 97, 98,

101, 209, 210.

Münster Tivadar ifj. 217.

Münster Tivadarné 211.

Myskovszki Viktor 163, 161,

181, 190, 192, 193, 523.

Xagy-Aba 10(5.

Nagyapáthi Kiss Sámuel 189.

Nagy-Bánva 117, 491.

Xagy-Bózsva 283. 477.

Nagy Géza 3, 552.

Nagy-Hollók 269.

Nagy-Ida 36, 110, 111, 131,

264, 348—319, 368, 369, 169,

460, 482, 483, 487, 488, 497.

Nagy-Kálló 117.

Nagy kaszárnya Kassán (1.

kaszárnyák.)
Nagykereskedk Kassán 247.

Nagy-Kér 133.

Xagv-Kinizs 131, 292, 368.

Nagy-Kunkerület 139.

Xauy-Ladna 258.

Xagy Lajos magyar király

39, 40, 41, 42. 64, 85, 165,

226, 227, 241, 338, 339,481,
187.

Nagy Lajos szabadalomle-
velei 40-12, 85, 227.

Nagy-Lomnicz 253.

Nagy-Mihály í -1-9.

Nagv-Mihályi Gergelv 104,

105.

Nagy Mihez h. 261, 265, 266,

273, 279, 280, 423.

Nagy Péter 217.

Nagy-Szaláncz 103, 116, 118,

L20, 148, 264, 265, 273, 278,

279, 280, 368, 386, 415, 45 1
,

454, 459, 470, 482, 506, 528.

Nagy-Szeben 211.

Nagyrét Kassán (1. Széchenyi-
li«'et.j

Xagy-Szombat 110, 175 189.

Nagyszombati egvetem 175.

Nagy-Várad 31, 55, 113, 131,

141, 199, 227, 241, 333,

341, 342, 343.

Na gy-Vára dhegy 420.

Naményi-család 545.

Naménvi Béla 217.

Naményi Gyula 210, 532.

Naményi Vilmos 210.

I. Napóleon 61, 78, 187, 525,

526.

III. Napóleon 190.

Napszámosok 33.

Narod 35.

Nadasd 116, 285, 385, 115,

477.

Nádasdy Ferencz 11, 12, 509.

Nádasdy .Tamás 182, 487.

72*
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Nádasdi Laczkffy-csal d 545.

Nádaska 368.

Nádaska (Torna) 309, 310,

416.

Nádor 39, 46, 52, 57, 103,

104, 115, 221,337,476,480,
508, 510.

Nápoly 511.

Nápolyi László 338.

Nátafalussy Kornél 334.

Nekcsei Sándor 104.

Nemesi fölkelés 517, 525.

Nemes-Nyék 140.

Neolithkor 464—469.
Neolithkori keszközök 466.
Neológ hitközség Kassán 154.

Nemzeti színház Budapesten
80.

Nemzeti múzeum Budapesten
181.

Nemzetrség 62, 123, 124,

128, 130, 131, 132.

Nenkey-család 545.

Netuschill József altnagy 210.

Neuschloss-féle fürésztelep
311.

Nevvill Mór (Grossmann) 81.
Német bevándorlók Kassán

16, 35, 36.

Németek Kassán 32. 88, 166,
181.

Németek Abauj-Torna vár-
megyében 149, 322, 328,
333, 356, 370, 373.

Németi 36.

Németh kir. fiskus 524.

Németh István kanonok 142.

Németh József dr. 3, 552.
Németh József 200.

Németh József postaigazgató
450.

Némethy Károly 3, 551.

Németesítés 60, 93, 177, 523,
530.

Német-Lipcse 140.

Németország 74.

Német színészet 196, 200.

Németujvári Iván 104, 480.

Népesség (1. Abauj-Torna
vármegye lakossága.)

Népiskolai alapítványok 398.

Népmondák Abauj-Torna vár-
megyében 394—395.

Népoktatás Abauj-Torna vár-
megyében 396—í-02.

Néjiszokások Abauj-Torna
vármegyében 389—393.

Népvándorlás kora 464, 472,

473.

Népviselet Abauj-Torna vár-
megyében 383—388.

Nigrelíi Oktávián 120, 512.

Nikházy-család 545.

Nikházy István 509.

Nimtsch János 1 13.

Noé község 515.

Nogarolla Ferdinánd 183.

Nógrád vármegve 16, 134,

370.

Nonnert ötvös Pál 169.

Novaj (1. A. és F. Novaj)
Novaji-család 545.

Novelly Sándor id. 210, 232,

235.

Ns férfiak száma 32.

Ntlen férfiak száma 32.

Nyaralók, kerti lakok 29.

Nyár Kassán 257.

Nyáry Jen br. 345.

Nyáry Pál, Bocskay fudvar-
mestere 54, 496.

Nyári Sándor 3, 551.

Nyelvjárások Abauj-Torna
vármegyében 376—379.

Nyereggyártó 229.

Nyergeshegy 279.

Nyésta 264, 299, 368.

Nyírbátor 491.

Nyíregyháza 3, 140, 162,

317.

Nyíri 282, 368, 385, 391.

Nyirtet 321, 325.

Nyitra 186.

Nyulászy János 190, 211.

Obi 37, 38.

Ocskay Antal püspök 140.

Odera 253, 472.

Odrovácz Péter 106, 108.

Olaj község 515.

Olajütk 229.

Olajnövények termelése 407.

Olchvárj'-család 545.

Olchváry Elek 317.

Olasz-Liszka 121.

Olaszország 80, 197.

Oláh Miklós 221.

Oligoczén 422.

Oltárok a kassai székesegy-
házban 65, 66, 157—159.

Omode Dávid 39, 104, 106,480.

Omode Domokos 104.

Omode János 39, 104.

Omode László 104.

Omode Miklós 104, 106, 480.

Omode nádor 8, 38, 39, 85,

104, 480.

Omodevár 331, 480.

Onga-Ujfalu 263, 297, 298,

368, 416,470.
Ónod 118, 501.

Opáka 266, 271, 316.

Opáka-patak 259.

Órások 229, 232.

Orbán Pál br. 525.

Orbán-harang 69, 97.

Orbán-torony Kassán 18, 19,

21, 69, 161.

Orczy Lrincz br. 185, 186,

187, 523.

Ordódv 120.

Orita-hegy 273, 280, 423.

Orló 253.

Orosz Ádám (csicseri) 142.

Orosz-Gadna 299.

Orosz hadsereg 134.

Oroszok Kassán 62.

Oroszország 103, 225, 227,

241.

Oroszy Géza 217.

Orpheus 61.

Országgylések Kassán 53.

54, 497, 512.

Országgylések 46, 47, 53,

54, 56, 59, 485, 486, 495,

505, 508.

Orsz. izraelita kongresszus
154.

Orsolya apáczák Kassán 21,

23, 57, 58, 137, 143, 161,

174, 175.

Ortelius 54.

Orthodox hitközség Kassán
154.

Ortvay Tivadar 3.

Orvos-g-yógyszerész-egvlet
211.

Osgyán 114.

Ostri Harb 258.

Ósva 278, 432.

Ósva f. 264, 278, 280, 458.

Oszláshegy 266.

Osztramos-hegy 419.

Osztrák bevándrlók 60.

