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Mellyben
minden hazánkbéli Vármegyék, Városok, Fa
luk, P u s z t á k ; uradalmak, fábrikák, huták, hámorok,
s a v a n y ú , és orvosló vizek, fördőházak, nevezetesebb he
gyek,
barlangok,
folyó vizek, tavak, szigetek, erdők,
azoknak h o l l é t e l e k , Földes Urok, fekvések, történettyek,
külömbféle termésbéli tulajdonságaik, a' betűknek rend
gyek szerint feltaláltatnak.
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A' KÖNYVNEK KÉSZÍTŐJE.

FELSÉGES
ÖRÖKÖS

FŐ

KIRÁLYI
HERTZEG!

Azakiváltképen válónagykegyelmesség,
mellyel KIRÁLYI FÖ HERTZEGSÉGED
e' Hazánknak hasznára intézett szükséges
munkát előmozdítani méltóztatott;

minden

lehetőségeknek elkövetésekre Ösztönözött vala
engemet, hogy azt KIRÁLYI FÖ HER
TZEGSÉGEDNEK nagy kegyelmére né
minémüképen méltóvá tehessem.

Egybe hasonlíttatváne'Könyv az ed
dig Hazánkról kijött újjabb munkákkal, nyil
Ván ki fog tetszenia'nagy külömbözés: mind
azátal még sem azzal a' tökélletességgel bo
tsáthattam ki kezem alól, mint FELSÉGES

KIRÁLYI

Fő

HERTZEGSÉGEDNEK

nagy Neve, és e* munkának valósága kíván
ta volna.

Valóban egy emberi tehetséget,'serőt
felül haladó kívánság is vólna egyszerre, és
olly rövididőalatt egész tökélletességű mun
kát kívánni; kivált olly számtalan akadá
lyokkal öszve szövött terhes, és igen lankasz
tó tárgyban.
Hogyha FELSÉGES KIRÁLYI FÖ
HERTZEGSÉGED' vele született nagy Ke

gyelméhek, és e* munka eránt való jó re
ménységének eleget tettem; minden boldogok
felett valónak érzem magamat. Pesten Szent
György havának16diknapján 1796.
FELSÉGES
Ö R Ö K Ö S
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leg alázatosabb, 's leg kis
sebb szolgája
VÁLYI
ANDRÁS.
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Magistratus Academici, Regiae Scientiarum Universitatis Pestiensis.

Expetiit
a Nobis Dominns Professor Linguae, et Litt e r a t u r a e Hungaricae, Andreas V a l y i , ut opus, quod
sub titulo: Vályi András' Lekszikonnya, Magyar Országról,
edere intendit, quod ve ad septimum usque Tomum jam per*
d u x i t , revideri curaremus. Cujus igitur aequo deferentes
desiderio, opus memoratum tribus e gremio Professorum
Regiae hujus universitatis Linguae non minus, quam
Geographíae Patriae peritis, dijudicandum commisimus,
u t horum acceptís judiciis, nostram authoris conatui
ipsique adeo operi adjungeremus commendationem.
r

Delecti «jusdem operis Censores tribus potissimum e capitibus dijudicandum illud existimarunt, nemp e : Imo. spectato illius Scopo. IIdo. Qualitate. IIItio.
Utilitate.
Quae quidem ab Authore ita omnia praestit a esse animadverterunt, ut conatum illius diligentem
n o n minus, quam operis ipsius in Publicum redundaturam utilitatem satis perspexerint* Quod enim scopum adtinet, eum Authorem, per hoc abunde assecutum
existimant, quod hic Descriptionem Locorum omniunt
Hungáriáé, eorumque situm, hiítoriam, procreationem
deserta libera, dotes peculiares, Dominia terrestralia,
Religionem, circumvicinias, íluvios, commoda, et incommoda, limites, amplítudinem territoriorum producta peculiaria, celebriora emporia, aliaque adjuncta accuratius, quam a quocunque alio hactenus scriptore praestitum
%

y

ílitum est, exhibeat, adjectis fortalitiis: quorum nominis
originem quantum erűi potest, eorum initia, et historiam
rerum ibi actarum, succincte enumerat.
Spectando porro operis qualitatem, hanc, Plá
num, quod in eo perficiendo adhibuit, ipsumque idioma,
quo utitur non agreste, sed cultum praeterea interessentiae conscientia, adeo absólvunt, ut nuspiam Lectori
difficile fuerit, quid quid voluerit, Arcem, Urbem, Pagum, Domínium, Desertum, fluviüm, lacum memorabilem, montem, sylvam, suis cum adjunctis, et proprietatíbus illico reperire. Quod Authoris quidem Plánum et
id commendabit, quod is ad singulos Comitatus, Arces,
urbesque notabiliores Mappás, et cupra adjicere meditet'ir, quam fieri potest accurata, recensehdo Familias Nobiles cujusvis Comitatus, bona praesertim possidentes.
Utitur ad haec sua hac in elucubratione scriptoribus Patriae probatae fidei , praesertim Mathia Belio, ea sinceritate, ut nulli quidquam e laude, quam ut veri studio8us promeruit, detractum esse velit, Sermonis autem ea
est indoles, ut vitatis quibusvis verborum lenociniis, i*
planus, et cujus vis captui perquam accomodus sit.
Quod ad operis utilitatem attinet, ea quamvis cui-»
•is illico rerum patriarum studioso occurrere poterit, inde tamen magis elucescit, quod accuratius loca omnia
habitjta hoc opere exhibeantur, quam hactenus ab ali*
quo factum sit, dum montes quoque, fluvii, lacus, aliaque complura quae passim in aliis Lexicis desiderentur,
adjiciuntur, denique totius Regni notitiam, in eo quo
actu est Geographico. Politico - Oeconomico statu, qui
caeteroquin a prioré, quem alii antea exhibuerunt, per
subsecutas mutationes non potest non discrepare, ob ocu«
lós sistere Author conatur.
>
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Q u a e cum ita sínt, clarum est, praenotatum opus
n o n u t i l e modo Patriae, et honorificum futurum, verum
i p s u m A u t h o r e m , postquam idem opus limatura, et ad
m a j o r e m perfectionem deductum absolverit, ob laboréin
a d e o improbum non minus ac sumptuosum, publicam
o m n i n o mereri attentionem, omniumque favores, quibus
xes P a t r i a e cordi sunt, excitare debere. Ex quo igitur
e u n d c m dignum profecto censuimus, quem Gratiis, et
o m n i u m favoribus impense commendemus. í)atum ex
Consessu nostro Academico Die gna Junii 1795* Pestini
celebrato.
STEPHANUS SCHÖNVISNER. m.pr*
h . t. Rector.
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Mint a' kaszától megkapott, 's szörnyű sebet
V e t t , szép virág szál lankád, és tsüggö fejét
F ö l d i g lebotsátván, már halalát várja. T e
I s életednek még tavaszában, reád
E s v é n az öszve gyültt betegség, és erőd*
M i n d elfogyasztván, a' koporsóhoz közel
Jársz v a l a , — Barátid a midőn hírét vevék
Nyavalyádnak, hogyan epedtek; hogy könyörög vala
A ' kegyes Egekbe kiki felépülésedért!
E z így kesergett: VALYI! bútsúzol? nem is
Láthatd gyümoltsit sok verítékednek; Óh
Hazád9

9

Hazádnak áldózáttya! nem szántad magad*,
Tsak hasznot hajthass néki! hozzá lángoló
Tüzednek ez volt bére; meghalsz! Amaz
Ismeri VALYIT a' Budára gyuitt egész:
Országnak Eleje: tudva v a n , mit tett Magyar
Nyelvünk virágzására, rend szerént való
Tudományi karba, hogy felhágott, ö Vala
Eggyik főbbik eszköz; az ő könyörgő, 's hathatós
Levteiére lett meg a jeles Törvény: soha
£1 nem felejti Nemzetünk ezt; élni fog
Emlékezetében pártfogójának neve.
Így szólltak Ők, mind egyre rettegvén, ne hogy
Hóltt híred' hallyák. Már Öröm könnyek lepik
Artzájok'. Élsz, jársz, ép v a g y , helyre jött
Színed, 's erőd, és tiszted ismét folytatód
Magyar Tanító, *s a*-Magyar Lelket, tüzet,
Beléjek öntőd a* Magyar Nyelvel jeles
Tanítványidba. Nyűjtsdki hasznos életed
Öszültt időkre, 's a* mihez fogtál minap
Hajtsd végre. Mire van a* szabott Törvény; ha ninU
Az Oskolákban sürgetője? jobb vala
tíem hozni, mint által ugrásit tovább
Elnézni. Téged arra tartott fel az É g ,
Hogy úJTa felfedezzed Honnyunknak sebét.
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VlRTEN* Mindszent

havának gdik napján*
BARÓXI SZABÓ D Á V I Ö *

Királyi Pr*fes*Z»r.

E L É G I A
Ad Lexicon Clariss. Domijü Andreáé Vdfyl
^ ^ u a e , Sacra Pestána colitis pénetralia Musae,
Quive sédet mediá Delius Urbe Dens;
jDicite, cur tantuin scro genuiftis Alumnum,
Forsitan et Superúm pectora Livor habét?
F a l l o r ! at aetatem cumulare Volumine noftram
Hoc ftatuére suum Tempore ferre Virum!
Nec locus invidiae; Linguas, quibus indiget usus
Fregerat externo Pannonis Ora sono;
Nunc operae pretium eft, mites decerpere fructus,
Impleat his Calathos Patria Lingua suost
H o c , Arethúsa, tuó manat de fonté Volumen,
Quod parvo magnas gurgite fecit aquas,
Tanta papyrifero subsunt Myfteria Nilo;
O salubres cursus Nile jocose tuos!
Sed tamen et Nílus, pariterque Arethusa dehiscit;
Nulla tuum VALYI sorbet aréna decus ;
Ut fluvii rivis, augetur flumine pontus,
Donec in immensum confluat unda maris;
L e x i c a sic currunt adjectis nomina rebus;
Dum ^peragit numeros aucta sibilla suoc.
Magnum opus; unius complecti munere libri,
T o t loca, tot fluvios, tot juga celsa, Viros;
P e r speciem rerum, per apricos aethere saltus,
Nomina florilegae colligis inftar apisj
M o r e ferae toties opus immortale relambis, * )
JEt ftruit Hungarícos haec tua cura faros*
Condere
f

*V Exempfy

Vrsi plantpm saepiuj rtlambtntie.

Cond'er* nonnullos, hilarfg modulaminaPhaebi
Demus, in undenos verba coacta pedes;
Mittimus, Herois, quosdamve sonare cothurnis,
Hiftoriisque alios invigilare suis;
Altér amet Themiden, sit nauta, aut caelifer Atlas,
Vei tonet Urbano verba díserta foro:
Sed tuus, kis cunctis, praebet liber indice certo
Fabula propositis,- materiamque suis.
Lumine perfundés multorum scripta Virorum:
Magnus eris serae pofteritatis honos.
I , modo cámporum, consignes nomina rerum,
Et fer olympiacas per tua Regna rotas;
Perfice, V A L Y I , tuos Patria precor auspice Libros,
Ilias Hungaricis vivát ut'ifta plagist
Dum juga Carpathii, Dominae dum Maenia Budae,
Pisce, Tibisce, frequens navibus, Ifter, eriS;
Dum Segetis, Pecorum, Tokaensis plena Falerni
Jure sub Áuftriadum Patria noftra manet;
Dum Sale, dum ferro, variis tumeatque metallis;
Chrysius auriferas dum cumulabit aquas ;
Semper eris Patriae charus; tum nomina rerum
Semper erunt operis nomine juncta Tui,
1
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VÁLYIANDRÁS
Magyar

URNÁK

Országról irtt Lekszikonnydhoz.

neved fénnyét Anya nyelvünk drága Reménnyét
Hajdani talpra teszed, köz folyamatba veszed;
Gyöngy szemeket hoztál, köd alatt Tengerbe hajóztál,
Tsónakod Űzni mered, part menedékre vered;
K ö n y v Kamarád áldjuk, eszedet dítsekedve tsudáljuk,
llly munkát keverő, hogy jöve néked erő?
S o k leseken által vala míg arany érre találtalj
Lássa meg ezt nap, 's hóid Ész műhelyedbe kohóid!
Kertedet ültessed, koszorúd zöldébe szedessed
- Melly telekítve magát tartsa örökre szagát;
Szép eszed értekjét küldgyed könyvbéli. remekjét
Szűz Múzsákhoz elé bőlts sereg úttya felé,
B a r ha kilentz Szűznek, valakik Tudományokat Űznek,
Tárgyokat egybeveszik Tiszteletekre teszik,
V A L Y I N A K ez dolgát, kérdem, melly múzsái Szolgát
Illeti? arra tejét Múzsa nem adgya fejét:
Mert az Melpomenét, tudgyuk, jádtzodja szekernyét^
Clíót, a' történtt dolgod idője szerént j
Tárrogató sípját Euterpe nyelve Zsilípját
V í g játékba Hevét mártya, Thalia, nevét;
Terpsicore Hárfát indít zengésire nyárfát;
Földet mér Erató, Verse szívekre ható;
Calliope higgatt ereken szót edgyöve raggat
Tündérségi korán hat nyoma lábnyi «orán;
B6v szava, tőltt mézzel mutogat Polyhymnia kézzel £
Úranie' ki derül tsillagos égre kerülj *

*) Cothurnu*

Tragicorum juxta Szabó

—Dávid.

Í g y de tehát kintsét VALYINK hol vette kilfntsét
Mellyel részre akadt Könyv kiadásra fakadt?
Tí/edik ez számbann Anyanyelvűnk Múzsa karámban;*
V A L Y 1 kiűzve halált Persephonéra találtt;
írje betses Tzétját, az irigy hadd rágja atzéllyát;
V A L Y I T ölünkbe vegyük hír Szekerére tegyük;
Jöjj ide kőzénkbe Marosunkhoz VALYI Megyénkbe,
Mert Könyved tettze jöjj Magyar Euriditze!
Már sokan örvendnek Könyvéről írt vala Rendnek,
Fárradozása körűi két Haza népe örül;
V A L Y I keresménnyén Anyanyelvűnk titka Szekrénnyén
Jázon arany gyapját, nézdd Berenítze haját;
Meily kies Almáját Nyelvűnknek Honnyai fáját
Hesperián kifedé Hercules öszve szedé ;
Illyen Ariftoteles természeti Könyvibe teilyes;
Ez vala Pandóránk már ma világra ho*ánk.
Mert, Hegyek, és FerdŐ kényeskedik a' vadon Erdő,
Hogy neve V A L Y I feles Könyvibe téve jeles;
Árnyékos kutak kérkednek sok gyepes utak,
Néma tavakba hajak, puszta mezőkbe falak;
Már vizeink rontyák tzölepes hídlábjait ontyák,
Partyai közt nem fér a* Maros árja kitérj
Föld üregén értzek, Várok rogyadékjai Bértzek
Voltak mellybe Hadak járnak alatta vadak;
Városok, és térség falu közt a' pusztai verség,
Dombra emelte Halom, tó rekedésbe Malom,
VALYI felől szólnak, jó Hír, neve, tőllek omolnak
Mondván: VALYI Hazád, szép núvelésr* hozdd,
9
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BOLDOGSÁGOT!

I m é akaratom eU en is hamarabb kénteleníttettem
kibotsátani e* munkát, mint szándékoztam vala.
V e g y e d jó szívű Hazámfia ollyan indulattal, a*
millyen szíves készséggel, 's bajos fáradozással
hasznodra lenni igyekeztem* Valóban nem az én
gyenge erőmhöz hasonló vállárat kívánt volna
e' munka: de mit tudtam tselekedni? hírem, és
tudtom nélkül nyomtattatott vala ki néhány esz.
tendókkel ez előtt a' magyar Orfeusban, hogy Korabinszky Mátyás Úrnak Lekszikonnyát fordítom,
s kötelességképen vettem f e L — Igaz, hogy ked
vem vala a' Tárgyhoz,. mit is tehettem volna hasz
nosabbat, szükségesebbet Hazámnak e* szolgálat. «ál ? de féltem a' terhes munkának súllyátói, '&
annak akadállyaitól; és így függőben maradott
szándékom. Szívesen kértem vala némelly Tudós
Hazafiakat, hogy velem magokat ez igyekezetben
egyesítenék; senki sem ajánlotta magát; söt ked
vemet is fontos okokkal eloltani igyekeztek. Mind
azáltal fellábbadozván gyengélkedő állapatomból»
viszont munkára gerjesztett Hazám, 's nemzeti
nyelvünk- Hathatósan segéllett Fd Méltóságú Hertzeg B A T T Y Á N I J Ó Z S E F Cardinúlis, és Prímás
Ö Eminentziájának betses kegyessége j mert a* hal
hatatlan érdemű Bél Mátyásnak kézírásait (nétnelly
más iratokkal egyetembe**) velem közleni
9

Szép reménységet szóigáltattak a Felséges
Királyi Helytartó Tanátsnak igen kegyes Rendé,
lései is, mellyek szerént, nem tsekély segédei,
ip ékhez lehetett méltó bizodalmam, és minden
Vármegyékhez intézett esedezéseim: de megvallván az igazat,- sokkal kevesebb tudósításokat
nyertem, mint reménylettem, avagy az illyen köz
hasznú igyekezet érdemlett volna. Háládatos tisztelettel köszönöm minden, Méltóságoknak, 's kfU
lömbféle karban ,helyhe£tetett papi, és világi Ura*
S á g o k n a k szívességeiket, a kik feltételemet jótéteményeik, segedelmeik, és tudósításaik által elő
mozdítani méltóztattak: 's azon leszek, hogy mind
a z o k a t a'Vármegyéket, llraságokat, Tudósokat,
és Hazafiakat, kik a' M a g y a r n y e l v n e k , *s Lite*
raturának előmenetelét eszközlik, tetteikkel egye
temben, annak illendő helyén idővel nyilvánít,
hassam. Háládatlanság volna tőlem, ha Tekintetes Ráth Ágoston Úrnak különös szívességét is nyil
ván meg nem köszönném, a ki a' Felséges Kirá
lyi Helytartó Tanátshoz tartozó nagy munkával
készített tíz kötetből alló Catastrumot velem az
idén közleni nem terheltetett*
Hogyha immár, igyekezetemnek minémAsé*
gét látván, e' munka a" Hazának tetszik, '* tökél*
létesítését kivánnya; ímé jelentem hogy az egé$z
Országbéli Helységeknek első munkáját úgy végeztem el, hogy mindeiykhez beiktathassam, a'
mi szükséges lejénd: a* jobbításokat pedig némelly
kim áradott Helységekkel egyetemben, mellyeknek kikerülhetésére, és a megvizsgálgatásra ez
után több időm engedtetett; mindazáltal, ha re*
ménytelenül megtörténnék, egy toldalékban fo
gom egyszersmind kibotsátani, olly formán, mint
e Kötetnek végén látható. Kiváltképen óhajta
nám
f
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H&m p e d i g az újjabb feles épületeknek a' gazdaságbéli jobbíttatásoknak, a' nevezetesebb új tör
téneteknek, és a' termések mivoltoknak tudósítá
saikat , leg inkább e * tsillagotskával kijegyzett
Helységek eránt, mellyek felöl épen kételkedem.
A kik ellenben e' munkának hasznos, és
szükséges voltát, v a g y által nem láttyák, v a g y
n e m akarják, vagy az illyen igyekezetekhez ked.
vétlenek; kérem, leg alább ne akadályoztassák:
e d d i g valóban tapasztalni kénteleníttettem, hogy
a' kiktől segedelmet várhattam volna, külömbfél e színek alatt akadályokat hintegettek elömbe*
A z irigység is sokféle fortélyok alatt ártogatott;
de a z illyen álirokságoknak terhét leg jobb bé
k é v e l szenyvedni;. mert méltatlaüságaik egyéb
aránt is buborék módgyára elenyésznek.
Megtsökkennek ugyan ezeknek agyarkodásain a* kissebb lelkek; de a* bátor szívű férfi, mint a' ke
mény kőszikla a tsapdosó habok között ingado
zás nélkül marad, szánakozva mosolyog az ár
tatlan gyengeségeiken; mert épen az illyen tövi*
ses kissebbitések által tétetik állandóvá a* meg*
sértetettnek jó emlékezete.
>
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örömest szerettem volna Érdemes O l v a 
sóimnak könnyebbségekre, egyszersmind a Vár
megyéknek magyar földképeikkel is, mellyek
Bétsben olly jelesen készülnek, egybe kaptsoU
ni munkámat; de még azok fontos okok miatt
e l nem készülhettek, *s nem is a' betűknek rend
g y e k szerént készíttetnek; mindazáltal a' Hazá
ban számos
helyekeh, *s általam is megszerez*
J*et$k; én ellenben munkámnak kiadását tovább
r a nem halaszthattattu A ' mi pedig a Városok
n a k , Kastélyoknak, 's a' t. képeit illeti, már ti-"
*en j i y ó l t ó kép^k^ felöl hi^wyossá
téteti-raj
f

1

1

Vmegvallom, nemit volt időm, és módoin eddig
úgy sürgetni, és esedezéseimet széjjel küldöz
getni mint kellett volna: de reményiem, hogy
Hazánknak, 's Nemzetünknek híréért még sok
kal számosabb JÓTEVŐK lesznek, ha e' szép
tzélnak valóságos folyamatyát látni fogják. A n .
nyival inkább, mivel mind ezeket a' tsínos, é*
nem közönséges képeket , egy nagyra menendő
jeles Magyar Ifjú Orosházi Czetter SámueL készíti
Bétsben, a' kinek szép tehetségét, ímé Felséges
J Ó Z S E F Királyi Fö Hertzegnek képe, 's néhány
Városoknak, már elkészített díszes képeik biaonyíttyák.
;
f

j

Látni fogják ezekből az idegen külső Nem
zetek i s , a* Hazánkbéli nevezetesebb épületeket,
látni fogják, hogy a Magyarok is kedvellik a*
*zép mesterségeket, látni fogják azokat a* Mél
tóságokat, Uraságokat, és Városokat, kik a*
^Nemzeti hírért nemes szívvel adakoznak; látni
fogják egyszersmind azt is, mennyire segéllik a*
JHagyarok a' köz haszonra, 's díszre intézett
igyekezeteket.— A z egész képeknek gyűjtemé
n y e , egy különös kötetben fog köz kezekre bo
csáttatni ; minthogy a' könyvben alkatmatlan,
•Őt kár is volna olly tsínos munkákat öszve
hajtogatás által díszteleníteni. L é g y jó egesség*ben Érdemes Olvasó! s feltett tzélomnál ha
marabb készültt munkámnak vedd hasznát, a
melly hibákat imitt amott találsz, tudósítts feló.
l ö k ; és én jó akaratódat szívesen fogom tellyesíteni. Egyébaránt is légy nieggyözettétve felö
l e , hogy e* munkának öregbítése, tisztogatása,
*s helyespbbítésé fő gondom, gyönyörűségem,
és kötelességem lessz.
9
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,^Vba v. Ahha. Szabad pusz
ta Abauj Vármegyében.
A B A . Magyar falu Fejér
Vármegyében, birtokosai KÜlömbféle Uraságok, lakosai
többnyire katolikusok, és ke
v é s reformátusok; fekszik Fejérvártol napkelet felé há
rom mértföldnyire; termő
földgye j é , réttye hasonló
k é p e n , legelője elég, ga
bonával bővelkedik, 's vagyonnyait jó móddal elad-hattya Fejérváron, első Osz

e^g ^an, épületre va!<5 £fe
is a tiszán könnyen szerezhetnek, szőleje elegendő^
piatzozása Egerben, és Mis- *
koltzon esik, de mivel ha
tárját tisza vize gyakran el-^
önti, s nehéz járások van,
sőt a víz áradások»miatt ma-gok is gyakran káros alkdmadanságokat szenyvednek
a második Osztályba tétetteteit.
AB AD. Szabad puszta Kunkegyes felé, határja termé
tálybeli.
keny, s kivált gabona ter
ABA. Szabad puszta Komá mesztésre ifren alkalmatos
r o m Vármegyében, fekszik helyen fekszik.
Ó Gyallához nem meszsze.
ABAFALVA. Tót, és
A B AD. Magyar falu Heves gyár falu Gömör Vármegyé
Vármegyében, földes Ura ben, birtokosai több Urasá
Báró Orczy Uraság, lakosai g o k , lakosai katolikusok,
Varosától
refo^mátusok,fekszika Tisza fekszik Putnok
mentében, napnyugot felé, nem meszsze. Születése he
K i s Kőrössel által ellenben; lye az Abafi nemzetségnek,
Tisza Szaióknakftlj'ája, határ melly külömböző az erdélyi*
béli földgyei trágya nélkül híres ABAFI nemzetségtől,
is, két szántás után termé- *s jeles kastéllyával, és szép
kények; száraz malmai vágy kertyével díszesíttetik. E> fa
n a k , erdeje közönségesen lunak meszsze terjedő szán*
fnzfa, melly könnyen gya- tó földgyei vágynak a Sa
tapodík,
nádgyá, és sássá jó fele! 's mind bu2át, raind<
A
gabo*
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ABARA,