Osztrák hadsereg 123— 133,

516.

Osztrákok Jászóvárban 341.

Osztrák-magyar bank kassai

fiókja 250, 251.

Osztrák-magyar hadsereg
134.

Osztrossics András 496.

Ottokár 480.

Ozora 141.

Önkéntes tzoltó-egylet 210.

rhegy Meczenzéfnél 321,

328.

Örvendi Deák Pál 54.

skori sírok 35, 468, 469.

stermelk. 370.

sz Kassán 257.

Ötvös-limitácziók Kassán 170,

171.

Ötvösmüvek 166, 167, 168,

169, 170.

Ötvös-mvészet és czéh Kas-
sán 165—171.

Ötvárosi szövetség (1. Confes-

sio pentapolitana ).

Ötvösök 48, 93, 165, 167, 169.

zd 515.

Özvegyek Kassán 32.

Padua 190.

Pajzsgyártók 48.

Paks 134.

Paleozoi kzetek 419.

Pallavicini Adolf 302.

Palugyay Imre püspök 139,

140.
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Pamlény 303, 396.

Pamlényi-család 545.

Pannónia 471.

Papi puszta 470, 515.

Pap-család 545.

Papy-család 545.

Papp József 97.

Pappszász Károly 532.

Papnevel-intézet Kassán 20,

22, 81, 142, 177, 192.

Parancsnoki épület (1. Fka-
pitányok háza.)

Parasztlázadások 61 , 505, 528.

Parlagi-család 545.

Paskievics 82.

Pasteiner Gyula 3, 160.

Patay-család 545.

Patócsy Zsófia 521, 522.

Paulikovics Lajos 192.

Payzoss Endre 190.

Pazmaneum 140, 141, 180.

Pálfíy János 60, 121.

Pálfy Nándor 317.

Pálffy Pál nádor 57.

Pálháza 283,452,515.
Pálmai Ilka 81, 200.

Pálosok 275, 330, 487.

Pály Elek 189, 199.

Pány 312.

Pányi-család 545.

Pányok 264, 385, 516.

Pápa 87, 337, 340.

Pápai sereg 135.

Pápa város J99.

Paris 80, 164, 187, 190.

Pároscsülküek 435.

Páter Béla 4, 190.

Patikatiszt Kassán 93.

Pázmány Péter 55, 136, 185.

Pecher Gusztáv 101.

Peklén 45.

Pekry Lajos 109.

Pelscz 520 .

Penny-bank Kassán 250, 251.

Perczel Miklós 130, 131,132.

Perecse 303, 478.

Pere 292, 368, 470, 482.

Perénv 36, 131, 305, 387,

393, 452, 476, 516.

Perénvi-család 546.

Perénvi Gábor 111, 353,351,
488."

Perényi György 498.

Perényi István 484.

Perényi János br. 525.

Perénvi Miklós (XV. sz.) 106,

484.

Perényi Miklós (XIV. sz.) 137.

Perényi Péter 182, 486, 487.

Pergen vezérrnagy 123, 124,

125, 126, 128, 129, 132.

Perger János 69, 140, 172.

Perkupa 131, 272, 308.

Pest 140, 187, 189, 196, 198,

199, 200, 235, 252, 449.

Pesti-ut Kassán 19, 26, 82.

Pesti-ut 130, 131.

Pestis 18, 27, 60, 220, 221,

222. 541.

Pestmegye 196.

Peth György 113.

Peth Mihály 516.

Peth-Szinye 131, 275, 386,

393, 449, 451, 454.

Petneházy Dávid 58, 119.

Petri 477, 482.

Petri-patak 271.

Petrczy István 12, 13, 117,

118, 511.

Péczeli-család 546.

Péchy Aurél 217.

Péchy Gábor 291.

Péchy Gáspár 532.

Péchy Imre 529.

Péchy Manó gróf 101, 288,

398, 399, 530, 531, 532.

Péchy Tamás 300, 301, 532.

Péchujfalu 217.

Péchy Zsigmond 100, 101,

210, 21 J, 532.

Péchy-család 546.

Pécs 31.

Pécsy Simon, Bocskay tit-

kára 54.

Peder 305.

Pédery-család 546.

Pékek 229, 233.

Pénzügyi palota Kassán 21,

87, 161.

Pénz válság 1811-ben 526.

Pénzverk Kassán 165.

Péter király 475.

Piaezi árak Kassán Bethlen

Gábor menvegzjekor 5.").

Pilászy Endre 101.

Pilcz Gáspár 183.

Piloty 162.

Pipitykehegy 266, 267.

Piros sipkások 62, 123.

Pissevenki 258.

Pitroíí Rezs 217.

VII. Pius pápa 139.

Pivering-patak 272.

Plébániák 138, 139, 142, 181.

Plébániatiszt Kassán 93.

Ploskahegy 266.

Pocsaj 515.

Pocsin 515,

Pocskaji hámor 347, 459, 480
Podhorányi Gyula 217.

Pogyebrád cseh király 82.

Pogyebrád Katalin 45.

Poháros Péter 40, 481.

Pokrivi 258, 264, 274.

Polgári és katonai lakosok
száma Kassán 31.

Polgári iskola Kassán 22, 63,

165.

Polgári társaskör Kassán 210.

Polgármester Kassán 94, 95,

96, 97, 98, 101.

Polinszky János 97, 122.

Pólyi 313, 483.

Ponevács Mihály 101.

Pongrácz István 54.

Pongrácz János 60.

Ponori Thewrewk József 188.

Pontusi emelet 425.

Poprád 253.

Poprádvölgyi vasút 253.

Porzsolt Kálmán 3.

Postaállomások 448, 449, 450,

451, 452.

Posta- és táviró-igazgatóság
Kassán 454, 455, 456.

Postaépület Kassán 22, 450.

Postaiforgalom 452, 453, 454,

455, 456, 457.

Postaigazgatók 450, 454, 456.

Posta megmagyarosodása
450.

Postamesterek 449, 450, 451.

Postatakarékpénztár 452.

Posta története Abauj-Torna
vármegyében 447— 452.

Pótkávégyár Kassán 26,230,
238.

Pozsony 13, 31, 33, 106, 123,

135, 140, 149, 182, 190, 196,

209, 477,481,495, 505,509,
511, 516.

Pozsonyi országgylések 1.3,

54, 495, 505.

Prachich Kristóf 113.

Prága 54, 483, 489, 496.

Premontreiek 20, 140, 1 í.'i,

144, 175, 192, 333—347.
Premontreiek temploma Kas-

sán 20, 140, 141, 161.

Prépostvári Bálint 353, 494.

Privigye 140.

Protestáns egyházak Abauj-
Torna vármegyében 151.

Protestáns egyházak Kassán
149-152.

Protestáns fiskola Kassán
150.

Protestánsok kitiltása a ta-

nácsból Kassán 59.

Protestáns lelkészek gálya-
rabságra ítélése 12, 511.

Protestánsok 10, 12, 21, 24,

51, 54, 56, 59, 60, 88, 91,

137, 149—152, 168, 169, 175,

181, 182, 183, 330—332,351,
353, 355, 370, 486, 496,

503, 506, 513, 517.

Protestáns zsinatok 149, 353.

Przemysl 102.

Puchaím Farkas 111, 348, 488.

Puchaim Kristóf 1 15,

1

1 6, 506.

Puky-család 546.

Puky Andor 190.

Puky István id. 532.

Puky István ifj. 532.

Puky László, 524.

Pulz tábornok 134.

Pulszky Ferencz 190.

Pulszkv Sándor 62, 82, 123,

124, 126,128, 129, 130, 131,

132.

Puskamvesek 93, 229, 232.

Pusztafalu 273, 283, 368.
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Puszta-Radvány 294.

Putnok 111. ÍJ 2,119, 494, 522.

Putnoky-család 546.

Putnoky Imre 497.

Püspöki palota Kassán 23,

24, 82. •

Püspökség Kassán (1. kassai

r. kath. püspökség).

Quadok (i. Kvádok).

Rabatinszky Mária 80.

Rabutin 59, 120, 354.

Radács 45.

Radics András 59, 60, J20,

121.

Radisics Jen 160.

Raschka János 454.

Radvány 183, 28J, 282, 283.

Radványi-család 546.

Radványi Antal 217.

Ragadozók 435.

Ragályi Károly 530.

Raibicz Albert 113, 253.

Raibicz Frigyes 113.

Raisz Andor 217.

Rajner Károly 142, 144.

Rakacza p. 269, 303.

Rakacza 520.

Rakamaz 115.

Rakottyás 515.

Rakovszky Lajos 525.

Rakovszky Endre 532.

Rakovszky György 532.

Ramberg altábornagy 133.

Rapaich rnagy 130, 131.

Ratio edueationis 172, 178,

397, 399.

Rauberstein 267.

Rácz Ern 217.

Rágcsálók 435.

Rakó 308.

Rákóczy-család 546.

I. Rákóczy Ferencz J2, 13,

135, 161, 509.

II. Rákóczy Ferencz 14, 15,

59, 60, 78, 83, 84, 120, 121,

146,222,299, 354, 356, 5J 3,

514.

II. Rákóczy Ferencz ajságja
186.

I. Rákóczy György 53, 54,

55, 56, 111, 114, 115, 150,

279,287,489, 491, 505—507.
II. Rákóczy György 20.

Rákóczy Jnlia I í

.

Rákóczy-körnt Kassán 23, 24,

81, 122, 153.

Rákóczv Zsigmond 113,299,
353, 489.

Rákos 270, 271, 278.

Rákos mezeje 108.

Rákosi Jen 3.

Ránk 266, 276, 386,391, 393.

424.

Ránkherlánvi forrás és fürd
148, 270,' 271, 197, 276,

362—363, 425, 443.

Rás 124, 277, 479, 515.

Rásony 300, 396,- 472,
Rásonyi-család 547.

Ráth Béla 217.

Ráth Károly fpolgármester
251.

Ráth Péter 254.

Hatót Ml.
Rátoltiak nemzetsége 105.

Redmeczi János 186.

Redova 180.

Reeghy- család 517.

Reí'ormáczió (1. protestánsok ).

Reformátusok (1. ev. refor-

mátusok).
Regéezi András 150.

Regécz vára 108, 110, 116,

JJ7, 287,487, 491,506,511.
Regéezi várbegy 265, 266,

Regéczke 108, 287, 368, £70.

Regete 515.

Regete-Ruszka 261, 278,459,

515.

Regld 515.

Regmeez 187.

Reichel Károly 101.

Reismann Simon 210.

Rembovskv rnagy 128, L29,

130, 131, 132.

Renaissance Kassán 18, 21,

83, 161.

Renaissance-kandalló 83, 162.

Renaud József emléke
Kassán 156.

Rendrigazgatóság Kassán
az absolutizmus alatt 82,

95.

Rendrség Kassán 95, 96, 99,

100.

Resté 304, 368.

Reszelvágók 230.

Reviczky Gyula 19Ó.

Récsey Viktor 190.

Rédey József 101.

Régi fegyverház Kassán 24,

33, 80.

Régi gyógyszertárak és pa-
tikárusok Kassán 223, 224.

Régi kassai házak 18, 19,21,

23, 51.

Régi kassai utczák 48—49.
Régi orvosok Kassán 219,

222, 223,224.
Régi prépostságok Abaujvár-

íiM'gyében 136.

Régi sebészek (I. Borbélyok)
Régi temetk Kassán 18, 27.

Régi tömlöczépület Kassán
24, 91.

Régi vármegyeháza1 Kassán
21, 80.

Elégi vársik Kassán 24, 26.

Régi verbunkos ház (1. Fe-

kete sas,)

Réka 3PÍ 314, 368.

Réka patak 259.

Rémuralom Kassán 57.

Rélay Róbert 210.

Répászky Barna 4, 190.

Répászsy József 144, 192,

211.

Révav János gr. szepesi püs-
pök 140.

Révész Kálmán 4, 190, 192.

Rév-Komárom (1. Komárom)
Rézmvesek 48, 93, 229,233.

Rhédey Ferencz 115.

RimanÓCzy Ferencz 97. 142.

Richuó 108.

Richthófen 423.

Ries Hermin 192.

Kies Lajos 190.

Rima f. 267.

Rimamurány—Salgótarjáni
vasm részvény-társaság
326.

Rima-Szombat Ili. 213, 217.

í
49'.

Rhyolith 265.

Róbert Károly 8, 39, 40, 85,

101, 105, 136, 227. 211, 337,

180, 481,

Robonyi Géza 212, 389. 552.

Rodiczky Jen 3, 190.

Rómaiak 471.

Romer Flóris 190, 193.

Róni. kath. püspökség Kassán
(1. kassai r. kath. püspök-
ség.)

Rónai Horváth Jen 3, 551.

Ronyva 103, 116, 273, 279.

432.

Ronyva-hegység 264.

Rósa Mihály 512.

Rostacsmálók 230.

Roszipana Skola 267.

Roszput 515.

Rosztoka patak 272.

Rothal gróf 509.

Rótt Orbán 115.

Rotter Irma 80.

Rotthaler János 113, 353.

Rottenberg Dávid 190.

Rovarevk 435.

Rozália-hegy Kassán 17, 27,

137.

Rozgony 8, 104, 105, 22J.

276, 277, 368, 416,479,482,
487, 505, 515.

Rozgonyi csata 8, 39, 103.

104, 105.

I üizgonyi-család 5 í-7.

Rozgonyi hegység 17, 26 í.

Rozgonyi Sebestyén 108.

Rozgonyi Simon egri püspök
106, 108.

Rózsahegy 213, 253.

Rózsa Kálmán 217.

Rózsaági Antal 192.

Rózsafüzértársulat Kassán
210.

Rozsnyó 137, 142, 16:;, 180,

231,' 342, 449, 453.

Rozsnyói püspökség 137,

142, 310, 311, 333.

Rozstermelés 406.



Név- és tárgymutató. 575

Rock Gyula 217.

Rösler István 101, 190, 192,

532.

Rudnok 139, 270, 271, 312,

386, 393, 397, 402, 419, 482.

I. Rudolf 53, 113, 185, 494,

501,522.
Rueber Jáuos 495.

Rubus CassoviensisBorb.445.
Rugács fiai 477.

Ruszka 36, 477, 482, 483.

Ruténok 146, 370, 374.