ABALIC.

gabonát termékenyen hoz;
piatza három mértföldnyire
legelője elegendő, fája tűz
r e , és épületre a' mennyi
k e l l , káposztás földgyei is
termékenyek, pénzt keres
hetnek a' lakosok só hor*
dással, és szolö munkával;
jsfcö Osztálybeli/
ABALIGET. Magyar fafti
Baranya Vármegyében, föl
ded Ura a' Pérsi Kaptalanbéli
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik egy nagy hegy mell^tt a' Baranyai járásban, ha
tárja középszerű, 's olly for
ma termésbéli javakkal bő
velkedvén mint Bagddsa, a*
második Osztályba tétettetetr.
ABANY. Füzes Abany, vagy
Ahony. Magyar falu Heves
Vármegyéhen, ^ Tarnai já
rásban , Eger Városához nem
meszsze, földes Ura az Egri
Káptalanbéli Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Szolnok
alatt a' tisza mentében, révje
is van 9 a Földes Uraságnak
birtokában; határbéli föld
gye , és réttye j ó , Egri piatzozása közel, legelője elég,
itató helye alkalmatos, szil
vássá hasznos, keresetre jó
mődgya, szolö hegyek szom
szédságában lévén, malma
helyben; a' községnek van ki
szabott réttye, de mivel fája,
makkja, nádgya, szőleje ninisen, második O^ztalbéli.
y
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Ab ARA.* ( Tóiul
öbórin)
tót, és magyar falu Zemplén
Vármegyében , lakosai ka
tolikusok , fekszik Ondva
vize mellett, Fazditstol egy,
rés
mértföldnyire, határja
károm nyomásbéli, réttyei
meglehetősek, legelője ele*
gendó, malma helyben, sa
ját erdeje is van, fája mind
épületre, mind tűzre elég
szabad makkja a' hizlalásra,
piatzozása Nagy Mihályon
és Ujhelyben; só alatt is
szekerészednek, 's kapával
is keresik élelmeket, első
OsztálybéU.

:
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ADATVAN. Magyarfalu He

ves Vármegyében, az előtt
a' PrcBmonstrdns Szerzete
sek birtokában vala, lakosai
katolikusok, fekszik Zagyva vize partyán , Mihálytelk e , és Szent György hely
ségek között> szántó földgyei meglehetősek, de a*
víz kiáradasai által sóvínyittátik, réttye, legelője elég,
'$ más középszerű javai is
vágynak, menyekhez képest
második osztálybéli*
AnAUJ VARMEGYE.

Ne

vezetét vette
Abaujvdrtol
mellyet némellyek ABATÓI.
magyar Országnak Királyá
tól származtatnak; mások p e 
dig ugyan Abdtól, magyar
Országnak hajdani Yezérjétöl, és Nádor Ispánnyátoi,
a* ki
9

.ABAUJ.

ABAUJ.

V ki e* Megyének akkori
oltalmazó
erősségét jobb
lábra állítván, vagy meg
jobbítván, Abaújvárának ne
veztetett; az elStt pedig Abavárának. Néhány százado
k i g vitézül kiállotta a szerentsének viszontagságait
míg 1556. esztendőben el
9

f

ső FERDINÁNDNAK Vezérei

től keményen ostromoltat
ván raeggyözettete. Hoszszásága Abauj Vérmegyé
nek , a' Fűzéri járástol kezd
vén Bcnyékig Sáros Várme
g y e szomszédságában, nyoltz
mértföld * szélessége pedig
mint egy négy mértföldel
kissebb, ha Torna Várme
gyének szélétől, Zemplénig
Toltsva Városának szomszéd
ságában határoztatik. Szom
széd vidékjei napkeletről,
és délről többnyire Zemplén
Vármegyének szántó, és ter
m o földgyei, napnyugorrol
p e d i g Torna, és Borsod
V á r m e g y é k ; észak felől el
lenben Szepcs; de még in
k á b b Sáros Vármegye kör
nyékezi. Kebelében lévő vi
dékjei a külöijibbféle he
g y e k magassága, és a völyeknek,
s térségeknek
ellemetességei által, kivált
képen
gyönyörköd tetők.
N a p k e l e t , nyugot, és észak
felől a h e g y e k , és erdők
miatt k e m é n y k é b b ; dél fe
%
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lől pedig mind sík mezővel
mind gazdagon termő föl
dekkel felékesíthetvén a ter
mészettől, k i e s , és jő la
kást szolgáltat, leginkább
Magyar, sokkal kevesebb
német, és számos tót lako
sainak*
Nevezetesebb napkelet
felé lévő hegyei, mellyek
az egymástol, külömbözo
kies völgységek által ékesíttettek, ezek: Regéig, Fíi[ér
S[aldnti,
és Boldogkő he
gyei , mellyek hajdani volt
váraik által, híresek valának; de már az időnek mo
stoha viszontagságai miatt
elropgyollodtak. Ezek után
következnek, a Telki Bá
nyai hegyek, mellyek az előtt
arannyal bővelkedtek; majd
a Kassai, és Bélai h e g y e k
mellyek rézzel fizetnek; ezek
után pedig a* Hilai és Ara/ryi/tűi hegyek;mellynek ne
vezete régi arannyal gazdag
kintsu tulajdonságát bizonyíttya. Nevezetesek továb
bá a* Mettzenzéfi, és Jászói
hegyek i s , mind magas vol
tokért., s fákkal gazdag tu
lajdonságaikért , mind pe
dig az ezekből készíttetni
szokott jó vasakra nézve.
Ezeken kivul még több kissebb hegyei is vágynak,
mellyek mind tűzre, 'smind
I építletekrte alkalmatos, óltsó,
A a
és
t
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ÁBAig.
és elegendő fát, mind pedig
nem Közönséges vadászato
kat szolgáltatnak.
Folyó vizei rész] szerént
más Vármegyékből folynak
bele, rész szerént pedig ot
tan erednek. Nevezetes ezek
között:

I. HERNÁD vize; németül
die Kundért, ered Szepes
Vármegyében
külömbféle
kútfőkből, és tsekély apró
patakokból; megszaporod
ván pedig Gölnit^ vízével,
meglehetős nagyságú folyó
vízzé válik, s így folytas
sa Városa mellett e l , tsendesebb folyamattal: innen pe
dig több faluknak határjait
nedvesítvén Csánynál, Tar
tja vízével egyesül, 's majd
egy, majd más névvel ne
veztetik. .
I I . TARTZA vize. Ez is Sze
pes Vármegyében ered, 's
minekutánna Berzevitzénél
Sáros Vármegyébe általfolyt,
mintegy het mértföldnyire
nedvesítette e* Megyét, Benyéknél szakad Abauj Vártaegyébe,
a* Fílzéri járás
b a n , holott Rds, Zdoba,
majd Király nép,
Vajkót[,
Roqgony, Ötsvit, Lengyelfalva, Hutka, és Alsó Mis
it faluknak határait nedve
sítvén egygyé leszsz Hernád
vízével, 's annak nevezetét
.7*pgh tartya, mint egykét
f
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mértföldnyi folyásában; az
után pedig a' Németi, és
Göntzi hidaknál ismét két fe
lé szakad, mellynek észak
felé lévő folyamattya Her
nádnak, napkelet fele folyó
része pedig, Tartódnak ne
veztetik. E* két felé val<S
szakadás által származott
szigete Ivdncsndl végeztetik;
holott ismét egyesül Hernád
vízével; de nefti nieszse is
mét ketté szakadván folya
mattya', Tartza nevezete
egészen elenyészik, mert
azután BÁRSONYOSNAK

ne-.

veztetik, vagy tsendes folyamattyáért, vagy pedig a*
köz népnek véllekedése sze
rént azért, hogy hajdan a' ma
gyar Országi Királyok közzul bársonyos öltözetben be
léesett, 'sa* ki fogott Király- ,
nak szerentsétlen történetit
emlékezetben hagyná a' k ö vetkezendőségnél.
Bárso
nyos vize Halmajtol Aszaló,
es majd Onga felé íbiy; Her
nád vize pedig Felső Dops%a
Hernád Kérts, Kinizs Baksa, és több faluk körül mint
egy két mértföldnyire valásztya el Zemplén Vármegyé
nek határját Abauj Várme
gyétől, azután pedig Her
nád Németin alól, Bőts Vá
rosánál öszve folyván, Híd*
végtől nem meszsze, SajcS
vizével egygyé leszsz; végre
pedig
%

ABAUJ.

ABAUJ.

pedig Rtsyiy&enen
alól a f felett, *s tizen három falu
Tiszába foly.
kat nedvesít; mellyek innen
III. OZSVA vize. Ered Sáros 13 Városoknak is neveztet
Vármegyebéli begyekben, nek. Csdny falunál foly Her
ÖFalu,
Turina, és Báty ok nád vízébfc.
falukról nem m e s z s z e ' s leVII.* RONTVA vize. Ered
foly az Újvári mezőre, 's a' Szalántzi 's e mellyéki he
minekutánna mintegy két gyekben , a honnan lefoly
mértfölnyire Bátyákon alól ván Újváros alatt BARADLA
napkeletre, Bőd, Györké, vízét fogadgya öblébe, az
Régere
Ruszka, Balogd, után pedig mintegy három
Bogdány, Felső Mislye, nap- mértföldnyire tartó keren
nyügótra pedig Nádaska, gős folyásával S. A . Ujhely
Ozsva, Felső, és alsó Csaj felett egyesftl BOZSVA vízi
faluk mellett elfolyt, Alsó v e l , *s végre á' Bodrogba
Mislyén alol egyesül Hernád, foly bé.
és Tartza folyó vizekkel.
Tavai is vágynak I[ra he
IV. BÓI>VA vize. Ered a* gyén , mellyek között a fel
Jászői hegyekben, *s meg ső kissebb , az alsó pecSg
dagadván a' külömbféle apró tágasabb, és vízzel is gaz
patakotskák által Szepsi Vá dagabb , kifolyása soha sem
rosa mellett folytéi, azután szárad k i , s jó izS rákok,
Bodoló, és Peder alatt, mint és halak {is vágynak benne.
egy két mértföldnyi futása A* több említett folyó vizek
után foly által Torna Vár pedig mind kólömbféle j ó
megyébe.
izű halakkal, mind pedig
V . KANYAPTA vize. Ered rákokkal gazdagok.
a Hillói, majd Aranyitka
A' természetnek kíilömbkegyeiből, azután pedig féle javai között, jó borok
Kis Ida, Sat{a, Bu[inka,es is teremnek e* Vármegyé
Nagy Ida mellett folyván ben*, mellyek között legne
sernlyékes motsárokat for vezetesebbek, a* S[iks[ói/
m á l , melly Kanyapta mel- Hétrét, Gönt{i, és Boldoglyékének neveztetik. Öszve £&i borok; mellyek valóban
szivárogván -pedig ismét vi jó asztali borok; közép szeze, Iféaer falunál egyesül riek a* Kd[smdrki, Szára^
Bodva vízével.
völgyi, ét Cserehátiborok,
VI. MrszxA vize. Ered a' leggyengébbeknek, és sitr
Mis{lókai hegyekben Kassa vanyus ízueknek tartatnak
A 3
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ABDA.

ellenben, £ Jds%ói, s tnás az ott lévő őrizetnek egé
apró szőlő hegybéliek. Melly szen lett, megölettetésével
külömbféle javakkal áldotta vette vala meg. A z Abdái
4neg a* természet e* szép, híd ellen az előtt panaszolgazdag, és egésséges leve kodtak a' lakosok. Azért is
gőjű Vármegyét láthatni Is 1659. az Országnak Rend
tvánfinál a) h Vindischnek gyei közönséges megegyeb) s több íróknak munkái zésböl, elrontatták. Már ma
ban. Lakó helyei mind öszve e' helyen tsak kis adót fizet
2.91. *s az Egri, és a* Rozsnyai nek a Győri Káptalannak.
Püspöki Megyékhez tarto Azt befzélíik e* helyről, hogy
ipidőn 170a. esztendőben
zik,
Úr
napja előtt Rákotzit több
a) Libr. II. p. 18. *3«
fogoly
társaival erre vitték
h) Geographie des Königáltal,
egy
köz katona itt ha
reichs Ungarn, von Karl
lászván,
valamelly
nagyharGúttlitb von Vindisch* I
Presburg 1780* Zweiter tsát fogott, ésRákotzi jöve
telét hallván, azt azonnal ne
TheilSeite 67,
ABDA. Németül BrikkcL ki vitte ajándékba; elfogadi
Magyar helység Győr Vár- Rákotzi az ajándékot, 'smáse
jnegyéb. földes Ura a' Győri j adott helyette a' katonának,
Káptalanbéli Uraság, lakosai mellyet annakutánna a' híd
katolikusok, fekszik Rába ví- ról illy kívánsággal vettetett
tén lévő hídnál, hova a víien- Rabtza vízébe: „ Bar tsak
a most raboskodó Rdko~
tűl lévő sántzoknak örizetére
n
iy> & tégedet halai s^Or*
Győr Varosából küldettek
hadnak
testen, hamar a*
hajdan Őrző katonák. Híre„
te
követ$d
lehetvén, megsiti MAKSZIMIEIÁN Császár
„
szabadulhatna!"
Melly
nak e helynél tett táborozá
tsak
ugyan
ú
g
y
i
s
lett,
a*
sa 1616. esztendőben, miMagyar
Hazának
e,
vagy
pe
<Jon SZOLIMÁN Sziget Várát
osrromlotta; és az a temeté dig önnön magának nagyobb
si pompa, mellyet tettek, az kárával. Termésbéli tulaj
ide ajándékba küldettetett, donságai, e'helységnek meg
és Szigetnél elesett vitéz lehetősek , de mivel Rabtza,
ZRÍNYI fejének; melly an- és Duna vize Öbleikből kida
nakutánna Abdáról, Csáktor gadván, mind vetéseikben,
nyára küldettetetr, E* helyet mind kivált kaszálójukban
jiákoty 1707* esztendőben! l tetemes károkat okoznak, 4*
má9
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második
tett.

Osztályba tátette- épületre VALÓ fíja ingyen,

szőlő hegye ugyan nintsen,
A b d a l ó t z Edlitz elegyes valamint piatzozás helyével is
fcorvát falú Vas Vármegyé szűkölködik, melly okok
b e n , lakosai katolikusok, miatt, a' második Osztályba
fekszik
Monyorókerektöl számla Itattatott.
ABONY. Mező Város Pest
nem meszsze; határbéli föld
Várm.
F. U. több Uraságok,
g y e az említett helységéhez
lakosai
katolik. fekszik Szol
hasonlító második Osztály*
noktol
nem
meszsze, széless
béli.
mezőségen,
szántó földgyei
ABELOVA. Tót falu Nó
kiváltképen
jók, legelője
grád Vármegyében, földes
Ura Gróf Forgáts, és Gróf nagy, hallal a' Tisza mellett
Zichy Uraságok,
lakosai lévén bővelkedik, fája igen
evangélikusok,' fekszik Dé- szuken; de más javai lévén,
yentől egy és
mértföldnyi első Osztálybéli
ABONY. Sík Abony, ma
re , nevezetesíti e* helyet, a' j
gyar
falu Foson Vármegye- „
híres volt hazánkbéli földinében,
lakosai katolikusok,
rónék Mikovinyinak, itten
fekszik
Szerdahelyhez,melly
lett születése, a* kinek nének
filiája
nem meszsze. Ha
melly Vármegyékről készí
tárja
jó,
réttye,
legelője elég,
tett föld képei mind a" Bél
fája
mind
a'
kétféle,
eladásra
Mátyás munkáiban, mind
azon kivoí esméretesek, 's jó módgya, első osztálybeli.
ABONY. Nagy
Abony,
nyilvánitóji a* szerző volt je
les tehetségjének. Határbé magyar falu Poson Várme
li földgye közép termékeny- g y é b e , fékszik Csallóköz
s é g u , rettye, legelője, 's fá ben Szerdahely mellett, la
ja elég; második Osztály kosai katolikusok, Plébánusok is vagyon. Határja az
béli.
elobbenihez
hasonló, 's JA
A b o d . Meglehetős falu
vai
i
s
,
első
osztálybéli.
Borsod Vármegyében, földes
ABONY. Zemplén VármeiUra Gróf Csáky Uraság, lako
gyebéli,
szabad puszta, mel
sai katolikusok, Magyarok,
lyen
nevezetes
majorságok
és T ó t o k ; fekszik SzendrŐvágynak,
földes
Urai kühöz, mellynek filiája nem
lömbféle
Urak,
határja
a*
meszsze, határja közép sze
szántásra,
's
vetésre
kiváltké
rű ; de e g y része jobbatska,
legelője elegendő, tűzre, és pen alkalmatos, leg inkább
A 4
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ABÖS.

ÁBRAB*

nedves esdendőnek alkalma
tosságával.
ABos, Obusovtze, tót fa
l a Sáros Vármegyében, föl
des Urai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Hernád vize mentében, So
moshoz, mellynek filiája nem
meszsze, határja kövér ter
mékenységit ; de nehezen
miveltetik, réttyei kétszer
kaszállhatók, és tsak akkor
öntettetnek e l , midőn már
a szomszéd völgyek vízzel
megteltek, erdeje, legelő
je , és szomszéd piatzoaasa is
alkalmatos, mellyekhez ké
j e s t első Osztálbéli.,
ÁBRAHÁM. Szent Ábra
hám , tót falu Poson Várme
gyében, birtokos Ura Gróf
•Eszterházy Uraság lakosai
katolikusok, fekszik Dudvág
vízéhez közel, puszta Födé
mestöl egy mértföldnyire, ha
tárja gazdag, réttye, legelője,
fája elég,itatója, eladásra va
ló módgya alkalmatos, mel
lyek szerént első Osztálybéli.
ÁBRAHÁM, vagy Abrány.
Magyar helység Szabolts Vár
megyében, birtokosai kü
lömbféle Nemes Urak, lako
sai katolikusok, és reformá
tusok, határja közép termé
kenységül, nem külömben
réttye *s legelője i s , melly
vagyonnyai szerént második
.Osztálybeli.
1

f

ÁBRAHÁM. Szabad pusz
ta Szabolts Vármegyében,
fekszik Nyír Bátortol, melly
nek filiája nem meszsze.
ÁBRAHÁM. Szabad pusztai
szőlő hegy Szála Vármegyé
ben.
ÁBRAHÁMFAIVA. Ábrahá
movtze, tót falu Sáros Vár
megyében, birtokosa Raszla
vitzKy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Hanusfalvátol e g y c s ^ . mértföldnyi
r e , e' helységnek ugyan Ke
resetre módgya nintsen; de "
mivel határja nem rosz, és
réttye, legelője, 's tűzre való
! faja e l é g , második Osztály
béli.
.
ÁBRAHÁMFALVA. Tót fa
lu Turotz Vármegyében, tó
tul Áhrahamova, földes Ura
a' Királyi .Kamara, lakosaika
tolikusok, fekszik közel Sz«
Györgyhöz, mellynek filiá
j a , mezeje termékeny, er
deje kevés, lakosai a* k á 
poszta termesztéséről neve
zetesek , mellyek mind nagy
ságokra, mind szépségekre
nézve, felül haladgyák a
szomszédbelieket, középsze
rű vagyonnyai szerént máso
dik Osztálvbéli.
v
I ÁBRAHÁMJAIVÁ.
Ahra
hámszdorf, Ábrahamovtze.
Igen régi helység Szepes
Vármegyében, birtokosa Do
leviczényi Uraság, lakosai ka*
roli*
9

ABRANY.

Xbraháot.
tolikusok, határbéli földgye
jó gabonát termő, réttye,
legelője elég, és fája is, melly
j ó tulajdonságaihoz, képest
első Osztálybéli.
ÁBRAHÁNY. V. Ábrahám
falva, Ábrahdmovt^e. Orosz
falu Sáros Vármegyében, bir
tokosa a' Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik
Sóvártol mellynek filiája,
nem meszsze, minden napi
keresetre jó módgya Eper
jesen , 's Sóvjtron; legelő
je , és fája elegendő; de mi
vel a' határbéli szántó föld
g y e i soványok, noha fája,
rettye, legelője elég, máso
dik Osztálybeli.
ÁBRAHÁM,

V. ÁBRÁNY.

Alsó Ábrány, és FelsS Ab
rdny, két egy más mellett
fekvő magyar helységek
Borsod Vármegyében; aman
nak birtokosa az Egri Kápta
l a n , e* p^lig kül^mbféle
Urak birtokokban van, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok , fekszenek felül
Nyaradon Sdly falutol lefo
l y ó patakotska mellett, ha
tárja hegyes, és völgyes;
dél felé apródonként na
gyobbra terjesztetett, szántó
földgyei termékenyek, Miskoltzon piatzozások két mért
földnyire , szőlő hegyeik közéjpszerű borokat teremnek,
Királyi dézmát nem adnak;

de mivel legelőjök szoross,
fájok kevés, a* második Osz
tályba tétettettek.
ÁBRÁNY. Felső Ábrány,
jó magyar falu Bihar Várme
gyében , földes Urai külömb
féle Urak, lakosai óhitűek,
és reformátusok, fekszik az
Érmellyéki járásban, határ
béli fóldgye kiváltképen ter
mékeny, s nevezetes javak- kai bővelkedik, első Osz
tálybéli.
ÁBRÁNY. Vedres Abrdny
de Szusz. Magyar, és oláh
falu Bihar Vármegyében, bir
tokosa Ditrichstem Uraság,
lakosai ó hitűek, és reformá
tusok; határbéli fóldgye, mint
az elöbbeninek nevezetes ter*
mékénységű, első Osztály
béli.
ÁBRAHÁMHÁZA. Abúház
eleeyes falú Bihar Várme
gyében.
9
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ÁBRÁKKÁ. %is

Ábrdnka,

Kusnic^a, Nagy Abrdnka.
Négy orosz faluk, e' neve
zet alatt Bereg Vármegyében,
mindeniknek
földes Ura
Gróf Schönborn Uraság»
lakosat többnyire ó hitűek,
kettéje fekszik N". Ábr. Lokotihoz, mellynek filiája
Kis Ábr. pedig Kusniczához
nem meszsze, *s a* Munkatsi, és Szent Miklósi Urada
lomhoz tartoznak, más Kis,
és Nagy Ábránka pedig fek-

Ács.