Rutka 26.

Ruzsin (U-Ruzsin) 45, 258.

Saád Lajos 99.

Sacza 108, 312, 483, 484.

Sajó 1G, 39, 102 103, 111,

113, 118, 128, 129, 131,

269, 271. 272.

Sajó-Kaza 111, 489.

Sajó-Szt.-Péter 112, 494.

Sajtóbiróság Kassán 213.

Sajó-Vámos L29.

Samphleben 38.

Sarolta, Szent István nvére
103.

Sas patak 272.

Sauberer György 341, 342,

343.

1. Sándor Czár Kassán 81.

Sári apátság I 36.

Sámbár Mátyás 186.

Sándor József 3.

Sáp 300.

Sáros vára 8, L04, í-88.

Sárosi Árpád 4, 101, 102.

211, 212, 551.

Sáros-Patak L10, 121, 187,

509.

Sáros vármegye ío, 15. 52.

L08, 111, 114, I 18, 123, 133,

I3Í. 137, 138, 1311,213. 245,

258, 259, 263, 261, 272, 370.

Í03, ííi). 153, Í56, L-90,479,

isi, 182, 506, 512,526,529.
Sárvár 515.

Sátoralja-Ujhely 109, I
ío.

1.49. 150,' 163, 182, 213. 217,

265, 377, íí!>, töl.

Sátri ira I j a - uj 1 1 ely i 1 eá ayne-
vel intézet 140.

Sátorhegy Szántónál 265. 266,

317.

Sárvár 182.

Scudier rnagy 126, 127.

Sehal'i'arzik 424.

Schalkház-fogadó Kassán 22,

241,245, 452.

Schalkház Lipót 212.

Schell Rezs 319.

Schiffbeck fogadó Kassán 20.

Schlatter Alfréd 192.

Schlick, 62, 82, 123, 121, 126,

127,128, 129, 131, 132, 133.

294, 352, 351, 529.

Schmidegg 79.

Schmidt tábornok 78, 83.

Sohmidt Frigyes 69, 70.

Scholtz Gyula 303, 305.

Schöllingen Ferencz 341.

Schreiber Albert 210, 212.

Scbönbrunn 527.

Seliroet Erazmus 162.

Schulz Bódog 128, 131.

Schultz császári tábornok
119.

Scbuster Konstantin 140.

Schvvabenspiegel 85.

Schwarzenbach Antal 92.

Scbwendi Lázár 109, 111, 360,

489, 521, 522.

Scbvigut Ferencz 101.

Schwoiser 162.

Sebész czéh Kassán 219, 220.

Seip András 75.

Selyeb 300, 368, 116, Kiíl.

Semmering 81.

Semse 312, 416, 152, 484.

Semsey-család 547.

Semsey Albert 531.

Semsei Frank László 483,

Semsey László 312.

Semsey László ezredes 512.

Senatorok ( Kassa) 17.

Senka József 209.

Sennyey 111.

Sennyei István kanczellár 55.

Senyék 125.

Seródy Benedek 117.

Rerédy Gáspár 19, 51. 110.

3 ÍS. Í87.

Serédy György 187, íss.

Serényi Mihály I 13, 353.

Sertéstenyésztés i.10.

Sichermann Bernát 211.

Siegmeth Károly 210.

Sihulszky Frigyes 225.

Siluilszkv Jakab í)7.

Sima 287.

Simay Kristóf L88, 231.

Simon (!éz,i 217.

Simplicius 90.

Singer rnagy 126.

Sipos Bertalan 101.

Sípos A. Gvnla 192, 229,

239.

Sirk-unikumok 71, 75.

Sivecz 258.

Skvór Emil 532.

Smolka Ferencz L01.

Sóbányi Gyula 552.

Sobiesky János 512.

Soltész-család 517.

Sólyomtet 272.

Somhegy 269.

Sommás perek 215.

Somodi 271, 271, 311, 379,

383, 392, 420, 422, Í.VÍ.

í-59, 482, 483, 505.

Somogy vármegye 370, 377.

Somos 107, 116, 121, 506.

Somosk 495.

Soos-család 547.

Soos rnagy 124, 126.

SompatakfKis-Huta 283.

Sompataki Nagy-Huta 283,

368.

Sopron 33, 47, 505.

Soukup Adolf 101.

Sörgyárak 26, 237, 239.

Sörtiszt Kassán 47, 93.

Spaleni vrch 258.

Spankau Paris 57,'78, 83, 1 17,

121, 224, 510, 511.

Spanyolor.-zág' 80.

Spernahovits Ferencz 97.

Spielberg (Brünnél) 187.

Sporck János 117, 119, 510,

511.

Sponner Gjmla 217.

Sprinczinger Dániel 167.

Stahremberg-Rüdiger Ern
120, 508, 509.

Steffanco Ferenc/. 79.

Stegmüllerné Gerster Emma
103.

Stehovics István 97.

Steindl Imre 69, 70, 71. 551.

Stekker Károly 210.

Stephaneum Eperjesen 111.

Sternegg százados 131.

Stich Kálmán 211.

Stoll Károly 192.

Stósz 139. 271,328, 356—358,
369, 390, 393, 402,418,419,
454,520.

Stósz-fürd 271, 361, 151.

Stoyen Jakab kassai biró 85.

Stöhr Szilárd L92, L93, 211.

Strassoldo 57, 83, 11 ti. 511.

Strázsahegy 266.

Stuller József 532.

Stumpenberg 267. 356.

Sub regida táncz 202-206.
Sudy K. János 4, 190, 192,

212.

Sul) ok István I 15.

Szabad Ferencz 192.

Szabadka 31, 2 17.

Szabadságharcz 1848—49 ben
62, 82, 122-134, 146, 161,

276, 277,325.351. í ÍSI. 129.

Szabályrendeletei Kassának
85 88, 91, 92, 93,95, 100.

Szabályrendeletei Abaujvár-
megyének 493, 199, 501.

502, 505. 506, 507, 508,

509, 510, 513. 51 í.

Szabó Antal 3.

Szabó József 217.

Szabók 93, 111,229,230,231.
Szabolcs vármegye 131. 137,

199, 227, 449.

Szabó András püspök 78, 138.

Szagányi József 101.

Szakály 131, 293, 478.

Szakmáry Károly 211, 247.

Szakolcza 140.

Szála 295, 455, 531.

Szalay -család 517.

Szalay Ferencz 489.

Szalaíiázy Tamás 149, 182.
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Szaláncz-Huta 279, 368.

Szalánczvára 279, 480, 501,

511.

Szalánczi Várhegy 265, 266,

279.

Szaniszló Alber 190.

Szappanosok 230.

Szapolyai (1. Zápolya)
Szartos 271, 294.

Szarvashegy 267, 268, 311,

321,
v
419.

Szarvasmarha tenyésztés 408.

Szatmári béke 122.

Szatmár-Németi 134, 491.

Szathmáry Árpád 200.

Szathmáry-czimer 20, 83, 161.

Szathmáry György püspök
20, 83, 136, 161, 295, 340.

Szathmáry György 3.

Szathmáry Károly 200.

Szathmáry Miklós 532.

Szatmár vármegye 134, 135.

138, 182, 227, 370, 459, 506.

Szádeczky Gyula 423.

Szádel 310, 378, 382, 388,420.

Szádeli völgy 6, 263, 267,

268, 310, 421,426,441,472,
477.

Szádvár 308, 360, 420, 521,

522.

Szállásosztók Kassán 93.

Szállók Kassán (1. Vendég-
fogadók)

Számzés 89, 90.

Szár László 475.

Szárazvölgy Forrónál 264,

269, 271.

Szárpatak 268, 272, 421.

Szászfa 303.

Szász Károly 177, 180.

Szárk 265, 273, 279.

Szebenye 45, 515.

Szedlecz 515.

Szeged 31.

Szegedy Lénárd 57.

Szegedi Ötvös Máté 166.

Szegény tanulókat segélyez
egyesület(kassa-egyházme-

gy ei) Kassán 145, 175.

Szegényügy 86.

Szegfi Mór 192.

Szekeres Ödön 192.

Szekula Gyula 4, 551.

Szeldmayer György 142.

Szemák István 192.

Szemere (Abauj) 271, 302,

304, 416, 470, 472.

Szemere-család 548.

Szenátor (1. Kassa városi ta-

nács)

Szendr 113, 114, 116, 304,

490, 491, 494, 521..

Szendy-család 548.

Szenyesy Mátyás 489.

Szent-András 139, 272, 307,

368, 420.

Szentes 31.

Szentírás, legrégibb teljes

magyar (1., Vizsolyi biblia)

Szentimrey Ákos 211.

Szentimrey András 530.

Szentimrey-család 548.

Szentimrey Gábor (1781)523.
Szentimrey Gábor (1823.) 527.

Szentimrey György 530.

Szentimrey Gellért 305.

Szentimrey Pál 523.

Szent-István-Baksa 292, 469.

470, 471.

I. Szent-István 103, 474,475.
Szent-Istvánkoronája Kassán

55.

Szent-István (Sáros m.) 45,

258, 260.

Szent-István hegy 110.

Szentkirályi-család 548.

Szentiványi János 516.

Szentivány László 516.

Szentiványi László 532.

Szentiványi László gróf 59.

Szent-Jakab 269, 272, 307.

Szent-Kereszt 118.

Szent-Keresztrlnevezett apá-
czák 143, 144.

Szentléleky Gyula dr. 101.

Szentléleky László 217.

Szent-Mária (Zemplén) 138.

Szent-Mártoni-csalad 548.

Szentmiklóssy József 532.

Szentpétery Zsigmond 197,

199.

Szentségház a kassai dom-
bon 45, 66, 158.

Szentvérképe (1. Kassa-
Béla.)

Szepesbéla—podolini vasút
253.

Szepesi kamara 53, 93, 220,

222.

Szepes-Olaszi 253, 483.

Szepesvár 113, 114, 120.

Szepseváraljai vasút 253.

Szepessy Pál 13, 117, 118,

511.

Szepesi püspökség 137.

Szepesi városok 42, 41, 46,

51, 52, 488.

Szepesség (Szepesvármegve)
36, 42, 52, 104, 105, 108,

110, 114, 118, 130, 133,

134, 135, 245, 252, .63, 246,

217, 350, 403, 449, 453, 456,

477,481, 482, 512,526,529.
Szepsi 44, 45, 108, 213, 217,

264, 266, 271, 337, 338,
350—351, 369, 379, 396,

397, 459, 482, 483, 490, 505,

512, 516.

Szepsi-ut Kassán 19, 26,79,80.
Szerednye 266.

Szerényi Ede 189.

Szerelmesek lépcsje (1. Ki-
rálylépcs.)

Szerencs 113, 116, 252, 284,

453, 496.

Szerencsi patak 273.

Szerzetes rendek Kassán 20,
23, 28, 40, 43, 52, 57, 58,
136, 137, 143, 144.

Szeszgyárak Kassán 236, 238,
240.

Szeszta 148, 305.

Szécséuy 59, 112.

Széchenyi-liget Kassán 25,

62, 252.

Széchenyi István 25, 84.

Széchenyi Pál érsek 513.
Széchenyi Tamás országbíró

104, 105.

Széchy Mária 12, 507.
Széchy Péter 113.

Szécsy György 1 14, 1 15, 340,
496, 502.

Székelyhíd 134.

Székely Antal 489.

Székely Balázs 505.

Székely István (Benczédi)
182, 331, 353.

Székely Tamás 108, 483.

Székesfejérvár 31, 111, L34,

190, 196, 197, 198.

Szépleányhegy 420.

Szép-Aba 104.

Szépk 269.

Széplak (Abauj-Széplak) 121,

127, 136, 144,278,416,501,
511, 515.

Széplak-Apáti 278, 459.

Szieber Ede 177, 179.

Sziebert Gyula 217.

Sziget 515.

Szíjgyártók 48, 93, 230, 232.

Szikay Béla 190, 192.

Sziklav-család 548.

Sziklay Ede 395.

Sziklay János 1, 3, 551, 552.

Szikszai Fabricius Balázs
353.

Szikszai István Siderius 353.

Szikszai Pál 353.

Szikszó 13, 41, 102,111, 112,

113, 118, 128, 129,131,132,
1 í 9, 151, 182, 213, 217, 264,

269, 352—355, 368, 369,

396, 397, 449, 451, 455, 470,

485, 488,489,491,494, 511,

516, 518.

Szikszói hitelintézet 461, 462.

Szikszói prot. zsinat 149.

Szikszói ref. egyház szent-

edényei 354, 355.

Szikszói ütközet 1588-ban
112, 113, 353.

Szikszói ütközet 1849-ben
128—129, 354.

Szilas 139, 310, 420, 455.

Szilágyi-család 548.

Szilágyi Pál 199.

Szilao'vi Sándor 55, 50.'!.

Szilézia 36, 226,' 227, 241,

246, 488.

Szilicze 267, 270, 271, 531.
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Sziliczei íensík 268,308, Í29,

420.

Szilvás-Apáti 271, 277, 368.

Szin 308, 451, 478, 482.

Szina 36, 49, 109, 132, 283,

478, 482.

Szinán budai pasa 112, 354.

Színház Kassán 18, 61, 196

—

200.

Színigazgatók Kassán 200.

Szin 273, 308.

Szini-család 548.

Szin-Petri 308.

Szinnyey József id. 3, 551.

Szinnyey József ifj. 3.

Szirák 138.

Szirmay Antal 84, 101.

Szirmay Endre 15, 119.

Szirmay Péter 523.

Szirmay Sándor gr. 521).

Szirmay Tamás 517.

Szitakötk 230.

Szkáros 264, 281.

Szobonya-család 548.

Szoboszló 218.

Szokoly 45, 258.

Szokolyi János 108.

Szolgálati viszonyban állók

33, 34.

Szolnok 134.

Szolnok (Abauj) 300.

Szomolnok 44, 164, 272, S37,

449.

Szomolnok-kassai hegycso-
port 264, 266, 321, 418.

Szopkó Róbert 217.

Szószék a kassai dómban 66,

158.

Szögliget 139, 272, 308, 420,

521.

Szlls-Ardó 308, 368, 387,

391, 393.

Szllmüvelés 38,40,41, 308,

319, 320, 355, 410, 411.

Sznyey István 4, 101, 210,

551.