Xcz.

»0

szik a Versodi kerületben.
A* két elsőbb falunak határ
ja nagyon sovány, úgy hogy
trágyázás után is zabnál egye
bet nem terem, rozsot tsak
ritkán; a* hegyek, és kö
vek miatt, legelöjök megle
hetős , fájok mind a kétfé
le , Munkátson piatzozások
közel; de tsekély vagyonjiyaik szerént negyedik Osz
tálybéliek.
Acz. Szabad puszta Vesz
prém Vármegyében, fekszik
Csóthoz nem meszsze.
,ACZNE. Elegyes lakosú
falu Arad Vármegyében, la
kosai katolikusok, fekszik
Mamo hegyénél, Bihar Vár
megyének határja szélén,
Halmagytól két mértföld
nyire.
Ács. Nevezetes helység,
Komárom
Vármegyében,
földesurai külömbféfe nemes
Urak,Gróf£szterházyUraságnak jeles Kastéllyával díszeskedik.Nevezetesíti e'helységet a" földes Uraságnak ángoly ízléssel készftltt igen
szép, és megjegyzésre méltó k e r t y e , melly az érzékeny szemlélőnek nem keve* megelégedést szolgál
tat , '$ Posta is van benne ,
mellyet maga az Uraság bír.
Lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Gönyutöl, két mértföldnyire, kü,#
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lömbfele nemes lakosain k i 
viül , a' közönséges emberek
fold miveléssel, és székereskedésböl élnek, mind
Buda, mind pedig Győr Vár
rosa felé; határja közép ter
m é k e n y s é g , réttye, s le
gelője tulajdon marháinak
elegendő, vagyonnyainak el
adására Ország úttyában l é 
v é n , jó alkalmatossága; d e
mivel kaszállójának egy ré
sze a' Duna kiáradásának
kártékonysága alatt van, má
sodik Osztálybéli.
Ács. Szabad puszta Heves
Vármegyében.
Á c S-TB SZER.
Veszprém
Vármegyébun a* V . betű*
ben..
Ács. Szabad puszta Fest
Vámegúében, fekszik Akasz
tóhaz nem meszsze.
ACSA. Német, és magyar
falu, Fejér Vármegyében
földes Ura Volt a' Sz. Pál Szer
zetebéli Atyaság, most pedig
a' religyiói Kintstár, lakosat
katolikusok, fekszik az Or
szág úttya mellett, határbéli földgye gazdag termé
kenységit , legelője tágas
és gazdag, fája maga szük
ségére elég, vagyonnyaiknak eladására Budára járnak,
szép tulajdonságaihoz képest
első Osztálybeli.
ACSA. Tótfalu, Pest Vár
raegyében, földes Ura Bár*
Pró- ...
y

t

%

ACSA,
í r ó n a y U r a s á g , lakosai kato les ritkaságok; *' mint írja
likusok , és evangélikusok, Korabinsyy Mátyás. Tót
fekszik Püspök Hatvanhoz, lakosain kival vannak itten
mellynek filája nem mesz Német mester emberek is.
sze , Pest Varosától öt, Vátz- Határbéli földgye termékeny,
tol pedig négy mértföld bora középszerű, piatzozása
nyire , Nógrád Vármtegyé- jó, fája elég, réttyeit a' víz
nek szélénei egy völgyben, ugyan elboríttya; de jeles
h e g y e k , és halmok között vagyonnyaira nézve, tsak
kellemetes helyen; *s két ugyan az elsS Osztályba tar
Űri kastéllyal díszesíttetik; tozik.
e g y i k e mellyben ?z ifjabb,
ACSA. Magyar falu, So-»
helységnek földes Úra lakik, mogy Vármegyében., birto
már regi épület, négy tor kosa a* Veszprémi Püspök
n y o k k a l , és közepén egy ség, lakosai katolikusok,
verő órával készíttetve; az fekszik Koppantol két mért
njjabb kastély pedig, mel földnyire, termő földgye igen
l y e n e felírat vagyon. La- j ó , 's minden megkívántató
JDIsLaVs Pronal, et Rosa~ dolgokkal, és szőlő hegyek-v
LIa De RadD Vans{kl Con- kel is bővelkedik, első Osz
JVges vosVere. Az idősebb tálykéli.
Bárónak lakó helye; NeveACSA. Szabad puszta Csa
rétesek ez épületeken ki- nád Vármegyében.
vul az Uraságoknak jeles | ACSAD. Magyar, és tót
kertyeik, és az a* kies erdő falu Bihar Vármegyében >
ség , melly a* helységet fe birtokos Ura Báró Vecsey, és
dezi , holott néha salétrom több Uraságok, lakosai kato
is égettetik; a' tégla égető likusok, fekszik Debretzenházban pedig állandóul foly töl két mértföldnyire a* Sárré
t a t j á k a* tégla vétók mun- ti járásban, termő földgyei
kájokat. Vízi és száraz mal meglehetősek, de egyéb fo-*
ma v a n , mint hogy a* hely gyatkozásaira nézve, a har«r
ségtől nem meszsze foly Ka- madik Osztályba tétettetett.
fa vize, délfelől való oldaACSÁD. Nevezetes falu
án pedig büdösko, kövek is Vas Vármegyében, birtokosa
találtatnak, az ennek ellené Szegedy Uraság, a* kinek
ben lévő hegyen pedig me szép kastéllyáVal diszeskedik*
szes kővévált tengeri tsigák- lakosai katolikusok, fekszik
nák tekenóji, / s egyéb je- Kőszegtől két mértföldnyire^
h^árj*
5
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Acsü>.

• Acsád*

határja sík térségből áll,
mellynek a* földgye termé
keny , réttye elegendő, nem
külömben legelője marhái
nak legelésére gazdag, fája a*
mennyi szükséges, szőlő he
gyei kevesek ugyah; de e' fo
gyatkozását a* földeknek jó
sága megelőzi, vagyon ke
reskedések is a szomszéd
Kőszegi piatzon, melly szép
tulajdonságokra nézve az el
ső Osztálybéli helységek köz
zé számláltatott.
ACSÁD. Magyar falu Veszrém Vármegyében, birtoos Urai külömbféle Nemes
Urak, lakosai katolikusok,
fekszik Pápátol, mellynek fi
liája nem mesz&ze, Tapoltza
vize mellett, melly a* leg hideebb télben sem fagy be, és a'
irtokos nemes Uraknak
malmait, szüntelen való for
gásban tartya; vidékje na
gyon kitsiny, kivált Juhászt
szabad puszta felé a* napke
leti ^oldalon, Matyáshdi}
puszta felé sem nagy; Me
zőlak pedig olly igen közel
van hozzá, hogy a'hidak is
általjárkálnak, egy másnak
határjain, s néha mind a'
két fel között versengező
perlekedésekre szolga]tattak
alkalmatosságot, az Új falu
si puszta sem meszsze fek
szik tőle; termő fdldgye
szűk, és kavetses, erdeje
9
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nintsen, sem nádgya; lege
lésre való mezeje is vékony
lévén, a' harmadik Osztály
ba szamláltattatott.
Kis ÁcsÁD. Szabad pusz
ta Veszprém Vármegyében.
ACSALOG.

Magyar

fala

Sopron Vármegyében, birto
kos Ura Hertzes Eszterházy
Uraság lakosai Katolikusok^
fekszik Kapuvártol két mért
földnyire , határja nem leg
jobb termékenységül, 's tsekéllyes tulajdonságaiért, a
harmadik Osztályba tétettetett.
Acso. HoszszűAcso. Macyar falu Bihar Vármegyé
ben, lakosai katolikusok ,
feleszik a' Szalontai járásban ,
határja gazdag, réttye s o k ,
legelője elég, *s m á s k é p
vagyonnyai is lévén, első
Osztálybéli.
AD ATS. Szabad puszta Pest
Vármegyében, birtokosai külömbféfe Uraságok,. fekszik
Kun Szene Miklóshoz a' Já
szágban nem meszsze. Határ
ja jó.
*
AD ÁTS. Magyar falu He
ves, és Külső ozolnok Vár
megyében', földes Ura Gróf
Koháry Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Árokszálástol
mértföldnyire, határ^
béli szántó földgyei termé
kenyek , réttyeik j ó k , ™K
ma helyben, és.szomszédságban
9
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ban; n e m meszszepfarzozá- feküsznek itten egy más mel
sok, l e g e l ő j e az igás mar let a' faluk azon az úton,
háiknak elegendő; fogyat a' melly Vágujhelyről, Trenkozásai ellenben, hogy sem j tsénbe vezet. Nem meszsze.
fája, sem szőleje niatsen, 1 Adamócztol károm savanyu
mellyek miatt a' második 1 viz forások vágynak, azon az
Osztályba számláltatott.
úton a szabad ég alatt, 's az
ÁDÁI^FÖLDGYE. Moserov. út mellett. Határja nagy, és
Tót falu Sáros Vármegyé jó termékenységu, fája elég,
b e n , lakosai katolikusok, mind tűzre, mind épületre,
fekszik Ternyéhez, mellynek; szőlő hegyei is vágynak, 's
filiája közel, Szeben Váxosá- eey üveg hutája tulajdon ha
tol e g y mértföldnyire, Bárt- | tarjában , melly okokra való
fa fele vezető Ország útban nézve, az első Osztálybéli
k e g y e k között, ámbár a i helységek közzé tartozik.
helységnek erdeje tilalmas,
ADAND. Magyar falu So
mind az által másunnan az mogy Vármegyében, birto-.
Uraság rendeléséből tűzi faja kosai Perneszi, és más Ura
elegendő, és határja is, ha ságok, lakosai katolikusok,
szorgalmatosan mivelterik, és reformátusok, fekszik Kile
gazdagon fizet, legelője a* tihez, mellynek filiája nem
mennyi szükséges, piatzözá- meszsze. Igái mező Városától
sa sem meszsze, melly tu háronv és 4* mértföldnyire,lajdonságai szerént első Osz határjának termésbéli tulaj
tálybéli.
donságai meglehetősek, lege-v
ADAMO. Adamshof, Ada- lője nagy, Vszőlő hegye ter
' m ó c z , Adamov, tót falu mékeny, fa helyett náddal
JNyitra Vármegyében, lako élnek a'lakosok, melly ele*
sai
katolikusok,
fekszik gendő van határjában, jó tu
Broczkónak szomszédságá lajdonságaihoz képest első
Osztálybéli.
ban.
AvAHíócz.Adamwce. Né . ADA. Meglehetős falu Báts
p e s , és j ó termékenységi! Vármegyében, birtokosa a*
tálu Trenrsén Vármegyében, Királyi Kamara, lakosai ka
birtokosai Ambro llajmány, tolikusok.
és több Uraságok, lakosai
ADÁ SZTBVEL. Elegyes ma
katolikusok, fekszik Jíocha- gyar falu Veszprém Várme
nófzhoz, mellynek
filiája gyében, földes Urai külömbnem meszsze. Igen sfy en féU Urak, lakosai reformátu
sok,
9
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ADÓN*;

AODAé

sokj fekszik a* felső járás
ban, Nagy Ttvel,
Tapolt^afö, Me[os[ég, Simahd^a,
JDebrifSj Savoly,
Gyimót,
Bodögc faluknak szóm.?zédságjokban, határja tágas, és
közép termékenységül.

ben , földes Urai Gróf Hallef
Uraság, és mások; lakosai re
formátusok, fekszik az Érmellyéki kerületben, régi
erőségje is v a k , határja gaz*
d a g , s a* természetnek külömbféle jeles tulajdonságai
ADDA. T ó t , és magyar val megáldattatván, második
falu Báts Vármegyében Jrföl- Osztálybéli.
des Ura a* Királyi Kamara,
ADONY.
Tis^a Adony*
lakosai katolikusok, és oro Elegyes lakosú falu Bihar ~
szok , fekszik Petrovos[dlo, Vármegyében, lakosai k a 
és S^enta között, Bátshoz, tolikusok , és többnyire r e 
mellynek filiája nem mesz formátusok, határja termé-*
sze.
keny, réttye, legelője elég* *
* ADELSTEIN. T ó t , és né 'smás egyéb jeles tulajdonsá
met falu Szepes Vármegyé gai is lévén, első Osztálybeli*
ben , birtokosa Guldenfinger
ADONY. Magyar falu BeUraság, lakosai katolikusok, reg Vármegyében, birtoko
és evangélikusok,
hátárja sa Lónyai Uraság, lakosai
meglehetős,
reformátusok, fekszik a* T i 
ADERJAS. Népes falu Ba szaháti járásban, ámbár e
ranya Vármegyében, lako helységnek határja igen szo
sai katolikusok, fekszik Péts- ros , és a* Tiszának vize gya
tölegy és 4. mértföldnyire, korta elönti, őszi vetése sem
határbéli nagy erdeji mind terem, de mivel legelője
tűzi, mind épületre való fát minden féle marháknak j ó ,
fzolgáltatnak, szántó föld- és elegendő, s Kis Várdai,
gyei termékenyek, szőlő he és Madai piatzozása sem
gyei is vágynak, 's mint mesze, ezen kiviül faja ele
hogy a* természetnek neve gendő, mind az eladásra
zetes javaival bővelkedik, | mind épületre', mind tűzre
saját határjában, 's mivel a*
első Osztálybéli.
Puszta Adérjás^ ugyan ot Tisza t falunak partyát mos
tan, rátzúl Zdnka Tarana. sa, talpakkal, vagy szálak
ADIDOTZ. AGYIDOTZ. Ne kal is kereskednek lakosai,
egyéb középszerű tulajdon
vezet alatt.
ságaihoz
képest, a' iffSsodik
ADONY. ÉT Adony. Ma*;
Osztályba
tetettetett.
gyar falu Bihar Vármegyé
;
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ADONY*

#

ÜDONY.

ADOTTT. v . Adon. JElegyes l a k o s a Mező Város Fe
jér Vármegyében, birtokos
Ura G r ó f Zichy, és Gróf Szapáry Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik a' Duna
mentében az Ország úttyában, határbéli földgye ho
mokos, és egyéb fogyatko
zásai miatt, a' második Osz
tályba tétettetett.
ADONY. Nyír Adony. Ma
g y a r , és oláh falu Szabolts
Vármegyében, lakosai ó hi
tűek , fekszik
Sámsontol
e g y , Debretzentöl pedig két
mértföldnyire. Határja há
rom nyomásbéli, és trágyá
zás nélkül is meglehetős ro
zsot terem., legelője saját
marháinak elég, itatója al
kalmatos , Királyi dézmát
nem a d ; de mivel fóldjÉjye
homokos, 's határjában buza,
és zab nem terem, réttye
tsekély, malma igen távol,
harmadik Osztálybeli.
ADORJÁN. S[ent Adorján*
Magyar falu Szála Várme
gyeben , birtokosa Berta Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik a' Kapornaki kerületben.
Határja nagyobb részént hejres, és néhol közép terméenységu, szoléji ugyan nem
nevezetesek, de boraikat al
kalmasint eladhattyák, har
madik Osztálybeli.
ADO&JAV,
SZ, Adorján,

f

ADORJÍN.
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Adrián. Magyar falu SzatU
már Vármegyében, birtoko
sai Szétsi, és más Uraságok ,
lakosai katolikusok, de több*
| nyire reformátusok, fekszik
I Szinyer Várallyához, melly| nek filiája nem meszsze Szatj mártol három mértföldnyire,
I Túr folyó vize mellett; szántó
földgyei három nyomásbé
liek , 's gazdagon teremnek
tiszta búzát, és rozsot is, piatzozó helye két órányira, ha
tója határjában alkalmatos,
és közel, tűzre való faja is
elegendő, makkoltatása in
gyen, néha só hordással i s ,
és szőlő munkával is keres
hetnek pénzt, vízi malmok
helyen, fogyatkozásai ellen
b e n , hogy szántó földgyei-*
nek két nyomása víz áradá
sok alkalmatoságával néha
elboríttatik, réttyei is illyén
kor tsekélyek, legelőjök,
sásas piatzozások helyére
néha roszsz utakon járnak,
mindazáltal több jó tulaj
donságaihoz képest, első
Osztálybéli.
ADORJÁNHÁZA.

Magyar

falu Veszprém Vármegyében,,
birtokosai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Külső Váthoz, mellynek fi
lája nem meszsze, Pápátol
egy, és \. mértföldnyire, kö
zel'Martzal vízéhez. Határja
tsefcély, mélly körül vannak
Bdndt
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Adrián*

A&VAS»

Bánd, és Egcdfoldi szabad nyire , a* felső Lendvai Ut a*
puszták, napkeletre pedig dalomban, nevezetes tulaj
z S[alóki határ, délre mint donságai vágynak ugyan e*,'
egy jó puska lövesnyire helységnek, mellyek miatt
Egeraüya. Híresek yalanak az első Osztálybéliek közzé
hajdan itten Tsomds^i, is számláltathatnék; de mivel
Sipkályi nemesek a* törökök határja soványos, a' máso
ellen gyakorta vitézül forga dik Osztályba tétettetett.
tott katonaságjókért, 's mi
ADVASKŐHEGYE.
Vesz
dőn a' Haza szenyvedett,ezek prém Vármegyébéli hegy,
is kihajtattak fegyvereikkel Bakony Újvár mellett, tenyert örökségjekböl, most tője magos * és széles , nevét
megszaporodván hajdani hí ]cöksönözte a* tövében nyí
res nemzetségeknél kevesebb l ó , nagy barlangjától, melly
vagyonnal bírnak. , Földgye nek belső üregje tágas, 's
e' helységnek hol j ó , és fe azt beszéllik felőle, hogy
kete földu, hol pedig föve hajdan a' sok vérengezéseknyes; búzát is terem jpind nek idejekor, menedékhe
az által, h a j ó i mi vehetik, lye vala a' körül, belől lakó
tozsot pedig Könnyen, és jó embereknek.
időkben gazdagon, erdeje is
ÁG. Nagy Ág. Magyar fa
van, 's vize kiváltképen j ó , lu Arad Vármegyében, la
második Osztálybéli.
kosai katolikusok, határbé
ÁDUIANTZ. Tót falu Szá liföldgye bő termékenységu, la Vármegyében,
földes fája, makkja elég, fából kü
Ura Gróf Csáky Uraság, lömbféle edényeket készíte
lakosai katolikusok, fekszik nek, meszet is égetnek la
á' Beíatintzi Uradalomban, kosai, eladásra középszerű
Belatintzhoz, mellynek filája alkalmatossága; de mivel a'
nem meszsze, határja közép víz , néha elönti, második.
; termékenységül
legelője , Osztálybéli.
réttye is elég; de más fo- ÁG. NagyÁg,/Okur. Ma
rv; kozásaíért harmadik Osz- gyar * falu Baranya Várme
-'')béli.
gyében, lakosai katoliku
ADRI ANTZ. Tót falu VasVár- sok, határbéli szántó föld
megyében, birtokosa Gróf gyei nehezen miveltetnek,
ÍNadasdy Uraság, lakosai ka egyéb javai ugyan vágynak ;
tolikusok, fekszik Sz. Got- de mivel vagyonnyai na k el
fcárdtol egy, é s m é r t f ö l d  adására jó alkalmatossága
Hintsen*
y
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AGÁRD.

nintsen,
béli.

második Osztály- mellett, Tolnától egy jó mértföldnyire, határbéli földgye
Á G SZENT PÉTER. Szabad közép termékenységu; rserpuszta Fejér Vármegyében. jéböl tüzelnek, mint hogy
AGÁTS. Tót falú Nyitra minden erdei fák nélkül van
Vármegyében, földes Ura Gr: nak, termő földgyeit; és rét*
Károlyi Uraság, lakosai ka tyeit pedig, mivel a* vía
tolikusok, fekszik a' Me áradások gyakorta soványítgyeri Uradalomban. Határ tyák, második Osztály béli.
ja középszerű, réttye, lege
AGÁRD. Magyar, és tót
l ő j e , fája szükségére ele falu Zemplén Vármegyében
g e n d ő ; középszerű vagyon- földes Ura a* Leleszi Prépost
nyaihoz képest, második ság, lakosai katolikusok, fek
Osztálybéli.
szik közel Dámótzhoz, és N.
AGADISCH. Termő falú a' Tárkányhozis, mellynek fi
Bánátban Temes Vármegyé liája nem meszsze. Határja
b e n , fekszik az Üjpalánki minden féle gabonát, sőt még
kerületben, Oravitzátol
tiszta búzát is bőven terem,
mértföldnyire. Határja gaz trágyázás nélkül is, hanem
d a g termékenységu, 's va- az árpa megkíványa; réttyeigyonnyai nevezetesek lévén nek harmadrésze j ó , és hasz
elsó Osztálybéli.
, nos szénát hoz, fája mind a
AGÁRD. Magvar falu No- kétféle elegendő, vízi, és
rád Vármegyében, birto- száraz malmai helyben, vaos földes Urai Jeszenszky,és gyonyait eladhattya Újhelyi
Gyurtsányi Uraságok, lakosai ben, Ungváron, és Zimkatolikusok, fekszik Nö- plénberí, makkja ingyen,
tétstöl, mellynek filiája nem dohányt is termesztenek, 's
meszsze Naszály hegye alatt, kapával is kereshetnek vala
búzával, borral bővelkedik, mit lakosai, közönséges rét
nevezetes vagyonnyaihoz, 's tye van a helységnek nyoltz
termésbéli j ó tulajdonságai kaszás emberre való, földposonyi me
hoz képest első Osztálybéli. gye pedig
AGÁRD. Magyar, és rátz rő alá, melly szép tulajdon
falu Tolna Vármegyében, ságaira nézve, az első Osz
közzé
földes Ura volt a' Szekszárdi tálybéli helységek
számláltatott.
.
Apát Urasig most a* Királyi
AGARO. Agarev. Horvát
Kamara, l a k o s a i katolikusok,
és 6 hitűek, fekszik Sár vize falu Somogy Vármegyében.
B
birtof
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ÁGOST.
birtokos földes Ura, Gróf
Festetich Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Torányh o z , mellynek filiája nem
meszsze, a' Kanizsai kerület
ben, szőlő kegyein kivül min
den javakkal bővelkedik,
melly szép tulajdonságaihoz
képest első Osztálybéli.
* AGAROS. Szabad puszta
Somogy Vármegyében, fékSzik Gadány, és£bde között.
AGASECYHÁZA.
9

1

Szabad

puszta a Kis Kunságban, fekszik ízsákhoz nem meszsze.
ÁGENDORF. Ogendorf. Szép
német falu Sopron Vármegyében, földes Ura, Sopron
Városa, lakosai katolikus o k , és evangélikusok, fekszik Sopron Városához nem
meszsze, a'hegyek tövében,
jeles épulettyeivel; Kords
hegye szőleinek alkalmatlan,
mivel borait megtsipősíti,
fcyümöltsöt hozó fáji termé
kenyek, és j ó k , kivált szilvássa, kedves ízu gyümöl
csöket terem, gabonája bő
ven van, gesztenyés erdeje
i s , melly szép tulajdonságai
hoz képest ritéltán első Osz
tálybéli.
AGERHIDA. Szabad pusz
ta Szála Vármegyében, fek
szik Novához közel.
AGHO. vagy Agko, utgov.
Elegyes magyar falu Bars
Vármegyében, földei Ura,

Gróf Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Lévától három mértföldnyire.
Mivel e* helységnek határbéli
földgye, sikos, és termékeny,
legelője saját marháinak al
kalmatos, és elegendő, némelly gyümöltsös kertyei is
vágynak, minden féle vagyonnyaiknak eladására jó
módgya, de mivel fájok nin
tsen, sem szölejek, máso
dik Osztálybéli.
AGOSTYAN. Elegyes lako
sú falu Komárom Vármegyé
ben , birtokos Ura, Gróf Esz
terházy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Szomodtol
nem meszsze, határja j ó , réttye, és legelője magok szukségjékre elegendő, noha ha
tárjának nagyobb részét, a*
viz járja, és szénáját is néha
iszáposíttya, mind az által
egyéb jó tulajdonságaira néz
ve , első Osztálybeli.
AGÓ. Szabad puszta a' Jász
ságban , fekszik a* Szent An
drási pusztához, 's a Millert
tsárdához is közel.
AGOT. Szent Agot. Szabad
puszta Fejér Vármegyében,
birtokos földes Ura a* Kirá
lyi Kamara, határja jó termé
kenységu, s legelője is ki
váltképen alkalmatos*
AGRAD. Magyar falu Tol
na Vármegyében, lakosai ka
tolikusok, határja a termé
szetnek
9

9
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AGTELEK*.