Szts János 117, 118.

Szövipar 26, 42, 43.

Sztankovics Géza 454.

Szt.-Erzsébet 37, 64.

Szt.-Erzsébet székesegyház
Kassán 7, 11, 18, 37, 43,

45, 46, 52, 53, 57, 58, 62,

64—72, 77, 83,84,136, 137,

138, 150, 151, 156—161,
165, 166, 167, 223,295,496.

Szt.-Erzsébet székesegyház
dombormvei 157.

Szt.-Erzsébet székesegyház
kapui 66, 67, 69.

Szt.-Erzsébet székesegvház
kápolnái 65, 66, 67, 69,71.

Szt.-Erzsébet székesegyház
kincstára 158.

Szt.-Erzsébet székesegyház
tornyai 65, 70, 72.

Szterényi Hugó 3.

Szt.-Gellért 475.

Magyarország Vármegyéi és Városai.

Szt.-István-hid Kassán 25.

Szt.-Mihály kápolna Kassán
18, 36, 38, 52, 59,136, 155,

156, 157, 164.

Sztredna-Hola 271.

Sztubnya 223.

Szuhay Mátyás 13, 117, 118,

511.

I. Szulejmán 487.

Szurdok 131, 271, 294.

Szurokhegy 266, 361.

Születések Kassán 225.

Szcsök 39, 48, 65, 93, 111,

231.

Tacitus 471.

Tahy Károly 516.

Takarékpénztárak Kassán 22,

23, 248, 249, 251.

Takarmánytermelés 407.

Takácsok 48, 93, 229, 231.

Talafuz 106, 108, 481.

Talajviszonyok Abauj-Torna
vármegyében 404.

Thallóczy Lajos 3, 345.

Tamás esztergomi érsek 39,

104, 480.

Tamásdy János 487.

Tamássy András 97.

Tanács-asztal (1. Kassa köz-
igazgatása.)

Tandor Ottó 4, 551.

Tanfelügyelk 399—400.
Tanintézetek Kassán (1. Is-

kolák.)

Tanítók és tanárok 174, 175,

176, 177, 180, 400, 401.

Tanitó-egyesületek 212, 402.

Tanítók fizetése 400.

Tanítóképz intézet Kassán
175, 192.

Tanítónképz intézet Kassán
175.

Tanulók Kassán 174, 176.

Tanulók Abauj-Tornavár-
megyében 401, 402.

Tapolcza (Zalám.) 187.

Tapolcza-völgy Jászónál 27 1

.

Tapolcsán 45, 125.

Tarnóczy Lukács 113.

Tasnád 109.

Tatárjárás 103, 309, 334,477.
Taug Emil 217.

Tavasz Kassán 257.

Tábori Örzse 58.

Tállya 41, 133, 265, 449,451.
Tárcza f. 8, 46, 102, 104, 105,

116, 124, 126, 264, 272,

275, 277, 278, 280, 458, 515.

Tárczay György 488.

Tárnokmester 40, 47, 85,478.
Tattárszky Gyula 211, 247.

Tátra-Lomnicz 253.

Távíró 453, 454, 456, 457.

Táviró forgalma 453, 454,

456, 457.

Táviró forgalma Abauj-Torna
vármegyében 453, 454.

Táviró története Abauj-Torna
vármegyében 452—453.

Tehány (1. Tihany.)
Tereblye-patak 273.

Telefon 454.

Telegdi Roth Lajos 3.

Telekessy Imre 111, 489.

Telekkönyvi ügyek 213, 214,
215.

Teleky-család 549.

Teleky László (biró) 217.

Teleky Péter 530.

Telepy György 199.

Telepítés 295, 371, 516.

Telkibánya 264, 265, 266,

270, 271, 284,368,424,489.
Telkibányai vulkán 266.

Temesvár 31.

Temetk 27, 38.

Templomok Abauj-Torna vár-

megyében 277, 278, 282,
285,' 286. 288, 291, 292,

293, 294, 295, 298, 301, 301,

305, 306, 308, 309, 311, 312,

316,317, 327,329, 330, 331,

334—339, 341, 350, 351,

352, 356, 397.

Templomok Kassán 7, 18, 20,

21, 23, 24, 26, 27, 38, 40,

i-3, í.->, 16, 52, 53, 57, 58,

60, 61, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 119, 150, 151,

153, 154, 155, 156-161.
Tengeri termelés 405.

Teresztenye 308.

Terhes Sámuel 188.

Termény- és áruraktár-rész-

vénytársaság 240.

Testamentum-hallgató Kas-
sán 47.

Teuffenbach Kristóf 495.

Tégla- és agyagipar-gyárak
26, 27, 234, 238, 312, 346.

Téglásy-család 549.

Téglatiszt Kassán 93.

Tél Kassán 257.

Téreshegy 26ö.

Tfirst Vendel 101, 210.

Tihany (Abauj-Tihany) 42,

45, 85, 124, 127, 258, 275,

385, 452, 460, 470, 508.

Tihanyi Miklós 200.

Tímárok 48,65, 93, 111, 229,

232.

Timkó József 101, 189, 192.

Tinódi Sebestyén 24, 180,

182.

Tischler Vincze 532.

Tisza-Abád 200.

Tisza-Kürt 139.

Tisza-Örs 141.

Tisza-Örvény 141.

Tisza 16, 39, 102, 108, 109,

111, 116, 117, 118, 271, 273,

380.

Tiszai vasút 62, 252.

Tiszta-család 549.

Tiszta Ferenc 524.
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Tiszti eskü 47.

Tisztviselk fizetése Kassán
92, 96.

Tisztviseli hitelszövetkezet

250, 251.

Tisztviselk nyugdija Kassán
100.

Toborffy Lajos 450.

Tobolka 515.

Toka 515.

Tokaj 5, 41, 108, 109, 114,

120, 132, 133, 182, 264, 449,

453, 489.

Tokay-család 549.

Tokay Ferencz 120, 512.

Tolnay-család 549.

Tolnainé 200.

Tolna vármegye 134, 141.

Tolvajok és rablók bünte-
tése hajdan 89.

Tomicskó Alajos 192.

Tomor 190, 298, 469, 470, 477.

Tomory-család 549.

Tomori István 182.

Toplánszky Béla 192.

Topolykahegy 269.

Thorn 42.

Torna 26,104, 108, 118, 120,

131, 133,213, 217, 264, 267,

269, 359-360, 369, 379,

382, 388, 391, 416,420,451,
459,460,470,477,490,491.

Tornay-család 549.

Tornay János 360.

Tornai inészkhegység 6, 264,

267, 268, 269, 308, 418.

Tornai takarékpénztár 359,
461.

Tornaija 133.

Tornai kath. fesperesség 1 37.

Tornak 269.

Tornapatak 272, 308, 309.

Torna-Ujfalu 139, 269, 272,

306, 391.

Tornavármegye 130, 132, 134,

137, 141, 200, 520—523, 529,

531.

Tornyos-Németi 271, 294,

387.

Tortura (1. kínvallatás.)

Torzniczky 126, 127, 139,

131.

Tótok Abauj-Torna várme-
gyében 275, 276, 277, 278,

279, 280, 292, 293, 294,

295, 304, 305, 311, 312, 316,

317, 333, 373-374, 376,

380, 383.

Tótok Kassán 31, 88, 146,

170.

Tóth Lrincz 192.

Tóke-Terebes 109.

Tkés (1. külön Alsó- és

Fels-Tkés) 42, 45, 85.

Thököly Imre 13—15, 58, 78,

84, 118, 119, 120, 151, 278,

279,280,341, 360, 448, 511

512, 522.

Thököly megszáll ja Kassát 58.

Thököly Sebestyén 49(1.

Tököli Zsuzsanna 169.

Tölcsércsinálók 93.

Töltszék 145.

Török Bálint 109.

Török Lajos gróf 187.

Törökország 134, 221.

Törökök 52, 55, 57, 111, 112,

113 297, 353, 360,491,494,
511.

Török rnagy 124, 126.

Török Sándor 30, 97.

Törvényszék Kassán 23, 13,

214, 215, 217.

Tövis-Pere 515.

Tzeg 430.

Trajanus 471.

Trefort Ágoston 69, 177.

Trachit 264, 423, 424.

Triász 258, 420.

Trihatori hóra 269, 272.

Truskovszky Jen 532.

Thugut 524.

Thurzó György 496, 501, 522.

Thurzó Imre 502.

Thurzó Szaniszló 496.

Turóczvármegye 449, 477.

Tuszkay Ödön 3, 551.

Tuzsa p. 482.

Tücsinálók 93, 230.

Trje 341.

Tzoltás 92.

Tzvészek Kassán 43, 52, 64,

66, 68, 77, 89, 111, 158,

165.

Udersky 108.

Udvardi Cherna János 188.

Udvarhelyi Miklós 198, 200.

Udvarnok 310, 383, 387, 388.

Ugocsa vármegye 134, 135,

137, 449, 453, 456.

Ujházy Ede 200.

Újjáépítése a kassai székes-
egyháznak 66, 69, 70—72.

Újfalu 515.

Uj javadalmasokat segélyez
egyesület a kassai egyház-
megyében 145.

Ujj -család 51-9.

Ujlak-Szenticska 299.

Ujszállás 279, 528.

Újvár (1. Abaujvár.)
Újváros 148, 264, 279, 515.

Újvidék 31.

I. Ulászló m. király 44, 228,

339,485.
II. Ulászló m. király 46, 106,

108, 228, 340.

Ultzmann Róbert 81, 225.

Uradalmak Abauj-Torna vár-

megyében 413—417.
Ungar Adolf 190.

Ungvár 134, 177, 189, 342, 449.

Ungvármegye 130, 134, 135,

137, 140, 227,449,453,456,
512, 526, 529.

Unghváry Pál 451.

Unitáriusok 31, 53, 149, 370.

Unió felsmagyarországi ma-
lomipar-társulat 250, 251.

Uza-család 549.

Üvegesek 230.

Vadak (hasznosak) 262, 436,
437.

Vadak (kártékonyak) 262,

437, 438.

Vadászat 261, 262, 436—438.
Vadászvár (1. F.-Vadász).
Vajday-család 579.

Vajkócz 124, 277.

Vallásalap 144, 280.

Vallás- és közoktatás üu\i
miniszter 69, 162, 176,177,
179.

Valentin Ferencz 101.

Valló Vilmos 192.

Vandrácsek Jen dr. 101.

Varannó 490.

Varbócz 308, 387,515.
Varga Kálmán 101, 211.

Varg'a László 101.

Vargák 48, 93, 111.

Varju-család 549.

Vashegyi Géza 101.

Vaskor 471,473.
Vasmvekés vasgj'árak Kas-

sán 26, 28, 236, 237, 238.

Vasmvek és vasgyárak
Abauj-Torna vármegyében
275, 322, 325-326, 329,

347.

Vasutak Abauj-Torna várme-
gyében 458—460.

Vasutak Kassán 25, 26, 62,

252—255.
Vasúti forgalom 254, 255, 459,

460.

Vasúti postajáratok 45J, 155.

Arass Mihály 115.

Vasvári béke 14, 116.

Vatha 475.

Vaudemont 512.

Vay Miklós báró 101.

Vay Tihamér gróf 299.

Vácz 112, 140.

Váczy József 532.

Vág 102, 115, 120, 13Í, 253.

Váltóperek 215.

Vályi István 217.

Vám 39, 42, 45, 46.

Vámos-Németi (1. Hidas-Né-
meti)

Várady Antal 3.

Várady-család 549.

Várady Mihály 512.

Várady Pál egri püspök [-86.

Várady Péter 56.

Várak Abauj-Tornavárme-
svében 116, 117, 282, 287,

339, 348,352,481, 488,499,
500,504,513,517, 521, 523.

Váratkay család 549.

Várg-ede 103.
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Várispán 85, 475, 476. 477,

478.

Vármegyei igazságszolgálta-

tás ideiglenesen Kassára
bizatik 40, 481.

Városháza Kassán 19, 20, 60,

161, 162.

Városi közgyám Kassán 96.

Városi orvosok Kassán 93,

96.

Városi számvevség Kassán
96.

Városi törvényszék Kassán
94, 95.

Vármegyeháza Kassán 22,

25, 60, 162, 507, 518.

Vásárbirók Kassán 93.

Vászoní'ehérités szabadalma
43.

Vecsem-patak 273.

Veglia szigete 477.

Vegyészeti czikkek gyára 26.

Velizán bég 111, 353', 489.

Venczel, a cseh 39.

Vendé Aladár, 3, 552.

Vendégfogadók Kassán 20,

22.

Vendégi (Ga^y-Vendégi) 30J,

302, 304, 414.

Vendéghy-család 550.

Vendéghy Gábor 303, 304.

Vendéghy József 530.

Vendéghy Pál 303.

Vendéglsök egylete Kassán
212."

Veszprémi egyházmegye 142.

Veszprémvármegye 370.

Vesztfáliai béke 57.

Veranchich Antal 52, 183.

Verekedk büntetése hajdan
89.

Veresszikla h. 266.

Verédy Károly 192.

Verona 527.

Versecz 33, 123.

Vesszzés 89, 90.

Veteráni ezredes 120.

Vécse (1. Hernád-Vécse).
Vécsey-család 530.

Vécsey Endre 532.

Vécsey István 532.

Vécsey József 210, 532.

Vécsey Tamás 3.

Vérdíj 38.

Viard 121.

Viczay József 223, 224.

Vida József 82.

Vigh Károly 210.

Vinicna-hegy 124.

Villard d'Honnecourt 64.

Vily 470.

Vilmány 286, 417, 482.

Vihnány-Kisfalu 286.

Vinkély-patak 268, 42 L.

Vinkler-kert Kassán 29.

Virág Gyula 101.

Virilisták Kassán 96.

Virkolák v. varkolák 20'7.

Virmond 121.

Visegrád 190.

Visocky 134.

Visoky vrch 258.

Visontai Soma 3, 551.

Viszlóczky Gyula 147.

Visztula 253, 472.

Vitális rnagy. 123
f

Vitéz-család 550.

Vitéz György 529.

Vitéz János 526.

Vitlinszky Sándor 142.

Vizi manó 206.

Vizkelety Tamás 496.

Vizsoly 36, 131, 286, 331,

382, 384, 385,391,499,451,
460, 479, 477.