AGRIS.

19

SMtnek. sok. javaival fcővelke- gaihoz képest második Osz
d i k , s z ő l ő hegye is van, ne tálybéli.
v e z e t e s vagyonnyaihos, *s terAGTELEK. Magyar MezS
termésbéli jó tulajdonságai Város Gömör Vármegyében
h o z képest első Osztálybéli. földes Ura Fáy Uraság, la
AGRIS. Oláh falu Arad Vár kosai katolikusok, és re-*
megyében , földes Ura a* Ki formátusok, fekszik Csóltórályi Kamara, lakosai orosz hoz nem meszsze, határbéli
b ó l egyesultt katolikusok, földgye középszerű, piatzofekszik Bofosj$notöl nem zása hasznos ugyan, de k é t ,
meszsze. Határbéli földgye s három mértföldnyire, le
termékeny, makkja, faja, gelője elegendő, fája mind
szilvássá elég, szőleje közép a* két féle elég, kertyei gyűs z e r ű , meszet is égethet; de möltsösök, 's káposztássai is
elegendő legelője nemiévén, | j ó k , pénzt keresnek lakosai
a' második Osztályba szám- j néha só hordás, néha pedig
láltattatott.
szőlő munka által, szenet is
AGRIS. Oláh falu Bihar ! égetnek mellyet egy órá
Vármegyében, földes Ura a* nyira eladhatnak, bóltyais
N a g y Váradi Püspökség, la van, malma közel, de vi
kosai ó hitöek, fekszik a' Béli ze nintsen marhákat itatni,
kerületben. Mint hogy vi- melly miatt a' második Osz
dékje, és termésbéli tulajdon tályba számláltatott.
AGTELEKI BARLANG.
Gfc
ságai nem leg jobbak, a har
madik Osztályba tétettetett, mör Vármegyében, nem
AGSTERNŐ. Elegyes lako meszsze van Agtelektöl, nap
sú falu Zemplén Vármegyé kelet felé egy kopasz, és giás
ben , földes Ura Klobusiczky felől igen meredek kő szikla,
Uraság, lakosai katolikusok, mellynek alapjánál, mint egy
fekszik Battyántol nem mesz hat lábnyi szélességű nyilas
sze. Jeles szép kertvei, *s van, de olly allatsonyan al
gyümöltsössei vágynak, mel kotva a* természettől, hogy
l e k e t a', nagy körtvély fák legörnyedett hajlással férkezfedeznek, határbéli fbfdgye hetni belé; minekutánna már
jó, kivévén e' fogyatkozá az ember benne mint eoyaoo.
sát, h o g y néhol vizenyős lépésnyire haladt, akkor ötés az árvíz néha elnyomja \ lik szemébe, igen szép boltermését,
mind az által tozati hasonlatosságban az
egyéb középszerű tulajdonsá egész barlang, raqllynek mélB %
tóságos
f

y
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AGYAG,
fc

tőságos oiagossága van , ke
rülete mint egy ötven ölnyire
terjed. Az üreg boltozartyának közepén láttatik egy öreg
emberhez hasonlító tsepegett
kőszirt, tovább menvén pe
dig úgy tetszik, mint ha va
lami templomot szemlélne az
ember, és ebben oltárt, s
külömbféle templomi késznieteket látna, ismét tovább
pedig észákfelé, ha megy az
ember lefelé, pintze formá
nak látszik, mellyet megha
ladván félemlítői eg zubogó
hangzattal tsergedez, egy
három ölnyi szélességű víz
benne, melly, ha tsekély,
még több 's több,
neveze
tesebb ritkaságok szemléibe
tők benne, vize kiváltképen
kedves ízű; néhány eszten
dőkkel ez előtt küldettettek
i d e , a Londoni természe
tet visgáló Tarsaságnak, két
tagjai, a' hazánkbéli termé
szeti ritkaságoknak fejtegeté
se végett, a kik ámbár har
mad napig valának a' bar
langban, de sem végét nem
lelek , sem pedig ki nem me
llednek belőle vezetőknek
segedelme nélkül, egy Ha
zánkbéli Nemes Farkas N.
Ur ellenben, azt egészen be
járván szerentséscn felfedezte

Királyt Kamara, lakosai re
formátusok, határia meglehe
tős , a lakosoknak szabad fá' a , 's makkja van, kézi mun
kával is fából dolgozgatnak,
malma helyben, földgye j ó ,
dohányt is termesztenek la
kosai, határjának kis részét .
néha a' víz árja bolygattya ,
melly okra nézve a második
Osztályba számláltatott.
AGYAGOS. Magyar falu Soí pron Vármegyeien, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
sáé, lakosai katolikusok, fek
szik Kapuvártol fél mértföld
nyire , mint hogy termő föld
gye agyagos, onnat vette hevezetet is, tsekély vagyoribéli
tulajdonságaihoz képest har
madik Osztálybeli.
AGYAGOS, totói Alinat^
Elegyes falu Zemplén Várme
gyében, földes Ura Deisőfy
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Sókúthoz, mellynek
filiája nem meszse; vas há
morán kivul határja három
nyomásbéli, melly ha tráyáztatik, minden féle g a onát térem, réttye j ó , l e 
gelője elegendő, fája mind
a' két féle, piatzozása Gdls[étsen, Varannón, és Eper
jesen maimais vagyon, fa
vágással, 's szén égetésből jó
módgyok van a* pénz kere
«7*4setre,
első Osztálybéli.
AGYA. Magyar falu Arad
AGYALIK.
Szabad puszta*
Vármegyében, földes Ura a*
Vesz9
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AGYÚI.

AHA.

a i

V eszpréroVárniegyében, bir
tokosai valának a' Szent Pál
Szerzetesei, most a* religy.
Kintstár, Pápa Városa határos
y e i e észak felől, Hantái pusz
ta napkelét felöl, derék mal
ma van magában Tapolcza
yízén, szelei egybe ragasztva
vágynak a* Hantái szőlős kei
tekkel , jólegelője,szántóföldg y e i , jeles vendég fogadója
Hz Ország űttyában, melly a*
Pápai P, Pauíinusokjhoz tar
tozott vala, vidékjének ter
mékeny^- yokához képest el
ső Osztálybéli.

[ möltsös fákkal, tűzi fíja elég,
vad, gyumöltsöknek szedésé
ből is pénzt keresnek némellyek lakosai közzul; helyben
malma, terméseinek, s egyéb
vagyonnyainak eladására al
kalmatossága a' Bánya, és
szomszéd mező Városokban ,
melly nevezetes javakkal bő
velkedvén, az első Osztályba
helyheztettetett.
AHA. Esztergom Várme
gyében.
. AHÁD. Magyar falu Heves
Vármegyében, földes Urai
Gróf Forgáts, és Báró Or
AGYIDOTZ. Tót falu Zem- czy Uraságok, lakosai kator
lén Vármegyében; lakosai likusok, fekszik közel Tisza
:atolikusok* fekszik Felső Szalókhpz, s azt a partyát
Körtvéllyesnek szomszédság fodallya a Tiszának, meny
ában. Határja közép *ermé- nél általmenetel vagyon. Ha
enységu, 's ha trágyázunk, tárja néhol j ó , de néhol sová
minden féle gabonát terem, nyabb, éskővetses, középif5ja épületre elég, réttye, 's szerű termésbéli tulajdonsár
legelőié meglehetős, ttatója gaihoz, 's vagyonnyaihoz ké
alkalmatos, piatzozása Ho pest második Osztálybéli.
mo nnán de mivel földgye
AJ. Magyar falu Torna
soványos, második Osztály- Vármegy. földes Ura Gróf.
iéü.
Keglevits Uraság, lakosai kaAHA^ totúl Óhaj. Elegyes tolikufok, fekszik Tornától
tót falu Bars Vármegyében, -J. mértföldnyire, vidékje a*
földes Ura az Esztergomi Ér helységnek gazdagon terem,
sekség, lakosai katolikusok, mind búzát, mind rozsot, é
fekszik a', Verebélyi Urada mellett réttjre elegendő, >s al
lomban , közel a' Városhoz kalmatos itató beíye,fájamindt
helyhezrettetyé,határja síkos, tűzre, mind épületre a* men
jó, és termékeny, elegendő nyi kívántatik., makkjával is
legelője saját határjában, $zőr számos sertéseket hizlalhat^
tó hegyei bővelkednek gyü> gyüm&lt^öse kiváltképen j ó ,
y
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AJAK.

fa vágásból is kereshetnek
pénzt, ezen kivul a* falunak
van közönséges 13. kaszás alá
való réttye, malmok mind
helyben, mind közel a' szom
szédságban ^ melly szép tu
lajdonságaihoz képest, első
Osztálybéli.
AJAK. Magyar falu Szabolts Vármegy. földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság, |
lakosai katolik. és reformátu
sok, fekszik KisVárdátol nem
meszsze , határja három nyo
másbéli, búzát, főzeléket,
lent jót terem, réttye is jeles,
és a' marháknak hasznos szé
nát hoz, piatzozása Kis Vár
dán , egy mértföld, Madán
pedig más fél; jó úttyok van
mind á* két helyre, hova do
hányt, hagymát, sejtes, vagy
lépés mézet visznek, és jó
áron eladhattyák, kendert
áztató, és itató vize alkalma
tos, fája tűzre van, nádgya,
legelője elég, sót is hordhat
nak a* Tarkányi letevő hely
ről ; vizi malma helyben, el
ső Osztálybéli.
AJKA. Népes magyar falú
Veszprém Vármegy. földes
Urai kúlömbféle Nemesek,
lakosai katolikusok, többen
evangélikusok, és reformá
tusok, fekszik Torna vize
mellett Veszprémtől két mért
földnyire Devetser,
Ajka,
R&dnck, 'S ni Gál, és VáV

AjNATS.
[sony faluknak szomszédsá
gok között. Határbéli földgyei soványok,. de legelője
elegendő, réttyei,' *s szőlő
hegyei nintsenek, más közép
szere tulajdonságaira nézve ,
második Osztálybeli;
AJNATSKÓ.

Hajnatsko.

Holott egy omlott vár is szem
léltetik , elegyes magyar kis
ded falu Gömör Vármegyé
ben, földes Urai külömbféle
Nemes Urak, lakosai katoli
kusok , fekszik Serkétöl nem
meszsze; e* kis helység leg
inkább az Uraságoknak' ma
jorjaiból áll-, termő fbldgyök
kevés, középszerű tulajdon
ságaihoz képest, második
Osztálybéli.
AKA. Magyar falu Fejér
Vármegyéhen, lakosai k a 
tolikusok, fekszik Komá
rom Vármegyének széle felé,
Mór tól más fél mértföldnyi
re , határja közép termékeny
ségu, réttye, legelője e l é g ,
második Osztálybéli.
AKA. Elegyes falú Vesz
prém Vármegyében, földes
Ura GrófBattyániUraság, és
-Kisériek, lakosai katoliku
sok, fekszik Zsirtztöl nem
meszsze. Vidékjé, 's termő
fóldgye kevés, középszerű
termékenységu, de legelője
elegendő, jo szénás réttyei
vágynak, fája is elég, sőt
el is adhat, terméseit elárulv
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Atu,

AKALY.

AJ

hattya Fejérváron; második \ rem, meglehetősek, szőlő he
Osztálybeli.
| gyei , és fája elegendő, makk
A K A L T . Magyar fahi Szála termő erdeje is elég, határ
Vármegyében, birtokosa a* ját néha a víz elönti 's rajta
Fejérvari káptalanbéli könyv gyakorta sokáig állván azt
őrző Úr, lakosai katoliku soványíttya, réttyein pedig
sok , fekszik nem meszsze Ba néha alább való fű terem ^
laton, tavához, Tapoltzától iszapossága miatt, melly omás fél mértföldnyire, határ kokra nézve a' harmadik Osz
béli földgyének kiváltképen tályba számláltatott.
való termékenységéért, az
AKLI. Ménes Akli. Sza
első Osztályba tétettetett.
bad puszta, 's majorság VeszAKALATS, Szabad puszta rém Vármegyében, birtoTolna Vármegyében, birto osa Gróf Eszterházy Uraság
kosa Báró Rudnyánszky Ura fekszik Zirtzhez nem meszsze*
ság , fekszik Pakshoz, melly Határja jó termékenysége '
nek filiája nem meszsze. Ha
AKKARAHO. Népes falu
tárja jó termékenységi!, s je Máramaro? Vármegyében*
les tulajdonságaihoz képest lakosai katolikusok i fekszik
első Osztálybeli.
a' Tiszának napkeleti parAKASZTÓ. Magyar, és tót tyán, mellynek révje a* Ti
falu Pesc Vármegyében, föl szán nevezetes; itten szokták
des Ura GrófBattyáni Uraság, a'szálakat, és más gerendá
lakosai katolikusok, fekszik kat e falunak lakosai öszvea* Solti járásban, Kis Kőrös szegezve, a Szigeti sóház-*
höz nem meszsze, Vidékje hoz leszállítani, ablakosok
k i e s , földgye termékeny, nak jó keresetekhez képese
melly nevezetes tulajdonsá az első Osztályba számlálta
gaihoz képest első Osztály- tott. ( A' TÖBBi körülette fek
vő tartmány, melly Fejéi-pa~
A K L I . Magyar falu Ugotsa toktól, és Akna RahotM,
Vérmegyében , birtokos föl egész Moldváig terjed, kw
des Ura Gróf Teleky Uraság, euen hegyes hely; de Tiss*
lakosai reformátusok, fek forrásairól nevezetes.)
ÁKOSFA. Szabad puszta
szik Kökényeshez, mellynek
filiája nem meszsze. Földgyei Szála Vármegyében*
AKTEIE-K. Magyar falu
két nyomásra osztattak, rétfyei, mellyeken a* lakosok' Szabolts Vármegyében, la
szufaégjere elég széna te kosai katolikusok, fekszik
4
Dobrány*
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AtATSKA.

Dobránynak, s fényes Lüké
nek' szomszédságában , 's en
nek filiája, határbéli földgye
két nyomásbéli, 's négy mar
kával miveltetik , rozs, árpa,
*áb, terem földgyében, de
réttye elég j ő , piatzozása két
órányira, legelője v a n , ha
a* viz által élnem borittatik,
statója alkalmatos, fája tűzre,
és épületre elég, makkja nem
külömben, vizi malma hely
ben. Fogyatkozást okoz el
lenben határjának a gyakor
ta való víz áradás, elöntvén
legelőjét, melly midőn tar
tós Dobrdnyhan árendálnak
Legelöt marháiknak, mindaz
által egyéb vagyonnyaira
nézve, az első Osztálybéli
helységek közzé szam]Látta
tott.
r
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ALATSKA. Meglehetősma-

ALA&

!réingyen, szőlő hegyei ter
mékenyek, és nagyok, ter
méseitkönnyen eladhattyák,
Királyi dézmát nem adnak,
malmai is közel vágynak;
fogyatkozásai ellenben, hogy
legelője kevés, és abban is
a' hegyről lefolyó ár vizek *
és kis semlyékes patakotskaja gyakorta nagy károkat
tész, szőlő hegye is némelly
helyen meredek, és földgye
nehéz a megtartásra. Máso
dik Osztálvbéli.
ALAG. Szabad puszta Fest
Vármegyében, fekszik Du
nakeszihez közel.
ALAP. Felső és alsó Alap,
igen népes szabad puszta Fe
jér Vármegyében, birtoko
sai külömbféle Urak, lako
sai katolikusok, földgye kö
zépszerű lévén, második
Osztálybéli.
ALAP. Püspök Alap. Sza
bad puszta Győr Vármegyé
ben, birtokosa a' Szombat
helyi Kis Papság. Vidékje
elég jó termékenységu.
ALAP. Rét Alap. Magyar
falu Cíyőr Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Győrtől két mértföldnyire.
Hátárja közép termékeny
ségu.
1

syar falu Borsod Vármegyé
ben, hajdan az Áiatskai nem
zetségnek születési helye, 's
birtoka vala; elenyészése
után pedig, több Uraknak
birtokában jutott,.most Losontzy Károly Űr bírja /lako
sat többnyire reformátusok,
fekszik Miskoltzhoz egy
mértföldnyire. Határja nem
annyira gabonát, mint jó
t bort terem, 's ez táplállya la
kosait , mind az által, ba trá
gyáz tatnak fölgyei terméke * ALÁSON. Nagy, és Kis
nyek , Miskoltzi piatza egy Alasony. Magyar faluk Vesz
mértföldnyire van, fája tuz- prém Vármegyében, földes
Urai

ALATKA.

XJrai Gróf Nádasdy, és más
Nemes U r a k , lakosai kato
likusok , és reformátusok,
fekszik Dobronyhoz, melly
n e k filiája nem meszsze Ha
tárbéli föld^ye termékeny,
l e g e l ő j e , réttye, fája e l é g ,
malma helyben, vagyonnyainak eladására jó alkalmato
sága Pápán; első Osztálybélié
ALATKA. Szabad puszta
Arad Vármegyében.
A L A T Y Á N . Magyar falu
Heves Vármegyében. Birto
kosa a'Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik
Jászberénytől más fél mért
földnyire. Földgyei trágyá
zás nélkül is termékenyek,
száraz malmai
helyben,
szomszédságban pedig vízi
malma, réttye j ó ; fogyat
kozásai ellenben, hogypiatzozásai] távol esnek, fája,
nádgya, és sássá nints, de ele
gendő legelője, szőlei sintsenek, melly fogyatkozá
sok miatt a' negyedik Osz
tályba számláltatott.
ALAPSA. Szabad puszta Tol
na Vármegyében.
ALATKA. Szabad puszta He
ves Vármegyében, fekszik
Boczonadhoz, mellynek fi
liája nem meszsze.
ALBANUS. Posori Várme
gyében Fejéregyhd{
neve
zet alatt. IVcisskirchtn.
j
ALBÁR* Elegyes lakosú |
9

ALBKRTL

| falu Poson Vármegyében
birtokosai Gróf Ilíésházy,
Gróf Amadé, és mások, la
kosai katolikusok, fekszik
Felbár mellett ú g y , hogy
tsak egy út választya el tó*
le. Szelesen terjedett meze*
j e v a n , melly a* gazdáskodásra minden természet aján*
dékjaival bővelkedik. István*
fi Miklósnak lakó helye va
la , és itt írta amaz esméretes Magyar Ország* História*
ját; Fiának halálára írttDeák
Versei, most is látszatnak a
templomban, jeles vagyonnyaihoz, 's tulajdonságaihoz
képest első Osztálybéli.
f
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ALBERTI. T ó t , és elegyes

mező Város Pest Várme
gyében, földes Ura B. Szeletzky, és más Nemesek, lako
sai katolikusok, és evarige4
likusok, fekszik Irsátol,
mellynek filiája nem meszsze;,
Pestől hét mértföldnyire; né
hai Báró Szeletzky Márton
Úr, plántálta bé e' helyet tót
lakosokkal, kik is szorgal
matos gazdák, különös, és
illyes helyen ritka Funddt[iot
szerzett itta* nevetett Ür, mi
vel i a . megélemedett öreek tápláltatnak közönséges
öltségjén, olly törvény alatt,
hogy midőn már nem dolgoz
hatnak, bizonyos órakon
imádkozzanak. Jó, és elég
szőleje terem, 's némelly re-sze

f
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ALBERT.

sze szántó földgyeinek meg
lehetős, de nagyobb része
homokos, legelője szoross,
a' fának fogyatkozása, 's ne
héz itató helye miatt, a' har
madik Osztályba számlálta
tott.
ALBERT. Kis Albert. Ma

Szent Miklóstól nem meszsze
a' Bánátban. Határja jó ter
mékenységu, réttye, lege
lője elég van.
ALCSUT. Elegyes falu Fe
jér Vármegyében , földes Ura
a' Religy. Kintstár, lakosat
katolikusok, fekszik Felcsűtnak szomszédságában,
Bicskéhez közel. Határja kö
zépszerű, s külömbféle tu
lajdonságaihoz képest, má
sodik Osztálybéli.
ALEOS. Oláh falu a' Bá
nátban, Temes Vármegyé
ben , lakosai ó hitűek, fek
szik Lippától. egy mértföld
nyire. Határja középszerű.
ALGYŐ. Magyar falu Cson«*
grad Vármegyében, földes
Ura Gróf ErdödyUraság, most
a' Genuaiak bírják; lakosai
katolikusok, fekszik a Tisza
mellett, Szegedtől egy mért
földnyire , révje Vásárhelyre
vezető útban hasznos; de mi->
vei határját a víz gyakorta
elboríttya, sőt néha a' magot
is elhordgya róla, am bár
szőleje is van, mind az által
a' harmadik Osztályba szára*

gyar falu Somogy Várme
gyében, lakosai katolikusok,
fekszik Gesztihez , mellynek
filiája nem meszsze. Határja
minden javakkal, 's neveze
tes termékenységgel megáldattatván első Osztálybéli.
. ALBESTI. Oláh falu Bihar
Vármegyében, birtokosa a*
Királyi Kamara, lakosai egyesultt katolikusok, fekszik a'
Pap mezői kerületben. Föld
gye elég termékeny ugyan,
de más fogyatkozásai miatt
második Osztálybéli.
ALBIN. Olibinov. Elegyes
tót falu Zemplén Vármegyé
ben, Birtokosa Hertzeg Ditrichstein Uraság, lakosai
reformátusok, fekszik az Érmellyéki kerületben, Bogyiszlótol nem meszsze; Debretzentöl pedig mintegy hat
mértföldnyire. Határbén föld- lakatott.
ALGYESTI. Oláh falu Arad
gye kiváltképen termékeny,
és az első Osztályba tétette- Vármegyében, földes Ura a'
tett.
Királyi Kamara, lakosai &
hitűek,
fekszik hegyek k ö 
ALBREKTFLUR. Német fa
lu Torontál Vármegyében, zött a'Jenői járásban- Határ
földes Ura Bakó Uraság, la ja jó termékenységu, m i n i
kosai katolikusok, fekszik a' két féle fája, makkja
y
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ALHA.