Vizsolyi biblia 150, 286, 291.

Volny Vilmos 192.

Vörös homokk 420.

A^öröshegy Kassán 17, 41,
419.

Vöröskereszt fiókegylete Kas-
sán 212.

Vörösvágás 45.

Waidhofen Kii.

Waldmiiller 164.

Wagner Sándor 162.

Weber József 70.

Weinberger Jakab 211.

Weinberger Jakabné 211.

Weiss Károly 217.

Wekerle Sándor 101.

Werfeni pala 420.

Werfer Károly 189.

Wesselényi Ferencz 11, 12,

221, 293, 507, 508, 509.

Willnrotter Henrik 101.

Windischgraetz tábornagy
123, 132, 133.

Wilt Mária 80.

Winkler Károly 97.

Wirkner Lajos tordai 101.

Wittenberg 182.

Wogmaister Miklós 77.

Wohlgemuth fest és tanít-

ványai 66.

Wodianer Márton 209.

Wolf Henrik 423.

Wrbna 118.

Würben gróf 118, 511

Zábó patak 272.

Zábráczky-család 550.

Zabtermelés 406.

Zalavármegye 370, 377.

Zalka Zsigmond 190.

Zay Ferencz 52, 183.

Zábrátzky József 304.

Zágráb 33, 516.

Zámbory János 211.

Zágróczky Gynla 401.

Zárdák Abauj-Torna várme-
gyében 288, 293, 398.

Zárdahegy 420.

Zápolya Imre 108, 484.

Zápolya Imréné 520.

Zápolya István 46, 108, 485.

Zápolya János 49—51, 83,

108, 109, 110, 182, 244,280,
288, 348, 486, 487, 488.

Zápolya János eltörli Kassa
szabadalmait 50.

Zápolya Zsigmond 360.

Zboró 123, 124.

Zdoba 127, 147, 148, 277,

368, 515.

Zelizi apátság 142.

Zemplén 10í-.„ -
...

Zemplénvármegve 39, 45,

62, 113, 1Í6 131, 134, 135,

137, 138, 139, 148, 149, 227,
' 232, 245, 263, 264, 265, 276,

346, 449,453,456, 481, 482,

506, 512, 526, 52.8,
;:
52,9.

Zendülések Kassán ''52, 53,

61.

Zenemvészet Kasaim' 1 191,

, 192, 210,211.
Zepharovich 424,

Zichv Ern gróf 312, 313.

Zichy Henrik gróf 82.

Zichy Kvzs 398; 299.

Zichv Rezsné grófnéí 144,

288, 293, 294, 295, 398, 399.

Zólyomy Dávid 115.

Zólj'om vármegye 134.

Znaim 134.

Zombor 31.

Zombory-család 550.

Zombory Gábor 523.

Zombory Zsigmond 523.

Zrinvi-Frangepán-féle össze-

esküvés 11,12,57,509.
Zrinyi Ilona 11, 58.

Zrinyi Péter 11, 12,509.

Zsadány 131, 133, 213, 217,

281, 368,482.
Zsarnay-család 550.

Zsarnó 272, 305, 307, 417,

419, 420.

Zsebes 292.

Zsidók (1. izraeliták).

Zsigmond király 42, 43, í í.

65, 66, 166, 227, 228, 230,

241, 244, 338, 351.

Zsindely- és deszkatiszt Kas-
sán 93.

Zsigmondy Vilmos 270, 271,

362.

Zsir 276.

Zsolna 253.

Zsolobka-patak 272.

Zsujta 133, 284,470, 477, 478.

Zsujtay-család 550.

73*



HIBAIGAZÍTÁSOK.

A 182. lapon alulról 17. sorban egri érsek h. olv. püspök.

A 183. lapon felülrl 9. sorban érsek h. olv. püspök.

A 273. lapon felülrl 7. sorban villányi patak h. olv. vilmányi p.

A 280. lapon felülrl 19. sorban Lónyai Györgynek h. olv. Gergelynek.

A 286. lapon lev kép alatt Meczner Ferencz urilaka h. olv. Meczner József

urilaka.

A 302. lapon felülrl a 7. sorban a Gagyi-czimer leírásában a „tizenegy pólya"

helyett olv. tizenegy osztatu pajzs.

A 311. lapon felülrl 1. sorban : egy része Szádelöt, a másik része Ajt

alapította, tévesen áll, helyette olv. Szádélön és Ájban telepedett meg.

A 489. lapon a 7-ik kikezdés (alulról 7—9. sor) tördelési ós sajtóhiba,

egészen kihagyandó ; helyes az 508. lap 4-ik kikezdése (alulról 13— 15. sor), mert

Bakos Gábor nem 1563-ban, de 1663-ban volt Boldogkvárához kirendelve.



Magyarország Közönségéhez!

Hazánk megismerése els hazafiúi kötelességünk. Ismernünk kell a multat, mely a

magyar nemzet fennállásának és jöv hivatásának forrása ; ismernünk kell azt

az ert, mely Magyarország földjében, népének szívósságában, munkásságában,

életrevalóságában rejlik, hogy számolni tudjunk a jöv feladatok megvalósíttatásával.

A „Magyarország Vármegyéi és Városai

czímü munka Magyarország múltjának és jelenének teljes képét óhajtja adni. Nemcsak

a müveit emberre nézve szükséges ismeretek kútfeje lesz tehát e mii, hanem kiválóan

nemzeti feladatot teljesít, midn az olvasó eltt feltárja Magyarország összes kulturális

munkásságának minden jelenségét.

A „Magyarország Vármegyéi és Városai

czímü nagy miiben az olvasó meg fogja lelni a vármegyék, városok, községek történelmi.

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

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

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

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

A .yazdaközönségnek pontos képét adjuk a mezgazdaságnak, a tulajdonjogi, kezelési

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

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

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

lésére. Mindezt nem száraz, lexikonszer modorba]), hanem világos és mindenkinek

kellemes olvasmányt nyújtó módon, kísérve számos ismeretterjeszt, szép kivitel,

állandó beesü képpel, rajzokkal, térképekkel stb.

A „Magyarország Vármegyéi és Uárosai" egyes részeit mind oly szak-

emberekkel íratjuk meg, a kik különösen az illet vidéknek vagy szakmáknak kitünö

ismeri és akik elre is biztosítékot nyújtanak a munka alaposságára nézve.

A „Magyarország Vármegyéi és Városai a

a közvetlen tudás és megismerés alapján szerkesztett mü. melynek alaposságát az

emiitett szakférfiak és helyi irk megbízhatósága mellett, a fvárosi szakírókból

alakult állandó munkatársak központi bizottsága biztosítja.

A „Magyarország Vármegyéi és Városai"

egyszer vagy ketts, negyedrét alakú füzetekben jelen meg. Egy füzet ára a

számos illusztráczió és mmelléklet daczára — csupán 40 kr. A szilárdan készített,

díszes arany- és színnyomású háttal ellátott bekötési tábla ára I frt 50 kr.

===== Egy kötet ára díszkötésben 6 frt, ==
Megrendeléseket elfogad a

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

az „Apolló" irodalmi és nyomdai részvénytársaság
Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 46. szám (saját ház),

valamint minden könyvárus.
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