ALISTÍL.

d e a* víz áradások miatt gya- I katolikusok. Határja termé
gorta károsíttatik, második keny, 's azon kivűl alkalma
tos helye van a' pénz kereset
Osztálybéli.
AI.HA. Alhaiu Népes né r e , első Osztálybéli.
m e t falu Vas Vármegyében,
ALISTÁL. Elegyes falu Poföldes Ura Gróf Battyáni Ura- son Vármegyében, lakosai
s á g , lakosai katolikusok, katolikusok, és református
és evangélikusok, fekszik sok, fekszik a'Csalóközben.
Magyar Országnak szélén, Határbéli főldgye ollyan mikeresztül foly e* helységen hémüségu mint Felistálnak,
Stéger> v. Steiger vize, ma- harmadik Osztálybéli.
ALLBSZGRÁBKN. Német fa
a pedig a' helység két hegy
özött Stájer Ország mellett lu Vas Vármegyében; földes
egy szép hegyen épültt; szőlő Ura Gróf Battyáni Uraság,
hegyei meglehetősek, mel lakosai katolikusok. Határja
lyel a* lakosoknak egy része középszerű.
foglalatoskodik; mások el
ARLHÓ. v. Arié. Magyar
lenben Ruszt, és Sopron fe falu Borsod Vármegyében *
l é , s Foson Vármegyébe földes Ura Vécsey Uraság,
járnak szőlő munkára , né- lakosai katolikusok, fekszik
mellyek pedig marhákkal ke
h gy> £ y Csere háton.
reskednek; Határja síkos, Szántó fóldgyei elegendók,
és termékeny, réttye kövér, 's közép terméke ns ég űek,
erdeje elegendő, kereske réttye legelője is meglehetős.
désre jó módgya, első Osz
ALMA. Szép Alma. Sza
tálybéli.
bad puszta Veszprém Várme
ALIBÁNFA. Magyar falu gyében.
Szála Vármegyében, birtoko
ALMÁDI, V. Kis Berény.
sai ktilömbfeie Nemes Urak, Jeles puszta majorság Vesz
lakosai katolikusok, fékszik prém Vármegyében, fekszik
Szent Iványhoz, mellynek fi Veres Serényhez közel.
liája nem meszsze, Vidékje
ALMA. Véres Alma, J*~
középszerű, borain kivül, blonov* Elegyes falu, Sáros
tnellyek a' szomszéd Henyei Vármegyében, lakosai kato
hegyeken gazdagon terem likusok, fekszik Szeben Vá
nek, több javai nemiévén, rosához nem meszsze. Határ
második Osztálybéli.
ja minden fele gabonát bőven
ALISLEN. Elegyes falu Ba terem, réttye, legelője a*
ranya Vármegyébe^, lakosai mennyi szükséges, mivel er-
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ALtyAGY».

deje tilalmas, fája nem igen
van, piatzozásai nem mesz
sze , 's keresetre jó módgyok
S\cbenhcn, mind kézi, mind
pedig szekerezési munkával,
melly vagyonnyaihoz képest
első Osztálybeli.
ALM AGY. Magyar falu Gömör Vármegyében, birtoko
sai több Nemes Urak, lako
sai katolikusok, fekszik Egy
házas Bástól, mellynek filiá
ja nen) meszsze. Határbéli
foldgyej, hegyes, és völgyes,
de meglehetős búzát terem,
károsítyák vidékjét a nagy
záporok, mivel gödrös fek
vése miatt nem tragyáztattathatik, legelője szoross, mind
a'két féle fája van, malma is
helyben, kendert áztató vize
alkalmatos, melly tulajdon
ságaihoz képest, a' harmadik
Osztályba téríttetett.
9

- ALMA MELLYEK. Magyar

Alma.
.

ALMA MEZŐ. (Jabloriov.)

T ó t , és magyar falu Bereg
Vármegyében, földes Ura
Gróf Schpnborn Uraság, la
kosai katolikusok, és ó h i 
tűek , fekszik a' Versóvi ke
rületben. Mivel t£ helységnek alkalmatos legelőjén, 's
tűzi fáján ktvul semmi más ja
va nintsen, szántó főldgyei,
hegyes, kövecses,: helyen
fekszenek, 's soványak, sem
közel piatza nintsen, hogy
kézzel, vagy szekerezéssel
kereshetnének, ötödik Osz
tálybéli.
ALMÁS. RátzAlmás. Rátz
falu Arad Vármegyében, bir
tokosa a' Királyi Kamara, la
kosai ó hitűek. Határbéli föld
gye meglehetős volna , ha a
víz áradás nem .rongálná,
makkja, fáj a , gyümöltsös
kertyei vágynak, eladásra is
jó módgya, második Osz
tálybéli.
ALM Ás. Rátz Almás. Rátz,
és orosz falu Arad Várme
gyében , birtokosa a Királyi
Kamara, lakosai ó hitűek,
fekszik erdők között, Boros
Tcnotol két mértfölnyire;
mivel földgye a* víz áradásai
miattsoványíttatik, a' máso
dik Osztályba számláltatott.
9

falu Somogy Vármegyében,
földes Ura Gróf Battyápyi
Urasa?, lakosai katolikusókfekszik Mosgóhoz, melly
nek filiája nem meszsze; szán
tó földjjyéi könnyen mivelhe-r
tők, es termékenyek, szőlő
hegyein kivül van fája, leélője, ,'s szénája is elég,
\iget mező Város, pjatzához
ALMAMEZŐ.
Hcgyeselluk ö z e l , földgyének termé
kenységéhez, *s jeles va desót[. Oláh falu Bihar Vár
gyonnyaihoz képest első Osz- megyében , lakosai ó hitűek,
fekszik a' Belényesi járásban;
határja
5
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ALMÁS*

ALMÁS,

hatarja \6 termékenységi,
vagyonnyai is meglehetősek,
második Osztálybeli.
A l m á s . Magyar, és rátz
fklu Báts Vármegyében, bir
t o k o s a a' Királyi Kamara> la
kosai katolikusok, fekszik a
felső járásban. Határja két
nyomásbéli, szántó földgyei
nek e g y része szép tiszta buíát terem, kaszállói jók, mell y e k egyszer kaszáitatnak
u g y a n , de a" marháknak hiz
lalására jó szénát teremnek,
abonája bővebb esztendőkeri házi szükségén felni te
rem , mellyet Bajára öt órá
nyi járó Városba szállítanak;
legelője elég> mivel a* Radonyi pusztát, marhák neve
lésének,
és hizlalásoknak
kedvéért árendályák a lako
sok, itatója meglehetős, sző
leje úgy saját határjában,
mint az említett pusztának
e g y részében, szükségeikre
elegendő, de utolsó rendbéli
bort teremnek, mellynek ki
mérése bizonyos ideig, vala
mint más Kamerális helység
ben itt is Szabados. Fájok e'
nádgyok nem lévén, kenteié
nek szalmával tüzelni, épü
letre való fát is négy, vagy öt
órányi járó földről szereznek,
szárazmalma helyben, de a
Dunai malmoktói öt órányi
ra van, második Osztálybeli.
ALMÁS- Zaluska, Kis AU
r
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mis, Nagy Almds. Két fala
Bereg Vármegyében, birto
kosai külömbféle Nemes
Urak, lakosai egyesultt ka
tolikusok, fekszenek a' fel
vidéki kerületben,
Munkátstól nem meszsze, határ
béli szántó földgyei tsekélyek, és soványak, 's ho£y
ha minden esztendőben bő
ven nem tragyáztatatnának
épen sémit sem termenének;
réttyei, *s legelőjei is szorossak, és a* Munkátsi Uraság
nak esztendőnként adót fizeti
nek, fájok tsupán tűzre, és
így ámbár vagyonnyaiknak
eladására jó módgyolc volna J
de sovány javaikhoz képese
negyedik Osztálybeliek.
ALMÁS. Magyar, és oláh
falu Bihar Vármegyében, bir
tokosa Gróf Csálty Uraság,
lakosai katolikusok, és ó hi
tűek , fekszik a' V aradi járásr
ban, földgye j ó , középszerű
vagyonnyai szerént második
Osztálybeli.
ALMÁS, németül Halmds.
Szabad puszta Baranya Vár
megyében.
ALMÁS. Magyar Almás.
Magyar falu Fejér Vármegyé'ben, földes Ura Gróf Eszterházy Uraság, lakosai katoli
kusok, és reformátusok, fek
szik Fejér Vártól egy jó mért
földnyire , nem meszsze ^ ax
elpusz-
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elpusztulté hajdani CsókakS
Várához. Határja jó termé
kenységu, réttye, legelője
elég, 's középszerű vagyoAnyaihoz képest, második
.Osztálybéli.
ALMÁS. Rátz Almás. Rátz
falu Fejér Vármegyében, bir
tokosai több Nemes Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
a' Duna mentében, Fejérvár
tól öt mértföldnyire, határja
jó termékenységu, réttye,
legelője elég, iratója alkal
matos , második Osztálybéli.
ALM Ás. Alsó Almás* Fú
tt Almás*
Tót helységek
Hont Vármegyében, Felső
Almásnak földes Ura Hertzeg
Eszterházy Uraság, Alsó Al
másnak pedig a' Zólyomi
Káptalan, lakosai katoliku
sok, és Auguftai vallásbéliek,
fekszenek Fukantztól egy jó
mértföldnyire: Filiálissa a*
Báthi Plébániának. Földgye
a mi Alsó Almást illeti, né
hol soványas, és a' zápor esső
által károsirtatik; de mivel ez
tsak egy részét illeti, más ré
sze pedig földgyének elég
termékeny, legelője alkalma
tos, 's mind a' kétféle fája,
nagy szőlő hegyei vannak,
mellyek középszerű bort te
remnek, piatzozása sem mesz
sze , Esztergom is közel fek
szik hozzá, mivel jó tulajdon
ságai, fogyatkozását felőlha9

ALMÁS*

ALMÁS,

ladgyák,az első Osztálybaté-^
tettetett. Felső Almás is olly
forma természeti javakkal, 's
tulajdonságokkal bír, Bátho[ és *SWtfZÉ/^3ányához kö
zel lévén, vagyonnyainak el
adására jó alkalmatosága,
mellyhez képest ez is első
Osztálybeli.
ALMÁS. Magyar falu Ko
márom Vármegyében, föl
des Ura Gróf Zichy Uraság,
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik az Or
szág úttya mellett, Neszmélytölnem meszsze, nevezetes,
márványkő bányája, és me
leg kútfője, mellynek vízét
természeti voltához képest
Dodor Torkos Úrmegvisgálván, tulajdonságait nyomta
tásban nyilvanítá. Hajdan pe
dig itten Romai régiségek is
találtatrak, mellyekböl néhai
Vály István Prédikátor Ü r ,
á* Romai Imperátorok tzimjét viselő könyvének szerzője,
maga is gyűjtött vala öszve i
Vidékje meglehetős termékerrységu, réttye, és meze
je szükség]ekre ^ é g e n d ő ,
szőlei nevezetes bort terem
nek; de némelly hegyei a*
zápor essők által rongál tat
nak, melly miatt a* máso
dik Osztálybéli helységek
közzé számláltatott.
ALMÁS. Szabad puszta
Komárom
Vármegyében,
fekszik
9

ALMÁS. '

ALMÁS.
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fekszik Almáshoz nem. mesz
sze.
ALMÁS. Farkas Almás.
Szün Almás. Szabad puszták
Nógrád Vármegyében.

bővelkedik,
kiváltképen,
pontya, tsukája igen sok van.
ALMÁS; Tót Almás, totúl
Jablonoy, elegyes falu Szépes Vármegyében, földes Ura
ALMÁS.
TótAlmás.Meg- a* Királyi Kamara, lakosai
lehetós falu Pest Vármegye katolikusok, fekszik Kirchb e n , birtokosa Báró Prónay dorftól nem meszsze- Határ
Uraság, -s az Uraságnak ka- jának egy harmad része so
stéllyával ékesíttetik, lakosai vány, réttye hasonló képen,
katolikusok, határbéli föld* tekintvén azonban két har
ye termékeny, belól a' falu- mad részének termékenysé
an homokos, kivül fekete, gét, s elegendő legelőjét,
$ jól termo, tava s folyó v*- \ mind á* két féle fáját, és pénzt
ze is van , malma mind szá szerezhető szomszédságait,
raz, mind vízi; szőleje veres első Osztálybéli.
bort teremj de mivel nintsen
ALMÁS. Magyar falu Tor
elegendő fája, második Osz na Vármegyében, nevezetét
tálybéli.
Almássaitol vette, földes Ura
ALMÁS.
Tót Almás, meg Hertzeg Eszterházy Uraság*
lehetős falu Poson Vármegye- és más Nemes Urak, lakosai
németül Apfelsbach, totúl katolikusok, fekszik Torná
Jablonov, földes Ura Gróf tól egy mértföldnyire, egy
Pálfy Uraság, lakosai katoli völgyben gyönyörű helyen.
kusok , fekszik bértzek tövé Határbéli földgye mindenféle
ben Malaczkától nem mesz gabonát terem, réttye sar
sze , a- Detrekői Uradalom jút is hoz, vagyonnyainakel
ban. Kies mezeje, és termé adására jó alkalmatosága, lekeny határja van, s jeles tu
élője elegendő, fája mind a
lajdonságai szerént első Osz étféle, első Osztálybéli bo
tálybéli.
ra , makkja, s gazdag eyüA L M Á S FOLYÓ víz. So möltsös kertyei sr határban,
mogy Vármegyében, ered a' a* szőlők alatt pedig káposz
Szigeti hegyek között, s ZiV tás fojdgye, ezen kivul a* köz
litzétöl, foly alá, melly Szi ségnek 1 a. kaszás alá való rét
getnél sok felé ágazván, több tye, első Osztálybéli.
A LM ÁS. Szabad puszta Tol
szigetetskeket kerít; meszsze
terjedvén az után Dráva vízé na Vármegyében, fekszik
be i b l y , k ü l ö m b f é l e halakkal Szekszárdhoz közel.
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JÍLLMAS.
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Aitwás. Fert8s Almás. Ma
gyar falu Ugotsa Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Haller
Uraság, lakosai reformátu
sok, fekszik Kökényeidhez,
mellynek filiája közel, Szatmárnak szomszédságában,
Halmi Varasától délre mint
egy két ezer lépésnyire. Ha
tárja közép termékenységu,
legelője, s réttye tulajdon
marháinak elegendő,vagyonnyainak eladására jó alkalma
tosága, első Osztálybeli.
ALMASZEG. Rátz falu Arad
Vármegyében, lakosai ó hi
tűek, nagy töltésekkel, vagy
a mint az oda való nép nevesí fos[dtdkkal van körül vé
tetve. Határja középszerű, j

ALNAOT.
r e , az Érmellyéki járásban.
Vidékje, és termő földgyei
igen j ó k , legelője nagy, rét
tye gazdag, más jeles va*
gyonnyai is lévén, első Osz
tálybéli.
ALNAGY.

Magyar, és tót

falu Gömör Vármegyében, la
kosai katolikusok, fekszik
hegyek, és erdők között, soványos helyen; de mégis
szorgalmatos szántóvetőinek,
gondos fáradozásai után, meg
lehetős terméssel fizet, soványos határja, réttye szoross,
legelője, 's fája elég. Máso
dik Osztálybéli.
ALPÁp. Középszerű mayar falu Abauj Vármegyé
én , birtokosai több Nemes
ALMA SZEG. Elegyes ma- Urak, lakosai reformátusok,
« gyar, és oláh falu Bihar Vár fekszik T[ekehd[dho[ nem
megyében, birtokosa Bara meszsze. Határja termékeny,
nyai Uraság, lakosai katoli 's jó szőlő,hegyei vágynak;
kusok, és óhitűek, fekszik de legelője szoross, s épü
az Érmellyéki kerületben. letre való fája sem lévén, má
Határja gazdag, réttye, lege* sodik Osztálybéli.
lője nagy, s más nevezetes
ALPÁR. Orosz, és oláh fa
termésbéli tulajdonságaihoz lu Bihar Vármegyében > bir
képest, első Osztálybéli.
tokosai több Uraságok, la
. ALMATZ. Elegyes falu Szat- kosai ó hitűek, fekszik a* Vá
már Vármegyében, földes rad! járásban ^ Sebeskörös,
és Újfalutól nem meszsze*
Ura Gróf Teleky Uraság.
Határja
jó termékenységu, *s
ÁLMOSD. Népes magyar
falu Bihar Vármegyében, bir szép tulajdonságaihoz képest,
tokosai Gróf Tele t y , Csaná- első Osztálybeli.
ALPAR. Magyar falu Pest
dy,. és Pétsi Uraságok, lako
sai reformátusok, fekszik Vármegyében, földes Üra a*
Dioszegtöl egy mértföldnyi VácziPüspökség, lakosaik**
tolikusök,
9
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ALPÁSU
rofikusok, fekszik Pest, és
Csongrád Vármegyék határ
jainál* Már 107; ben vart em
lékezet róla. G s i z a Király
JLeveleben, s a' Vátai Püs
pökséghez tartozott. Határ
b á l i földgye elég termékeny
v o l n a , hogy ha a Tiszának
áradásaitól nem háborgattat
nék , de e* fogyatkozását a'
Tiszából eredő javak néminém í képen helyre hozzák, sző
leje nem nevezetes, de,ná
dássa, gyékénnyé, főzesse,
sássá eleg van; legelője min
denféle marhákra nézve ele
gendő , homokos határja lé
vén , második Osztálybéli.
ALPÁR. Felső Alpár* Sza
bad puszta Pest Varmegyé
ben, más jeles majorság is
van e' nevezet alatt Futaktól
nem meszsze.
* ALSINKÍÓ. Orosz falu Zem
plén Vármegyében birtoko
sa Bernát Uraság, lakosai ó
h i t ű e k , fekszik Kutakról
órányira. Határja középszerű.
f
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ALSÓ FALU. Polyna* Ma-

f

yar falu Gömör Vármegyé
é n , birtokosai több Nemes
Urak > lakosai reformátusok,
fekszik Gömortől nem mesz
sze. Határbéli földgye három
nyomásbéli, két része -elég
termékeny; de a' harmad ré
sze sovány, legelője elegen^
do, mind a' kétféle fája,
fktzozásai nem meszsae, sze

net is égethetnek, as Uraság
nak erdejében vadászatrya
igen szép, gyumöltsös .ker*
tyei gazdagok, kendert áz
tató vize alkalmatos, melly
tulajdonságaihoz képest, má
sodik Osztálybéli.
ALSÓK. Alsó, J%ls$ A&*

sok .Glasovetz, tót faluk Hont
Vármegyében , földes Ura
Bozokv Uraság, lakosai kato*
likusok,, fekszenek Bozók*
tói, mellynek filiáji mint egy
kis mértföldnyire* Vidék)*
nem nagy, épületre való fája
elég, de tűzi hints, szőleje
tseltély, legelője is szoross*
úttya köves, melly okok
miatt harmadik Osztálybéli.
ALSÓK. Szabad puszta He*
ves Vármegyében, fekszik
Szent Erzsébethez közel.
ALSÓK. Magyar falu So»
mogy Vármegyében, birto
kos Ura Gróf Festetics Ura*
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Csurgóhoz közel, mellyé
nek filiája. Határbéli földgye,
és réttye j ó , fája , és legelője elég, mivel szőlő hegye
nintsen, második Osztályhéli.
ALTÖIBÜEG. Magos hegy
Zólyom Vármegyében, totúl
Sztárt Hori* Szép értz terem
benne.
ALTOEBURÖ. Efry kis falu
Zólyom Vármegyében,,totúl
S^tan Hori lakosai katoliC
kusok/
é

t
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AMADÉ.

ALUTA»

kasok, fekszik az élőbbem falu ízatmáí Vármegyében ,
nek szomszédságában. Népes lakosai ó hitűek, és reformá
bútsu járások esnek itten , tusok y fékszik Szatmár Né
melly e helyet nevezetesíti, metihez, mellynek filiája
hajdan a' rez Bányák között nem meszsze' Határbéli szán
ez a' legrégibb vóh, de már tó földgyei száraz esztendők*'
ma igen kifogyotty föld alatt ben termékenyek, réttye ele
való üttya nevezetes, mel gendő , piatzozása tsák fél
lyen most is járnak némelly raénföldnyire van tőléj a' hol
emberek. * Határja meglehe könnyű módgyok vagyontős termékenységi.
nyaiknak eladására , legelő
- ALUTA. magyarul (ÓLT ) jének-ugyan egyik íésfce so
vize, * Magyarországnak szé ványa de mais -részén elégen
lén lévő folyó víz, melly kö dő , itató- helye a : határban
rül hajdan az Ozmánokkal alkalmatos , tűzre való; fája
elég baj történt. 'Nándor Fe közel, Királyi dézmát nem
jérvárnál , és Pétérvárnál, adnákV. hémeIly lakosoknak
határt választó víz a'^Romai, hartnos káposztás; és gyü^
és az Ozmán Birodalmak kö möltsös kertyeik is- vágynak,
zött, eredetét veszi Tarkó az ollyan lakosok pedig, a'
hegyéből, Maros" vizével kik kézi munkával keresik
egyetemben ,* *V egyesülvén élelmeket, egy őráriyt járó
Ft ke te vizével, azutánn ma földön kereshetnek kapával \
gába fogadván,Bart^tlt is * alkalmatos kehdert áztató vi
és ezekkel öregből vén sot ze, 's nyári időben Szatmá2L veres Toronynak kapujá roA pénz keteserre jó módnál Gurt{, Lakut%a vizeket is gyök * első Osztálybelit
magába vévén, Hatvan mért
AMADÉ KÁ&TSA. A*K. be
földnyi futása után Tarm mel tűben:
*
lett egybe szakad a'Dunával.
AMBRUS HÁzA. Szabad
• ALTSVINITZA. Elegyes fa puszta Borsod Vármegyében,
lu a Bánátban, lakosai kato fojdes Ura Szatmári Király
likusok, fekszik a'Karanse- Uraság, 's más Némés Urak,
besi kerületben. Határja jó. fekszik Lak helységen alól,
ALTRINGEN. Sváb falu á' Alsó Vadász, Tomor, 's Lak
Bánátban, népesíttete 1771. helységek szomszéd ságj ok
esztendőben, fekszik Lippá- ban , szántó földgyei, téthoz egy mértföldnyire.
tyei kevesek, de jók; erdei
AJKATZ. Elegyes magyar makk-hozó fákkal gazdagok,
melly>

?

1
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AMADÉ* •

mellynek közepét egy folyó
patak hasíttya.
AMADÉ. Középszerűi falu
Poson Vármegyéb. lakosai ka
tolikusok, nevezetesíti hogy
e g y Grófi Nemzetségnek ne-;
vet szolgáltatott. Videkj'ében tsupán szántó földgyef
vannak, s azok is- tsekéfyek
lévén, harmadik Osztálybéli.

ANÖ.

rongyos, '$ nehézmivelésu,

de legelője meglehetős, fája
tűzre elég, második Osztály
béli.
AND.. Ant,

Andidomb

t

Anyidom. Szabad pusztaBars
Vármegyében.
ANDATS. Tót falu Nyitra
Vármegyében,
birtokosai
több Uraságok, lakosai ka
ANARTZ. y . Anarts. Ma- tolikusok, fekszik Lakátsiyar falu Szabölts Vármegyé hoz, mellynek filiája közel,
é n , földes Urai Czobel, és Nyitrától sem igen meszsze.
V a y Uraságok, lakosai ka Vidékje soványos, de lako
tolikusok , és reformátusok, sai szorgalmatosak lévén kö
fekszik a' Kisyárdai járásban, zépszerűen teremnek, réttyei
Ajaknak szomszédságában, jók, piatzozásai Galgót^pn,
mellynek filiája jól termő egy órányira, malma a' szom
határbéli földgye három nyö- szédságban , fája nints, sem
másbéli, fája mind a' kétféle, szőlő hegye, legelője is hjtermésbéli tulajdonságai olly bás lévén, harmadik Osztály
formák, mint Ajak falujá béli.
n a k , első Osztálybélit
ANÍ>ATS. vagy Andos. Jo
ANTZIKFALVA. Antykova. magyar falu Somogy Várme3Tót falu Liptó Vármegyében^ gyéoen , földes Ura a" Vesz
földes Ura Okolitsányi Ura prémi Püspökség, lakosai ka
ság , lakosai katolikusok, tolikusok, fekszik Igalho%
fekszik Nagy Palugyától fél fél mértföldnyire. A* SZENT
mértföldnyife, lakosai faze FERENTZ Szerzetebéli At-.
kakkalkereskednek, '& ku tyáknak itten Klastrpmjokis
limászt főzdögélvén, ezekből van. Határja termékeny, er
élősködnek. Határja spvá- deje j ó , s külömbféle jó tu-.
nyos harmadik Osztálybéli. lajdonságain kivűl, szőlő he
ANCSIKOVANV. Tót falu Lip gyei is vágynak, ^lső Osz*
tó Vármegyében, lakosai ka tálybéli.
tolikusok , 's l e g inkább faze ANDAHÁZA. vagy Andtt^e.
kakat égetnek , 's szekér ke- Két egymás mellett lévő tót
növel is k e r e s k e d n e k . Határ- ifaluk, Liptó Vármegyében,
béli földgye soványos, és gö- egyiknek birtokosa Andahá*
y

y
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ANDAHEL.

ANDAH.

z y , másiknak pedig Platy
Uraság, lakosai katolikusok,
fékszenek Nagy Falugyátóí
nem meszsze , egy folyó víz
válaszryael e' két helységet
egymástól. Határjai középszerűek, legelőig hasznosak
piatzozásaik nem meszsze,

|

ANDÁNY TARTSA. A ' T .

betűben.
ANDAHELY. Középszerű fa
lu Győr Vármegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Raba, és Szent Mi
hálynak szomszédságjokban.
S[cnt Miklóson, a* hol szé- Határja jó termékenységi*.
kerezésekkel is pénzt keres
ANDOCS , v. Andos. So
hetnek ; de mivel igás mar mogy Vármegyében Andats
háiknak élelmeiket szerzik, I nevezet alatt.
és fájok sints elég, második
ANDÓD. Tót falu Nyitra
Osztálybeliek.
Várm egyében, földes Ura
A n y a h á z a. Elegyes falu' Gróf Károlyi Uraság lako~
Bihar Vármegyében.
sai katolikusok , fekszik Ér
ANDALÍTS. Nevezetes tő sek Újvártól nem meszsze,
Csongrád
Vármegyében, mezeje ugyan elegendő, 's
honnan származik, és hová jómódgya a* fuharozásra, és
foly viszsza, bizonytalan; kereskedésre a* szomszédság
ihint hogy tsendes, és lap ban lévő Vág vizén; fbldgyei,
pangó folyása van, úgy tet és réttyei első Osztálybéliek;
szik, mint ha Hód tavából de mivel mind a* két féle fa
származnék; és annakutánna nélkül szűkölködik, szőlő
két felé szakadván, egyikét hegye sints, s szántó föld-*
Kelemen fokának, a' mási j gyeik négy marhával mivelkát pedig Pogány foknak ne I tétnek, a' negyedik Osztályvezik ; amaz Szigetben egy | ba számláltatott.
hajdani kastélynak alapja I ANDORNAK. Magyar falu
látszatik, melly körül lévén Borsod Vármegyében, föl
sántzolva, oda vonták bé des Ura Motsáry Uraság, la
magokat a* lakosok, a* Tö kosai katolikusok, és refor
rökök, és Tatárok dühössé- mátusok , fekszik Eger folyó
gei ellen. A* másik részében vize partyán. Vagyonnyaipedig, melly Pogány foknak nak eladására Egerben pianeveztetik, igen sok hal van, !" tzozása leg közelebb, a* hol
's tilalmas is a' halászat ot szőlő hegyeken is bért sze
tan, a' Tiszába szakad Tápi rezhetnek , legelője elegenhelység alatt.
1« d ő , szőleje meglehetős, Kif
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ANDRÁS.

rályi dézmát nem ad, malma
a' határban. Fogyatkozásai
ellenben, hogy szántó föld
gyei, ha szorgalmatosan nem
tragyáztatnak, soványak, fá
ja sem tuzre,sem épnletre níntsen, második Osztálybéli.
ANDRÁSFA. Magyar falu
Vas Vármegyében, birtoko
sai Gróf Forgács, és más Ura
ságok, lakosai katolikusok,
fekszik hegyek között Mór
vize mellett, maga a* hely
ség; síkos helyen fekszik,
földgye középszerű, szőleje
elegendő, réttye, legelője,
és fája is elég lévén, első Osz
tály béli.
ANDRÁSFALVA. Tőt falu
Lipró Vármegyében, tótul
Andrdsova. Birtokosa Pongrátz Uraság, a' kinek ka
stéllyá is van itten; más ne
mes házakkal egyetemben,
lakosai katolikusok, fekszik
n e m meszsze Vág vizétől,
Főzesse hajdan a késértetekröl vala híres. Ámbár e* hely
ségnek határja lejtős helye
ken fekszik, mind az által jó
termékenységi!, elegendő le
gelője, fája hasonlóképen;
Szent Miklós mező Várostól,
i órányi járásra lévén, fuharozással, és kézi munkával is
keresnek, s más javai is lé
vén , első Osztálybéli.
ANDRÁSFALVA.
Tót falu
Turotz Vármegyében, totúl
9
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Ondrasova, földes Ura a* Ki
rályi Kamara, lakosai kato
likusok, fekszik Sz. György
höz közel, mellynek filiája
Znió Váraüydtól sem mesz
sze. Határbéli földgye közép
termékenységu, réttye két
szer kaszáltatik, legelője ke
vés, de meglehetős; tűzifá
ja szabad, épületi pedig az
Uraság engedelmével mal
mát Polrtka vize hajtya, kö
zépszerű vagyonnyai szerént
második Osztálybeli.
ANDÁSFALVA. Szabad pusz
ta Nógrád Vármegyében,
birtokosa Gróf Toroczkay
Uraság, fekszik Tarjányhoz
nem meszsze, határja jó ter
mékenységi!.
9

ANDRÁSFALVA VIZE. Kis

folyó víz Liptó Vármegyéd
ben, melly Jalovct[en felíll
fakad, és Vág vizével egye
sül.
ANDRÁSHÍDA. Magyar fa
lu Szála Vármegyében, birtokosai több Nemes Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Szála vize mellett, Alsó Ba
gódhoz közel, mellynek fi
üája Szála Egerszégtöi féj
mértföldnyire. Földgye meg
lehetős termékenységű; de
mivel makkja nints sem fája;
s határja is szoross, második
Osztálybéli.
ANDRASOCZ. Orosz falu?
Ungvár Vármegyében, bicC 1
tokosai
9
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ANDRIÁN.

ANDRÁS.

jának kétharmad részé néni
terméketlen, legelője, és fá
ja elejgendő; de egyéb fo
gyatkozásaiért , a harmadik
Osztályba számláltatott.
' ANDRIÁNTZ. Magyar falu
Szála Vármegyében, lakosai
katolikusok. Vidékjének ter
mékenységéhez, s jeles tulaja
ANDRÁS VÁGÁS (Andrd- donságaikhoz képest, első
sovt{e.) Tót falu Sáros Vár Osztálybéli.
megyében. Birtokosai kü I ANGYALOS. Magyar falu
lömbféle Urak, lakosai ka I Szatmár Vármegyében, bir
tolikusok, fekszik Sz. Ke tokosai több Uraságok, lako
reszthez közel, mellynek fi sai katolikusok, és reformá
liája , Bártfától egy mértföld tusok, fekszik Szamos vize
nyire. Határja, ha jól mivel- mellett, Tsengertöl, melly
tetik, elég termékeny, lege nek filiája fél mértföldnyire.
lője , 's mind a* kétféle faja Határja három nyomásbéli, 's
elég, piatzozásától sem mesz száraz esztendőben tiszta , és
sze , melly okokra nézve a kétszeres búzát terem, malma
második Osztályba tétette- helyben, réttyei vizenyős he
lyeken lévén, sasos szénát te
tett.
ANDRE JETZ. v. Andris, An- remnek, nagyobb piatzozása
drejt[L Tót falu Vas Várme S\atmdrón két órányira; de
gyében, birtokosai több Ura rosz utakon, legelőjök szoságok , lakosai katolikusok, ross, negyedik Osztálybéli.
ANYÁS. Szabad puszta
fekszik a* hegyek között Mór
vizénél, ámbár riémelly ja Csongrád Vármegyében, lavakkal bővelkedik; de mi- kosaikatolikusok, 1788. esz
Vel földgye sovány, harma tendőtől fogva helységbéli
Káplány ügyel az Isteni tisz
dik Osztálybéli.
telet
tételre. Tartozik á' F. K.
ANDREJOVA. Andrinovka.
Kamarához,
fekszik Tisza
Tót falu Sáros Vármegyében,
birtokosa Gróf Szirmay Ura vize, és Puszta Szőr között,
ság , lakosai ó hitűek, fek s vízzel vagyon körül vérete
szik Palocsához közel, melly tetve ; bő széna termő hely,
nek filiája Bártfától mintegy nádassai olly nagyok, hogy
más fél mértföldnyire. Határ azokból a* lakosok nen\ tsak
rókákat,
tokosai külömbféle Urak, la
kosai óhitűek, fekszik Ung
vártól négy és ^.mértföld
nyire, Bereg Vármegyének
szomszédságában. Szőlei, és
makk hozó fái, nem külömben tűzi fája is kevés lévén ,
tsekély vagyonnyai szerént
harmadik Osztálybéli.
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APÁTIA.
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és farkasakar, ha
APA. Magyar, és oláh falu
nem sokszor még szarvaso Szatmár Vármegyében, földes
kat , és özeket is szoktak ki Urai külömbféle Urak, lako
kergetni télben, a' tűz erejé sai katolikusok, és ó hitűek,
vel ; e' pusztában a' lakosok fekszik a' Szatmári útban Szin a k számos lakó hazai, és ma nyer Várallyához, mellynek
jorjai is vágynak*
filiája közel. Hajdan, melly
ANT. Magyar falu Bihar nagy, és népes helység vala
Vármegyében, földesura Ré- a' történetekből olvasható;
dey Uraság, lakosai reformá három nyomásbéli szánta
tusok, fekszik a Szalontai já földgyei nagyok, és gazdarásban, Békés Vármegyének o k ; kényei termékenyek
ülöm b féle gyümöltsökkel
határja szélén, Gyulától nem
meszsze., Mint hogy e* hely tsak nem minden esztendő
ség a' természetnek különb ben, szőlő hegyei jó bort ter
féle javaival bőven megáldat- mők, kivált a fekete hegyen,^
réttye két osztálybeli, melly
tátott, első Osztály béli*
ANTALOTZ. Tót falu l/ng- nek némelly része kétszer ka
vár Vármegyében, birtokosa száltad k , és jő szénát terem,
a' Királyi Kamara, lakosai piatzozása tsak fél mértföld
oroszok, fekszik délfelé Ung nyire van, meglehetős úton,
vártól három mértföldnyire, fája mind tűzre mind épületre
magos hegyek között. Határi közel, makkoltatások ingyen,
ja középszerű, fája elég, rét számos vize határját mossa
tye, Megélője is meglehetős első Osztálybeli.^
APÁTZA SZAKÁLLOS. AZ Sz«
l e v é n , második Osztálybéli.
ANTAU. Népes németfalu betűiben.
APÁTZA KÖBLMESD. Posoa
Sopron Vármegyében, bh>
tokosa Hertzeg Eszterházy Vármegyében 1795. eszten
Uraság, lakosai katolikusok, ! dőben Jánoskáidnak nevez-,
fekszik a' felső járásban. Ko- tettetett, a* J. betűben.
xabihszky Mátyás Úrnak Le- j APADIA. Meglehetős oláh
xikonnya szerént 1773. esz- j falu Krassó Vármegyében,
tendőben ötven háznál több földes Ura a' Királyi Kamara*
elégett itten a* lakosoknak lakosai katolikusok, és több
nem kevés kárával. Patakja nyire ó hitnek, határja jó
van, szántó földgyei jók, sző- termékenységül, réttye, le
\ő hegye nintsen; második gelője elég.
ApÁGY* Magyar falu Sza*
Osztálybeli*
C 4
bolts

Tokákat
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APÁTFA,

bolts Vármegyében, földes kos Ura Báró Péterfy Uraság*
UraiApagyi, és Zoltán Ura lakosai katolikusok, és refor
ságok, lakosai reformátusok, mátusok , fekszik a' Jenői já
fekszik Kallótólkét mértföld rásban. Vidékje j ő , szabad
nyire. Vidékje-tiszta búzát, fája, makkja elég, szőlő he
és jó főzeléket terem, réttyei gye bőven termő, második
tsekélyek, nagy vízáradások Osztálybeli,
alkalmatosságával; fája mind
AFATFA. Magyar falu Szaa* kétféle elegendő, legelője la Vármegyében, birtokosi
hasonlóképen, de egy nyoU Ura a' Kapornaki Apát Ura
tzad része határjának, homo* ság , lakosai katolikusok,
kos lévén, második Osztály fekszik alsó Bagodhoz,mellybéli.
nek filiája nem meszsze. HaAPAJ. Opaj. Népes tót, és |.tárbéli földgye jó termékeny*
magyar falu Foson Várme- ségű, de fája kevés, makkja
yenen, birtokosai Ernyei, hasonlóképen, legelője ele
zászy, Nedetzky, és Turotzi gendő , mint hogy határját a
Uraságok, lakosai katoliku víz járja, második Osztály
sok, fekszik Majtény, melly* béli.
nek filiája, és Farkashída kö
APÁTFALVA, Magyar falu
zött. Határja a' gazdáskodás- Borsod Vármegyében, birto
ra igen alkalmatos, és termé kosa az Egri kis Papság, la
keny földel bír, de a' vízára kosai katolikusok, fekzik egy
dásoktól nem szabados, tu völgyetskében,
Sjjlvdstól
lajdonságaira nézve hasonló sok bértzekkel külömböztetFarkashida faluhoz, második ve, Bétko hegye alatt. HaOsztálybéli.
tárhéli földgye nem utolsó,
APÁK. Magyar, és rátz fa innen neveztetik Ahbatia
lu Tolna Vármegyében, föl trium fontium de Bell, piades Ura Gróf Aponyi Uraság, tzozása Egerben két mért
lakosai katolikusok, fekszik földnyire, fája tűzre, és épü
a* Völgységi kerületben, letre elég, meszet is égetnek,
Mutsfa, Hant, és Várasd kö malmai helyben. Fogyatko-#
zött lapályos helyen. Vidék- zásái hogy legelője nem ele
je termékeny, külömbféle jó gendő , szántó földgye, melly
tulajdonságaihoz képest, első dombokon vagyon homokos,
tetője a' záporok által gya
Osztálybéli.
APATELEK. Magyar falu korta elhordatta tik, második
Arad Vármegyébe*, birto Osztálybéli,

f
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APAT*

APÁTFALVA. Magyar 61a
Csanád Vármegyében, bir
tokosa a' Királyi Kamara, la
kosai katolikusok. Határbé
li földgye kiváltképen jó, és
termékeny, 's más egyéb ne
vezetes tulajdonságokkal is
megáldattatván, első Osztály
béli.
APÁTFALVA.

LOSOM^A-

p át falva. Magyar falu Nógrád
Vármegyében , tótul Opatova birtokosa Báró Prónay
Urasáé, lakosai katolikusok,
fekszik Losontztól, mellynek
filiája nem meszsze, határja
középszerű, fájakqvis, rét
t y e , legelője elég, \agyonnyainak eladására jó alkaunarossága, második osztály
y

beli.

APÁTFALVA. Kanrnts A -

pátfaba. Magyar falu Nórád Vármegyében, birtoosai Gróf Koháry, és Kubinyi Uraságok> lakosai kato
likusok, fekszik Fülektől:
egy mértföldnyire, határja|
középszerű, valamint más va
gyonnyai is, második Osz
tálybéli,
APÁTFALVA. Népes tót fa*
lu Trentsén Vármegyében,
birtokosa a* Nyitrai Püspök,
lakosai katolikusok, fekszik
Vág vizéhez közel, Trentséntöl fél'mértföldnyire. Neve
zetesmajorok vannak benne,
Vidékjének szántó földgyei

f

termékenyek, erdeje, és le
gelője elég, piatzozásaközel
lévén, első Osztálybéli.
APÁTFALVA, és S^tru KaU

ka meszse terjedő népes hely*
ség Trentsén Vármegyében,
birtokosa a' Királyi Kamara ,
lakosai katolikusok, határja
meglehetős, fája, legelője
elég, harmadik Osztálybéli.
APÁTZFALU, Szabad pasz
ta Szatmár Vármegyében ,
fekszik Alsó Homorodhoi
közel.
APÁTI,

hS%lplakAyáti.

Tótfalu Abauj Vármegyében,
birtokosa Szent István Szer
zetebéli Kis Papság, vagy a*
religyiói Kintstár, lakosai ka
tolikusok, fekszik a' Csere
hátijárásban. Ámbár egy ré
szét házainak, és belső fundusainakis Hernád vize né
ha elönti; de mivel más min
den kívántató javai vannak,
és Kassa Városához is közel
van, a' hol vagyonny^it jól
eladhattya, az első Osztályba
tétettetett.
APÁTI. Szilvás ApdtL. Ma

gyar falu Abauj Vármegyé
ben, birtokosa a* Királyi Ka
mara , lakosai leg inkább re
formátusok , fekszik a* fSze
ri járásban, határbéli föld
gye soványos, a' vízáradás
és a'tavas helyek miatt; fá
ja, makkja elég, fából ko-.
tsikat készttnek a'lakosok ^
mell}*%
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APAÍIV

ApÁTR

mellyeket elárulgatnák; z>
hol a' vizek nem bolygartyák
földgyeit, termékenyt és mi
vel Kassához is-közel van, el
ső Osztálybéli.
APÁTI. Elegyes magyar fa
lu Arad Vármegyében, fek
szik Botos Jenőtől egy jó
mértföldnyire.
APÁTI. Felső Apáti. Hor

!
Aranyos
Marórhoz | : mértföldnyire. Határja középsze
rű, tulajdonságaira nézve ha*
sönló Kutsits faluhoz, má
sodik Osztálybéli.
APÁTI. Garam

Apáti*

(Opatovce) Tót falu Bars Vár
megyében , birtokosa az Esz
tergomiKáptalanbéli Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
a' Lévai járásban. Mivel e
helységnek más javain kivid
szőlő Kegye is van, mellyeknek allyán kaszálhatnak is
esztendőnként, első Osztály
béli.
APÁTI. Oláh Apdti. Oláh,
és magyar falu Bihar Várme
gyében , birtokosa a'Varadt
Püspök j lakosai 6 hitűek,
fekszik £ Szalontai járásban.
Határja gazdag, réttye, legelője elég, első Osztálybéli.
>

né Opatovcze, tót falu Bars
Vármegyében, birtokosa az
EsztergomiKáptalanbéli Ura
ság , lakosai katolikusok,
fekszik a* felső járásban. Ter
mő fóldgye síkoson j ó , rét
tye gazdag, és nagy, lege
lője mindenféle marháinak
elegendő, erdeje makk ter
mő , a* honnan mind a' kétfé
le fája szabad, malma hely
ben, vagyonnyainak eladá
sára jó alkalmatossága, a
szomszéd Bánya Várasokban,
APÁTI. Keres^ts^g Apá
első Osztálybéli.
ti. Magyar, és oláh falu Bi
APÁTI. Vies^ka Apáti. Tót har Vármegyében, birtokosa
falu Bars Vármegyéb en, föl Fekete Uraság, lakosai több
des Ura az Esztergomi Kápta nyire 6 hitűek, és kevés re
lanbéli Uraság, lakosai ka formátusok, fekszik B. Bö
tolikusok, fekszik az élőb szörménynek szomszédságá
bemtől nem meszsze. Határ ban, Margitától hat mértföld
ja közép termékenyseVu, 's nyire. <Határja jó termékeny
vagyonnyai is olly formák ségu, legelője nagy, erde
lévén, második Osztálybeli. je jó, és tágas, réttye a mar
APÁTI. Kis Apdti. (rnale háknak hízlalására alkalma
Gpatovce,) Tót falu Bars Vár^ tos szénát terem, első Osz
megyében, birtokosaaz Esz tálybéli.
APÁTI. Magyar, és tót fa*
tergomi káptalanrbéli Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik | lu Vas Vármegyéb-en birto
kosa
9
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kosa Pécky Uraság, lakosai
APÁTI. Ba)mót\ Apáti.
katolikusok, fekszik Kőszeg (Bojnitie, Opatovty.) Tót
től egy, é s | . mértföldnyire , falu Nyitra Vármegyében,
Szombathelyhez is egy mért földes Ura a* Nyitrai Kápta
földnyire. Határjok termé lanbéli Uraság, lakosai kato
keny, földgyei, réttyei jók, likusok, fékszik Bajmótztol
fája nintáen, de e' fogyatko fél mértföldnyire, Nyitra vi
zást meghaiadgya, földgyé ze mellett. Határja közép ter
nek termékenysége, keres mékenységi!, réttye első osz
kedésre , *s vagyonnyiakhak tálybéli , faja tűzre, és lege
eladására való jó módgyok- lője is elegendő, malma hely
ért, elsó Osztálybéli.
ben , piatzozása Bajmótzon,
Axknt.Opatul[e. Elegyes Prividnyén, és Német Prótót, és magyar falu Hont nán; de mivel szőlő hegye
Vármegyéberi,birtokosa Vaj nintsen, s termő földgyei is
da , és más Uraságok, lako középszerűek, a' második
sai katolikusok, és evangé Osztályba tétettetett.
likusok, fekszik Házas NeAPÁTI. Nyitra Apáti. (Ninyéhez, mellynek filiája kö transzka Opatovcze.) Tót fa
zel, Bozóktol mintegy két lu Nyitra Vármegyében, bir
mértföldnyire. Határbeli föld- tokosai több földes Uraságok,
;ye j ó , fája tűzre elég, épu- lakosai katolikusok, fekszik
etre valókevés,legelője bőv- Nyitrától egy és .J.. mértfold-'
séges, és szqló hegye is kö- [nyire. Határja jó termékeny
. zépszeru borokat terem, elsó ségi! , földgye, réttye első
Osztálybéli.
osztály béli, malma, piatzo
APÁTI: Úri Apáti. Szabad zása mint Percs^lénynek; de
puszta Hont Vármegyében , mivel szőlője, és egyikféle
fekszik Rimaszombathoz | . fájasints, második Osztály
mértföldre, lakosai tótok, béli.
evangélikusok, és reformá
APÁTI. Livina Apáti. Li*
tusok , fája mind két rendbé yins^ke Opatovc[e. Tót falu
li elég, valamint réttye i s ; Nyitra Vármegyében, birto
szántó földgyeinek termé kosa a* Nyitrai Káptalanbéli
kenysége középszerű, bora Uraság, lakosai katolikusok,
nem terem, második Osz fekszik a Bodóki járásban.
tálybeli.
Határja közép termékeny$éAPÁTX MAKÓT. A Z M . be gu, réttye első osztálybéli,
malma helyben; de mivel fá
tűben.
;
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APÁTI.

ja nints, szőlős kertyei szorossak, legelője is, második
Osztálybéli.
APÁTI. Szabad puszta Nyitra Vármegyében, fekszik
Merasitzhez közel, mellynek
filiája.

falu Szála Vármegyében, föl
des Ura Gróf Eszterházy Ura
ság;, lakosai katolikusok, fek
szik a' Tapoltzai járásban
Hegymagashoz, mellynek fi
liája nem meszsze. Határja
homokos, sem fája, sem le
APÁTI. Ncnies Apáti. Ma- gelője elegendő nem lévén
yar falu Szála Vármegy é- harmadik Osztálybéli.
en, birtokosa Besenyei Ura
APÁTI. Monostor Apdti.
ság, lakosai katolikusok, Magyar falu Szála Vármegyé
fekszik Egerszegtöl egy mért ben, birtokos Ura a* Vesz
földnyire. Határja közép ter prémi Püspökség, lakosai ka
mékenységu , hegyes, és völ tolikusok , fekszik a' Tapol
gyes, fája nintsen, szőlője tzai járásban, határja termé
elég, piatzozásaSzála Eger keny, fája, legelője elée»
szegen , és Kanizsán, eladás 's más javai is lévén, eísS
ra meglehetős módgya lévén, Osztály béli.
második Osztálybeli.
APÁTI. Pusztaapáti.
MaAPÁTI,, Szála Apáti. Mező yar falu Szála Vármegyé
Város Szála Vármegyében, én , birtokosai több Urasá
birtokosa a' Szalavári Apát gok, lakosai katolikusok ,
Urság, lakosai katolikusok, fekszik a' Kapornaki kerület
fekszik Szála vize mellett Sz. ben. Határja elég tágas, de
Gróthoz egy, és -J. mértföld hegyes, legelője alkalmatos,
nyire. Lakó helye vala a* és elég; makk termő erdeje
Szent Benedek Szerzetének, szép, fája tűzre elegendő, vas jeles Klastromával díszesít- gyonnyainak eladására mód
tetik, és Sz. Adorjánról ne gya , tsekély földgyei sováveztetik. Határbéli földgye nyok, réttyeivel együtt; mi
középszerű, legelője eleg, vel a' záporok elszoktak mos
szőleje jó termékenységu, ni, mellyek miatt harmadik
borainak eladására meglehe Osztálybéli.
tős módgya, fája tűzre, és
APÁTI, vagy Adamovits.
épületre, a* határban malma; Magyar falu Somogy Várme
de mivel berkes réttyeit az gyeben, birtokosa Tányi Ura
áradások néha eltömik, má ság, lakosai katolikusok, fék
sodik Osztálybéli.
szik Kis Bárhoz, mellynek fi
APÁTI. Kis Apdti. Magyar liája nem meszsze, Szigettől
%
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fél mértföldnyire. Határjában
szőlő hegye nintsen. másként
minden javai vágynak, el
adásra is jó alkalmatossága
lévén, első Osztálybéli.
APÁTI. Másként Kis Bár.
Magyar falu Somogy Várme
gyében, birtokosa a* Vesz>rémi Püspök, lakosai kato! ikusok, fekszik Koppántol
nem meszsze.
Határjában
minden jávai fagynak, sző
lő hegyekkel együtt, s jeles
tulajdonságai szerént, első

9

és a mi házi, 's mezei gaz*
daságoktól idejek marad , fa
szerszámok készkésére fordíttyák; földgye középszerű ,
javai külömbfélék, második
Osztálybéli.
APÁTI.

Dohrats

Apáti.

Magyar falu Szatmár Várme
gyében , birtokosa Cseh Ura
ság, lakosai katolikusok, és
reformátusok, fekszik Sza
mos vize mellett, Szatmár
Németitől, mellynek filiája
egy mértföldnyire. Határbéli
Osztálybeli.
szántó földgyei közép termé
APÁTI. Kapots Apáti. Ma- kenységűek, mellyek tiszta^
yar falu Szabolts Vármegyé és kétszeres búzát teremnek;
én , birtokosai Ördög, és nagyobb része réttyeinek két
Kapóst Nemes Urák., líáko- szer kaszáitarik, Szatmári
sai katolikusok, és reformá píarza egy órányira van, holtusok , fekszik a Kisvárdai t ott jó módgyök a* pénz kerejárásban , mintegy \ . órányi-, j serre , legelője jó , Szamos
ra Tisza vizétől, határja, j vizén alkalmatos itató helye,
melly a* Tisza felöl yan, rész j fája tűzre, és épületre. Van
szerént kaszálókból áll, mel- nak almássai is, mellyekböi
lyeken jól épnlttfák, és gya még nagyobb hasznot vesz
kran nagy hasznú gyümörtsö- nek , mint más gazdagságból,
sök találtatnak, rész szerént szőlő hegye kettő, Szamá
pedig szép nagy szálas erdők ron, és Erdődön, malma
ből ; más része pedig határjá helyben, és a' szomszédsá
n a k , szántóföldekből, és jő gokban. Fogyatkozásai, hogy
gabona termő helyekből áll; szántó földgyei nagy áradás
vagyon határjókon egy nagy kor tsekélyek, a* lakosok
Merotva, vagy halastó is. La hoz képest, nem külőmben
kosai halászattal, 61 /és szálfa legelőjökis, második Osz
készítéssel. 's más mestersé- tálybeli.
APÁTI. Ötsva Apáti. Ma
ékhez való fa eszközöknek
észírésével, 's ezeknek el gyar falu Szatmár Vármegyé
adásával szoktak kereskedni, ben , birtokosa Gróf Károlyi
9
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APÁIT.

Uraság lakosai reformátu béli tulajdonságaihoz képese
sok, fekszik Órsva nevíi hely első Osztálybéli.
ségnek szomszédságában, s
APÁTI* Szabad puszta Tol
az Utsvai Uradalomhoz tarto na Vármegyében, birtokosa
zik, határbéli szántó föld Cserneky Uraság. Határja jó
gyei három nyomásbéliek, termékenységu. ,
mellyek mindenféle gabonát
APÁTI. Nyárs Apáti. Sza
teremnek, réttyei is a'mar bad paszta Fest Vármegyeháknak hizlalására való szé heti. .
!
nát hoznak,. 's nén^elly része
APÁTI. Jds\Apgti.Népes,
kétszer is kaszál tátik, piatzo- szabad magyar Jász Városba*,
zása nints meszsze, és jó uta Jászságban, fekszik Jászbe
kon, legelője ámbár nem rénytől két, Gyöngyöstől há
nagy, de mindenféle marhái rom , Szolnoktol négy,.Egerv
nak alkalmatos, fája , elég, töl öt, Pestöl tíz mértföldnyi
Bajos nevezetű erdőn, sza re v lakosai katolikusok- Habad makkoltatások van, hasz- tárbéli. foldgye kivájitképen
jios* gyümöltsö* kertyeik i$ termékeny, nevezetesíti a*
vágynak, néha fuharozások-? többek kőzött V helyet JbóU
rajs adatik módgyok, 's ken dogul kimultt, MARÓ P Á I .
dert áztató vize elég,, és ita- Ürnak ittpi* lett szentese,,. a*
tója alkalmatos, malmok kö ki is jeles tehetségeihez ké
zel , első Osztálybéli; ;
pest, külömbféle tisztes hi
APÁTI. Tót falu Trentsén vatalokat ? viselt vala. Kü
Vármegyében, földes Ura a* lömbféle munkái esmereteKirályi Kamara, lakosai ka sek,.mellyeknektzimjéit lásd
tolikusok, fekszik Trentsén- Fö tisztelendő Práy György
töl nem meszsze Vág vize Kanonok Úrnak halálára irtt
mellett, Túrnának szomszéd gyászoló beszédgyében. Ez
ságában , mellynek filiája. a* megbóldogűltt jóÜr, ne
Határja jó termékenységu, s vezetes eszköz, és előmozdít
jculömbféie javakkal bővel tó valá a' magyar Nyelvet, és
Literaturát tanító székekV fel
kedő, első Osztály béli.
APÁTI. Magyar falu Tol állíttatásában , sőt személye
na Vármegyében,, birtokosa sen is dolgozott, a' magyar
GrófAponyiUraság, lakosai szó tárnak készítésére tartozó
katolikusok, fekszik Czikó- közmondásoknak, és. példa
hoz közel, Tolnától mért beszédeknek deákra való ál
földnyire , nevezetes termés* tal fordításában. Határbéli
földgye
f
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APÁTI.

földgye gáxdag termésű, 's
a' t e r ü l h e t n e k külömbféle
javaival megájdatatván, első
Osztálbéli.
A P Á T I . Szabad puszta Ko
márom Vármegyében, birto
kosa a' Szent Mártóni Apat
Ur*ág\ határjá jó.
A P Á T I N . Német mezővá
ros Bars Vármegyében,. bir

: geltetni, 's rész szerént orrton tartani, kukurirzaszára
kon, 's szőlő leveleken, melly
fogyatkozásai miatt hármadk Osztálybéli.
A P T Z . Mező Város Heves,
á Külső Szolnok. Vármegyefen, földesura Hertzegura*
silkovits Uraság, lakosai ka*
tdikusok, fekszik Zagyva
tokosa aV K i r á l y i -Kamara,
folyó vize partyán, határbéli
fak^sa^katoliküsok, feklzik szántó földgyei, ha trágyáz
Sz. Iván puszta, és Új Szori- tatnak, jók, szőlei nevezete
taközött; lakosai leginkább sek, fája tűzre, 's épületre*
kézi mesterséggel' élnek,, a* szuken, vízi malma a'-határ*
város t e n n e n épttetctt,ban
tpbb
, legelője is elegendő!>
útszai kőfeStf kettá legneve réttye meglehetős, föídgyeizetesebb , épuletyei • között nek egy része homokos, és
pedig a* Királyi Éléshiz, a' záporok ártalma alatt van *
melly bárom eöteletrer (Co& af második Osztályba tétette*
tignatid) épült. Száfi'tó föld tett.
; ..
gyeinek harmadrésze feovány; A P O N Y . Nagy Apöny. Tót
*s mezeinek tsak e£y része falu Nyitra Vármegyében, 's
hasznos, kereskedés^ mint I Püspökségben, Az Uraságnak
hogy Duna mentében fek- I gy* 4 szeg" Kastéllyá kten
szik, lehetne, de mivel itten nevezetes. Birtokosa Aponyi
hajók nem rakodnak, síemmi Uraság, lakosai katolikusok,
hasznot sem hajt a' lakosok- fekszik Naey Tapoítsántóí
nak , legelője Ma jüsftak vé egy, és mértföldnyire, Vic é i g elegendő, marha hatódékje termékeny, 's igen vi
ja meglehetős, .fája szűken, dám, valamint azon egész
szelői is vágynak; de keve völgy, melly Nyitra völgyé
sek, nádassá elég, Királyi nek neveztetik. Szőlő hegyte
Fábrikais volt benne; vásár selejtes, mind a', kétféle fája
jai is vannak, 's fel eszten elég, legelője is, réttye ha
dőbéli kortsmáhatása, lege- sonlóképen^ piatzozása szom
tójök a' sálétromos források szédságban Nagy Tapolcsá*
tól kiégettetvért, marháikat j nyon, malma is helyben lékénrejenek az Ugarokon le- [vén, első Oszt%be1i.
na
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APONY.

APONY. Kis Apojiy. Tét

jfelu Nyitra Vármegyébe!,
birtokosai több Uraságot,
lakosai katolikusok, fekszk
Nagy Tapoltsánhozegy mér
földnyire. Vidékjc, ésternő
földgyei az élőbbemhez h sonlóklévén, ez is első Oatálybéli.
APORKA. Magyar falu Pest
Vármegyébe földes Ura Vittay Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik a' Ketskenéti
járásban Pereghez kösel,
mellynek filiája. Határja közép termékenységi!.
- APOSTAG. Magyar, cs tót
feűuPest Vármegyében, bir
tokosa Fáy Uraság, 's több
nemesek, lakosai katoliku
sok* 's Plébániája is van,
evangélikusok, és reformá
tusok, fekszik a Solti kerü
letben, kies térségen, nem
meszsze a' Dunatol. Széless
mezősége van, de a' vízára
dások ártalmára vágynak,
szólei ollyanok, mint Akasz
tó helységének, nádassá elég,
Dana folyása korul, szántó
földgyei termékenyek; de
réttyeit elszokta önteni z? víz,
és töltésekkel kell határját ol
talmazni, második Osztály

APOVA,

A*OVA. Elegyes tót-falu
Hont Vármegyeben, a* Csábtági, Uradalomban, fekszik
Csalihoz, mellynek filiája
nem meszsze, birtokosa Gróf
Koháry Uraság, lakosai ka
tolikusok. Legelője elegen
d ő , 's mind a'kétféle fája;
de mivel szőlő hegyei nintsenek, földgyei is soványok
harmadik Osztálybéli.;
APRÍTS* Elegyes fal# Arad
Vármegyében^ lakosai ó h i tűek, fekszik Borosjenotöl
egy, és 4..mértföldnyire. Ha
tárja közép termékenységu.
r

APSA. Alsó Apsa^ Oláh &<*
lu Máramaros Varmegyében,

birtokosai több Nemes Urak,
lakosai ó hitűek, fekszik Szi
gethez közel, mellynek filiá)a közel Aps* vizének a* T i 
szába való befolyásához. Vidékje jó termékenységu, tu
lajdonságai Alsó Rhona falu
határjához hasonlítók, első
Osztálybéli.
APSA. Ftls'd Apsa, totúl
Apsa. Oláh falu Máramaros
Vármegyéb. birtokosai több
nemes Urak, lakosai katoli
kusok , és oroszok, fekszik
Apsa, vagy Apsitza folyó vize
mellett, Kobolya Polyanához közel, mellynek filiája.
beli.
- APOSTAG. Kis Apostag. Botskotól egy mértföldnyire,
Szabad puszta Fejér Várme határja az eíöbbenihez ha
gyében, határja közép ter sonló , első Osztálybéli.
APSA* Ko\ép Apsa. Oláh
mékenységu. /
falu
1

APSIT2A»

Arabö.

4^

falu <Márámarx>s Vármegyé des Ura ftédey Uraság, lako
ben ,. birtokosai több Urasá sai reformátusok, fejcs2ik az
g o k , lakosai leginkább oro előbbeninek szomszédságá
szok, fekszik nem meszsze az ban, határbéli szántó földelőbbeni helységtől. Határja gyei jó neműek, tűzre való
az e/óbbeni faJulchoz hasonló, tája szabad, épületre való pe
*s valamint azoknak, úgy en dig az Uraság erdejéből en
nek is jó keresettye van a* gedtetik, gyümöltsös kertyei
Bányákban, és Sziget mező termékenyek, Tisza vize ha
Városban; de ennek legelő tárját keresztül follya/s azon
je szoross lévén, 's mivel rét szoktak gyümöltscl, és fával
tye is tsekélyes, második Osz kereskedni; van a' község
nek
esztendőbéli kortstálybéli.
APSITZA. Oláh falu Mára- máltatása, és 16. emberre va
maros Vármegyében, lakosai ló kaszálló réttye, itatója al
ó hitűek, fekszik Kobolya kalmatos határjában; malma
Polyanához, mellynek filiája helyben, réttye szoross, le
nem meszsze, Botskotól más gelőjét is a vizátadások néha
fél mértföldnyire, nevezetes elboríttyák, s Tisza, és Túr:"
az Apsitza vizének itt való vize ellen töltéseket nagy fá
eredetéről. Határja jó termé radsággal tartanak; mindazál
tal más javaiért első Osztály-,
kenységit .
APSITZA. Folyó víz Mára- béli.
maros Vármegyében, melly
ARABO. Hajdani név, most
nem hoszszas folyása után a' Rabtza vize, ered Sopron
Tiszába szakad.
Vármegyében, 's a* kis Vesz
AR. Kis Ar. Magyar falu prémi tartományt meghaíadSzatmár Vármegyében, föl ván,Győr Vármegyében Mardes Ura Gróf Károlyi Uraság, tzal vizével egyesíttetik, Tsulakosai reformátusok, fekszik kákkal, és más halakkal is
a' Tisza mellett, Gyarmattól bővelkedik*
egy mértföldnyire. Határja
ARATS» Magyar falu S'zá*
gazdag, legelője, réttye elég, la Vármegyében > birtokosai
íaja mind a* kétféle, itatója Gróf Eszterházy, és más Föl
alkalmatos, s egyéb jeles va- des Uraságok, lakosai kato
gyonnyai is lévén, első Osz likusok , fekszik Füredtől
tálybéli.
nem meszsze * a> híres füredi
AR. NagyAr. Magyar falu savanyú kútho* pedig még
Szatmár Vármegyében, fölközelebb, mint maga Füred>
1
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határja homokos, fája, le fségéktöl neveztettek, melgelője van , de szőlője kevés, \ lyek között leg magossabb
melly miatt harmadik Osz Kladova hegye, fekszik észak
tálybeli.
felé Sólymos hegyének elle
ARATS. Horvát falu So nében , mellyhez nagyságára
mogy Vármegyében, földes nézve majd hasonló, s régi
, UraVég Uraság, lakosai ka Váráról nevezetes. Ezek után
tolikusok , fekszik a* Szigeti következnek Bar[ov, Utoni,
járásban, Baboltsához közel, és Roschi hegyek, 's vala
mellynek filiája, határjá kö mint Erdély Ország felül szünzép termékenységu, réttye, I telén való hegyek választyák
legelője elég,' Vagyonnyai j határját, úgy Zaránd Vármekülömbfélek, második Osz ! gye felől is hegyekkel keríttetik. Maros vizének partyátálybéli.
ARAD VARMEGYE , Comi tól fogva pedig a' Tisza felé
tatus Aradiensis, Arader Ge egészért puszta, és erdőség
spanschaft, Arads[ké S{to- nélkül való, térségből áll.
a) Decad. i.Libn i. p. 26.
LIT^e. Nevezetét vette Arad
19. Conf. P. Ranzani EpiVárától, melly hajdan Oroitome Rer. Hungaticarumnak hívattatott; lásd Bon
p. aog.34.
fint felőle a). Hajdan Békés
Folyó vize Maros, melly
Vármegyének nagy részét
magában foglalta. Felallittat- e Vármegyébe Petrichnél
.ván pedig a* Bdndt, melly- szakad, honnan napnyugot
hez a* Maroson túl való resz felé lefolyván e' helységeket
kaptsoltatott, nagyon meg- mossa: úgymint S[elestye
kitsínyíttetett; napkelet felül Illytyo, Tok, Ohaba, S\arCsanád Vármegyétől terjed vasin, Vinyesd, Tótvárad
Erdély Országnak széléig, Gyulic[a, Kovasáia; Kapru'mintegy nyoltz mértföldnyi c[a, Konop, Odvas Sólymos,
re , dél felé Maros, és Teme- és iladna Városának széleit.
si Bánát mellett. Szélessége Minekutánna pedig a* h e 
mintegy másfél mértföldet gyek közzul kifolyt, Paulis,
tesz. Erdély Ország szélén Monderlak, Csitser, Szom
pedig vele határos faluk. Pe bathely, Orod, Glogovec\
trisch, Roschia,
Csanád, Arad, és Bodrog mellett
Békés felől pedig, Peske Si- foly el, az után pedig Csanád
mánd, Komlós, Fejéregyhá[. Vármegyét választya el TeHegyei,az alattok fekvő hely- mestölj öble bővséges,-mi-»
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vei a' hegyekből lefolyó pa
takokkal szaporítrarífc, s ez
az oka , hogy az essőzések
után , oíly szélesen terjed , 's
néhol kű'iömbbféle folyások
ra szakadozván, kies fzigeteket formál; vize nagyon egésséges, és Erdély Országnan:
aranyps is a* fövénnyé, mel
ly et az Erdélyiek, vagy egé
szen k i merítenek belője ,
vagy e* szélen lévő Hazánk
béliek vele foglalatoskodni
nem akarnak, halai kivált
képen dítséretesek, pontyai,
még 2L tiszabélieket is felül
haladgyák, 's színekre nézve
is külömbözők, mert a* ti
szabéliek barnák, ezek pedig
fejérellők; húsok is kemé
nyebb , mint a* tiszabélieké.
Egyéb féle nevezetes halak
kal is bővelkedik. Vidékje
az egészVármegyének termé
keny , ki vévén némelly heyes helyeket, hol a' lakosok
ivált képen olahok, 's leg
inkább kukoritzát termesz
tenek ; mások felett terméke
nyek pedig Kovátúnt\ és
Rubin. Hátárjai,
borai is
külömbfélék, közönök némellyek középafceruek; dí
tséretesek ellenben a* Méne
siek mellyek után követkéz9
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nek a* Kóvátsint[i és Győrö

ké botok; ezek után a'Radnai

f

's majd a* Solymosi és

faulisibovoki

holott s> Vár

megyének határja mind bú
zával, mind borral eléggé
meg áldattatott; gyümölcse
kevesebb mint terméfzthetn e , hamvas almája neveze
tes; de még jobbak kedves
ízű dinnyéi, barmai kitsínyek
ugyan; de mind hasznokra,
mind hűsokra nézve, mind
pedig a' munkára alkalmato
sak lévén kedvesek. Lovai is
kisdedek, de ferény futók, és
frissek, vadászattya kiváltké
pen való, mind a repülő ma
darakra , mind pedig mái
külömb féle vadakra nézve.
Az egész Vármegyében mindÖszve 2a6. Lakóhelyek vágy
nak, és a' Csanádi 's Aradi
Püspöki megyékez tartozik.
ARAD. Ó Arad építtetett

a* közönséges véllekedés sze
rént Amd vagy Orod Vezet
által , a' kitől vette neveze
tét is. Igen régi vár vala
ez, a* Maros vize partyán;
nevezetesítette hajdan az itt
volt Káptalan, a) és Ildik
BEL A Királynak itten tarta
tott Országgyűlése, b)Melly*
%

ben HELÉNA Királyné, Fér

jének szeme világától lett
megfosztatásáért olly hatha
tósan beszéllet vala az Or*
szagnak Rendgyei előtt,
hogy a* vétkesek azonnal
hatvanan megölettettek. Saj*
nálta J kemény büntetést
BáiAj
dd a' felgyulladott
D %
tol*.
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sokaságnak haragját nem en
gesztelhette. Eltöröltetett annakutánna a* Tartárok ál
tal , de ismét még sokkal in
kább megerősíttetett. Meg
győzetetvén pedig a' Keresz
tények Temesvár alatt, nem
sok idő alatt Arad is jármok
alá jutott; de a' mieinktől
ismét viszsza vétettetett c).
Minekutánna pedig Magyar
Országnak Királyai, és a' Törökök által felingerlett Er
dély Országnak Fejedelmei
között a* versengezések ural
kodtak volna, telsegíttetvén

szárnak hatalma alá hódolt
vala. Az időtől olta szüntelen közelít végső elenyészésebez; mert már ma alig le
het omladékain kivul belőle
valamit szemlélni. Leg i n 
kább nevezetesíti e* helyet
Ildik BÍLA Királynak itten
lett eltemettetése; noha már
annyira eltsekélyedett, hogy
inkább vélnéd azt valami fa
lunak, mint hajdani neve
zetes erősségű Városnak.
a) In ritu explorandc veritatis L. Q. a.
*) Bonfin. Lib. VI. D é c
II. p. 255. 8.
Sátori Gábor az Ozmánok
c) Istvanfi Libr. XXIX. p„
tól, az Erdélyieknek hatal
mokba jutott; élvén azonban
D ) Istvánfi Libr. XLVI. p .
a jó alkalmatossággal a Tö
rökök ismét jármok alá ke
J99- \\
rítették , és az alatt nyö^e
ARAD. Uj Arad , fekszik
egész i6g6. esztendőig, míg Ó Aradtól majd egy mért
Mert[, és Hájs{ter Tsászári földnyire ugyan azon a' par
Vezérek, nagy számú Oz ton , mellyen Ó Arad fek
mánoknak megölettetése, és szik, napnyugot felé, a' Vá
három száz Törököknek el radtól, Temesvárra vezető iW
fogadtatásával
szerentsésen ton. Némellyek azt állíttyák*
vissza nyerek (lásd felőle d) hogy Ó Arad az Ozmánok
Istvánfit) nevezetes nyere által e* helyre tétete által,
séggel. E' nem véltt nagy hogy a* Kerezstények által
nyereséggel megelégedvén történhető ellenséges megtá
a* Keresztények, őrizet nél madásnak fedezésére lehet
kül hagyák a* Várat, és így nének , mint hogy a* Törö
a* Törökök ismét viszsza fog kök Maros Vikitől Komlós
lalták, 's hatalmok alatt is falu felé, egész a* nagy he
maradott, míg 1688. eszten gyekig szél ess sántzokat ás*
dőben Lippát elfoglalván, tak, az Erdélyieknek aján
Karaffa ált*!, ismét a* Tsá- lott iqinden lehető segede
lem9
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lemnek , 's oltalomnak szol modort, és általok fel is segáltatása végett. Sőt a* hol gíttetett. A Várnak két kam o s t Új Arad fekszik oda )ui vágynak, egyik dél fée g y Kastélyt építtettek, ne é, melly a* Bánáti Temesi
vezetes erősséggel körül vé útra vezet, másik észak fe
vén azt, 's hathatósan oltal- lé a Városba. Levegője meg
m a z á k , és hatalmok alatt is lehetős , vize pedig mint
tartottáld egész a* Szentesi hooy Maros vizével élnek,
hartzig. Megvervén^ pedig egésséges. A Váron kivuí
itten EÜGENIUS Hertzeg az fekszik a' Ratz Város, melly
Ozmánokat, vissza térésekor Rákótzi hada előtt meglehe
e* helyet fekvésére nézve, tősen fel vala épülve; de
nevezetes, és erősségnek e- ezek által háromszor hamu
lég alkalmatos vidéknek ta vá tétettetett. Megűjjíttalálván, a' megujjításra mél tott annakutánna a' németek
tónak ítélte, 's hogy mosta által, és innen német Vá
ni épülete szerént ujjítassék, rosnak neveztetett, ámbár
egyszersmind meg is paran- elég rátzok, és magyarok is
tsolá. Az új erősség négy sze lakják. Szépen épült az 1763.
gelet formán van építve, 's esztendőben kezdetett mód
olly ízeless föld sántzokkal mutatáá szerént. Mellyben a
körül vétettetve , hogy két SZENT FERENTZ szerzetebéli
kotsi, üregében , egy más Attyáknak Klastroma van, 's
mellet bátorságosan járhat; Templomjok 1781. szentel
oldalai kő fal helyett, han tetett fel. Jeles épület az emlí
tokkal erőssítertek. Neveze tett szerzetes Atyáké után, a'
tesen oltalmazá e' várat Rá Város Fő Kapitánriyának há
kötsz serege ellen Lofftlholt\ za , az őrálló ház , a' fer ház
akkori Arad Várának Fő Ka és némelly kereskedők', 's
pitánnyá , olly erővel, és vi nem külömbeti Lovás[ Ura
tézséggel alván ellent a* Rá- ságnak házai. Különös ke
kótziak ellen j minémut fe gyelmessége vala Ő Felségé
lőle nem is véllhettek volna. nek, hogy a* kik az új város
Mert mindenfelöl körül vé- ban a ki mértt mód szerént
tettetvén , 's élelmek sem lé építenek, és itt letelepedévén a'VárbéJieknek, drágább nek, minden hazánkbéli sza
vagyonnyát, és ezüstyeit ösz- badságoknak megnyerésével,
ve szede, 's a* szomszéd Te ötven esztendeig szabadok
mesvári Törökökhöz folya-| az adqnak fizetésétől, sőt még
ép(U
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ARAD;

Csöpröm, s Davodihoz nem
messze.
ARADVÁNV. Szabad pusz
ta Szabói ts Vármegyében.
ARAJ Elegyes oláh falu a*
Bánátban, fekszik a' Betskereki kerületben Beodra, és
Malnitz között. Határja jó ter
mékenységi.
ARAK. Arakhen magyar
és német falu Sopron Várme
gyében, birtokos Ura Viczay,
és Nagy Uraságok, lakosai
katolikusok, fekszik Sopron*
tói egy mért földnyire. Ha
tárja szoross ugyan, s földgye sovány, es nehezen ter*
mó, réttyei nem külömben
sovány szénát teremnek ; de
legelője még is elegendő vol
na, hogy ha a> Dunának ki
öntéfe réttyeit nem károsíta
ná, kereskedésre nints mód*
gyok, harmadik Osztálybeli,
ARAK. Elegyes falu Arad
Vármegyében, földes Ura
Pető, és Magótsy Urak.
* ARAKSON. Elegyes német
falu Sopron Vármegyében,
lakosai katolikusok, batárjá
középszerű , valamint vaI gyonnyai is, mellyekhez kéIpest második Osztálybéli.
ARANYAD. Magyar fala
Szála Vármegyében; birto
kosai Szegedi, és más Urasa-*
rok, lakosai katolikusok >
ekszik Szent Grót M. Varos
mogy Vármegyében, fekszik nak szomszédságában, határ*

épületi szükséges eszközök is
adattattak számokra. Lakosai
dohánnyal, 's máskülömbféle hazai termésekkei keres
kednek ; mások pedig kézi
mesterségekkel. Határja ki
váltképen termékeny ,de igen
ízoross, úgyhogy, ha szőlős
kertyei külön választatnak,
alig marad valamire való kis
földetskéje. Melly valóban
nagyobb volna , hogy ha
hajdan Ó Arad e* helyen lett
volna; vagyonnyainak eladá
sára jó alkalmatesága, s piat^a van - országos vásárjai
nevezetesek, s ámbár a víz
áradások néha kárára vannak,
mint hogy miatta az utakat,
*s hidakat is újjítani kenteié
nek, mind az által első Osz
tálybeli.
ARAD. Tót falu Esztergom
Vármegyében, lakosai kato
likusok , fékszik Kis Újfalu
val által ellenben, a* Duna
partyán, Bátorkeszitől egy
mértföldnyire. Határja közép
termékenységit, réttye, le
gelője is meglehetős.
ARAD Szabad puszta Esz
tergom Vármegyében, fek-r
szik Német Szölgyénhez kö
zel , mellynek filiája.
ARAD^TZ. Elegyes falu
Torontal Vármegyében, bir*
' tokosa Iság , és Kis Uraság.
ARADI. Szabad puszta So
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ja jó termékenységu, 's kü eladásával, mind kézi mun
lömbféle vagyonnyaihoz ké kával pénzt kereshetnek, tű
pest első Osztálybeli.
zi fája ingyen, épületre való
ARANYADKA. Zlata Abauj pedig az Uraságnak engedel
Vármegyében,
mével, szőlő hegyei közép
ARANYÁG. Oláh fala Arad szerük , malma egy órányira
Varmegyében, birtokosa a* van, első Osztálybeli.
Királyi Kamara , lakosai i ARANYITKA. Elegyes la
oroszok, fekszik Agristól kosú tót falu Abaiíj Várme
nem meszsze« határbéli föld- i gyében, földes Ura Kassa
jjye termékeny, fája's makk Várossá, lakosai katolikusok,
ja elég, külömbféle fa edé nevezetét vette hajdani Arany
nyeket készítenek, 's árúl- bányáinak bővségétol. Híre
gatnak lakosai, meszet is é- sek valának, Arany szálas
getnek; mivel pedig határját hegyei , mellyek a' faluhoz
a* víz néha háborgattya, má nem neszsze feküdtek; ám
sodik Osztálybéli.
bár az aranynak ásattatásától,
ARANT. Nagy,is kis Arany. s fel keresésétől már régen
Szabad puszták Nógrád Var elállottak a' Kassaiak, mosta
megyében, birtokosa Madru- ni lakosai juhok tenyésztetétsány Uraság, határja közép sével foglalatoskodnak. 'Ha
termékenységu, fája mind a* tárja kitsiny, és sovány, szán
két féle elegendő. Egyenlő tó földgyei, 's réttyei hason
tulajdonsággal bírnak, fekvé lóképen , melly a* hegyektől
sek a' Karants hegye alatt származik , harmadik Osz
vagyon, Lossotzhoz i-J- mért tálybeli.
földnyire.
| ARANYOS* Elegyes falu BaARANYA.S. Vagy Aranyos, ' ranya Vármegyeien, birto
magyar, és tót falu Borsod kosa Czindery Urasáfj, lako
Vármegyében, birtokosa Mo- sai katolikusok, fekszik a'
tsáry Uraság, lakosai kato Pétsi járásban. Határja kö
likusok, és reformátusok, zépszerű, javai között leg ne
fekszik Mdlyi puszta, ésHár- vezetesebb, hogy a* Pétsi piatány között. Határja hegyes, tzon mindenét el árúlhattya,
völgyes, erdője sok i s , szán első Osztály béli.
tó toldgyei, ha trágyáztatnak I ARANYOS. Alsó, is Felső
termékenyek, piatzozása egy Aranyos, két magyar falu
Vármegyében,
mértföldnyire Miskoltzon, a' Korriárom
Jiol mind vagyonoknak jól birtokosai több Uraságok, la7
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kosai reformátusok, fekszik Uraság, lakosai ó hitűek, fek
Komráromtól más fél mért szik a* Krasznaközi kerület
földnyire. Határjai közép ben szántó fóldgyei közép
szerű termékenységgel bír szerű termékenységgel bír
nak, réttyek, 's legelőjök nak, réttyei jók, és fele a' vís
nagy, más javaik is lévén áradástól mentt, 's hasznos
szénát is teremnek, piatzozása
második Osztálybéliek.
ARANYOS, Magyar falu He kettő,Nagy Bányán egy mért
ves , és külső Szolnok Vár földnyire , Mistorfalván egy
megyében , lakosai k a t o l i k u s j óra járásnyira, vagyonyait
sok, fekszik Bátorhoz, melly minden hetivásárokon efadnek filiája nem melled Ver- hattya, legelője j ó , tizedet
peléttől egy mértföldnyire. nem adnak, Mistorfatvai Bi*
Vidékje termékeny, réttye, nyák közel vannak hozzá;
a*
legelője elég, malma hely malmai alkalmatosak
ben , második Osztálybéli. szomszéd helységben, szántó
ARANYOS. Báts Aranyos. földgyeinek harmadrészét al
Magyar falu Szabolts Várme* kalmasint elönti az árvíz
gyében, földes Ura Gróf Gyu- harmadik Osztálybéli.
lay Uraság,- lakofai reformá
ARANYOS MEDGYES. Zlaty
tusok, fekfzik a* Kis Várdai medyes* Elegyes lakosú me
kerületben , partos helyen, ző város, Szatrnár Vármegye-*
és a* Tiszának áradása kevés ben, lakosai ó hitűek, és r e 
ártalmára van; kertyei a Ti- formátusok, fekszik Szatrnár>za mellett kiváltképen ter tói két mértföldnyire, lapámékenyek, foldgyé három lyos helyen, a* hegyek tövé
nyomásbéli, szél malma is ben , nem meszsze Szamos
van, búzájafozelékje, lén vize partyától. Eléggé meg
nyé , dohánnyá elég terem; erössített hely vala; ámbár
méhe, és jó réttyei vágynak, Károly Váráko^, sem szép
piatzozása riyoltz mértfölcU ségére, sem épületeire nem
nyire Debretzenben, tűzi fá hasonló; az előtt voltak itt
ja , legelője nintsen , malma több Tábor helyek, és Vá
más fél órányira, szállakkal rak, ugy mint Borbély•> ném
is kereskednek, elsó Osztály meszsze Kaplánytól,
Pete,
beli.
's nap keletre Pokárt, a* mint
ARANYOS* Arges. Orofz, volt kerítéseinek sok jelei biés oláh falu Szatmár Várme zonyíttyák, 's Lányai nagy
gyében birtokod Kornis Nemzetségnek régi kastéllyá9
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va\ diszesíttet^t, szántó fold• gye elegendő van, délre fek
vő földgyei termékenyebbek
a* többinél; réttyei j ó k , pia
tzozása egy órányira megle
hetős úton, legelője elég,íaja
mind épületre , mind tűzre
szabados a' határban, szöleji
ís vágynak, és saját erdeikben makkoltatások,úgya* ha
tárban , mint szomszédság
ban , mellyet Berent[e és
Görbed helységekkel, bír
nak. Határjának egyrészetskéjét számos vize mossa, el
ső Osztálybéli.
ARANYOS MARÓT. Gülden
Marót. Marovt[e. Régi né

pes mező Város Bars Várme
gyében , földes Ura Gróf
Migázzy Urasát*, lakosai ka
tolikusok , fekszik Kis Tapoltsánhoz egy kis mért
földnyire, Gyimesy és S[. Be
nedek között, szép épületek
k e l , *s katsélyokkal ekesíttetett. Nevezetes vala az előtt
benne, a* volt Paluskai Ura
ságnak élet tárja( Granqriüm)
a* Város piatzán építtetve,
melly tágas, és magos épület,
az alsó részében kalmárból*
tok vágynak, a* felső részei
pedig búza tartásra rendeltet
tek; határja termékeny, ki
vált a* búza termesztésre, má
sok felett alkalmatos, lakosai
leginkább mefteremberek-, és
Jsorga/cnatosak * 's nevezete

ARANY.
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sen a' gyapjú mivelést annyi
ra gyakorollyák, hogy a* kül
földiekhez közel hasonlító jó
posztót szőnek, hét országos
vásár szokott benne esni,
mellyek eiéjj népesek, régenten.a'Gyimesi Uradalom
hoz tartozott, néhai Paluskai
György vette meg magának,
a' hozza tartozó egész urada
lommal együtt, KJ is e'Vá
rosnak ékesítésére, 's népesítésére különös gondgyát
függesztvén, Aranyos nevet
is ada el Városnak; kétség kí
vül , hogy más hasonló nevű
helységektől mepj külömböztesse. Bétsi Érsek, MIGÁZZI
Kardinális is , sokat költött
e' kedves múlattságos lakó
helyének
felékesitetésére :
nevezetesen a' Templom*,
Plébánia', 's Kastélya épűlettyeire. Bővelkedik szőlőkkel
is, mellyek gyümöltsösfakkal
gazdagok, legelője elég,földgyei, és réttyei jók, malma
helyben , Szent Benedeken is
piatza, kereskedésre . 's a*
szomszédságban vagyonnyainak eladására jó módgya; de
mivel faja nintsen elég,a' jnásodik Osztályba tétettetett.
y

ARANYOS PATAK. Közép

szerű magyar falu Zemplén
Vármegyében, lakosai kato
likusok , és reformátuso^.
Határja három nyomásbéli
de nem igen tetmékeny, és
köve-

.•ARASZ.

ARANY.

. követsei ; szénája meglehe
tős ', legelője elég , fája mind
-a' kétféle, malma a* szom
szédságban, itatója j ó , piatzozása Eperjesen, Varannón, harmadik Osztálybeli.
ARANY PATÁRA.

Zlato.

na Maros vizével egyesült,
egyenesen a' Tiszába szakad.
ARASZ TEMPLOM. Árasig

ktrchen. Elegyes német falu
a' Bánátban , lakosai katoli
kusok, fekszik Rátz Betse,
ésBeodra között. Határja jó
terra.ékenységu.
ARATÁS. Középszerű ele
gyes falu a Bánátban, lako
sai katolikusok, fekszik a'
Tiszának motsáros szélein,
határja jó termékenységu.

Tót falu Sáros Vármegyében,
földes Ura Bártfa Városa, la
kosai katolikusok , fekszik
Gaboltóhoz közel, mellynek
filiája, Zborovtól egy mért
földnyire , ámbár réttye , le
gelője, és erdeje is van; de
ARBAVBTZA. Alsó, és Fel
mivel határja valamivel sová ső Arbavttyu Tót falu Vas
nyabb mint kellene, piatzo- Vármegyében, lakosai kato
• zása ugyan nem meszsze, har likusok., határjai középsze
madik Osztálybéli.
rűek , 's hasonlítanak, Alsó
* ARANY. Magyar falú He Slavetzához , második Osz
ves , és külső Szolnok Vár tálybéliek.
megyében , lakosai katoliku
ARDA. Szabad puszta Vesz
sok , fekszik Gyöngyöshöz prém Vármegyében.
nem messze, földgyei, és rétÁRDÁNHÁZA. Ardanovfl.
tyei jók, piatzozása Egerben, Orosz falu Bereg Vármegyé
es Gyöngyösön, legelője e- ben , birtokosa Gróf Schönlég, itató helye alkalmatos , born Uraság, lakosai ó hi
szilvássai jók, kertyei hasz tnek , fekszik a' Munkatsi ke
nosak, keresetre is jó mód rületben, Murtkáts Városától
g y a , malmai közel ; fája a' hol mindenét eladhattya
helybennints, sem makkja, két mértföldnyire. Határjá
sem nádassá, második Osz ban legelője, 's fája mind
tálybeli.
tűzre, mind épületre elég,
ARANKA VIZE. Neveze makkoltatása is; de szántó
tei? folyó víz Temes Várme j földgyei soványak , réttyei
gyében, Temes, és Tisza sem igen jók, 'salkalmatos
vize között; eredetét veszi itatásra való helye sintsen, a'
Arad mellyéken, 's az után harmadik Osztályba tétettemotsáros, és posványos he I tett.
lyeken folyvín, minek után- I ARDANÓCZ. Tótfalu Nyitra
Vár1

ARDÓ.

ARDÓ.

Vármegyében ; birtokosa a*
TJyitrai Kápralan,Íakosái ka
tolikusok, fekszik Galgót[lól egy, és 4 mértföldnyire.
Határja meglehetős, faja mind
a' kétféle elegendő, szőlő
hegyei termékenyek, ezen
kivül abrontsokat készítenek
lakosai, meszet is'égemek;
legelője elegendő, rétryei el
ső Osztálybéliek, piatzozása
közel, a- Radosnai malom
ban alkalmatos őrlések, első
Osztálybéli.
ARDÓ. Bere%s[a\ vég Ar

dó* Magyar falu Bereg Vár
megyében, birtokosai több
Uraságok, lakosai reformá
tusok, fekszik Beregszásztól
nem messze , nevezetes Szipa
folyó vizének eredetéről. Ha
tárja közép termékenységu.

f

ARDÓ. Pelsot[ Ardó. Ma-

yar falu Gömör Vármegyé
én , birtokosai több Nemes
Urak, lakosai reformátusok,
fekszik Pelsőtztöl nem mesz
sze , földgye homokos, de
közép termékenységu, réttyeit az áradások járják, le
gelője elég, fája mind a' két
felé , piatzozása kettő egy
egy mértföldnyire, Vas hátnorjai közel, mellyek mel
lett jó módgyok a* keresetre,
harmadik Osztálybéli.
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sok, lakosai katolikusok, fek
szik S^ebentol fél mértföld
nyire. Szántó földgyei j ó k ,
réttyei kétszer kaszáitatnak,
legelője szükségére elég,
erdeje alkalmatos; sok tseresnyét termesztenek , mellyet más helyeken haszonnal
elszoktak adni, Szebeni pia
tzozása sem meszsze, melly
jó tulajdonságaiért, első Osz
tálybéli.
ARDÓ. Fekete Ardó.

Ma

gyar, és tót falu Ugotsa Vár
megyében , birtokosa Báró
Berenyi Uraság, lakosai oro
szokból egyesultt katoliku
sok , és reformátusok , fek
szik Királyházához közel,
mellynek filiája, kies he
lyen, Bátor, és Tisza között.
Határja nagy, és termékeny
térségS az ut mellett, melly
Halmi Várossátói nagy Sző
lősre vezet, legelője, 's rérw
tye elég, fája mind a' kétféle,
második Osztálybéli.
ARDÓ. S[S16S

vég Ardó,

Elegyes magyar falu Uffotsa
Vármegyében ,
birtokosát
több Uraságok, lakosai egyesülttkatolikusok, és reformá
tusok, fekszik Nagy Szőlőshöz
nem meszsze. Határbéli szán
tó földgye, többnyire követses; de jó termésű, réttye ke
ARDÓ, Nyárs Ardó. Tót vés, földgyeinpk egy része
falu Sáros Vármegyében, bir tiscta'búzát, rozsot 's más ve
tokosa S^msey Uraság, 'smá- tett is középszerűen hoz , le
gelője,
i
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ARDÓ.

ARDOS.

gelője, fája elég; Szőlős me
ző Városnak szomszédságá
ban, 's az ország úttyábanis
lévén vagyonnyaít eladhattya^, második Osztálybeli.

vetcményt bőven hoz • réttye
j ó , legelője elegendő, fája
mind a* kétféle, malma a*
szomszéd helységekben, sző
lő hegye j ó , kivált a* kefék
ARDÓ. S[S16S Ardóly Ma hegyen , halászattya, itatója
gyar falu Torna Vármegyé alkalmatos , jeladásra is jó al
ben, birtokosa Cróf Csáky kalmatosága, el sóOsztájy béli.
Uraság, lakosai reformátu v ARDOS TELEK. Bihar Vár
sok, fekszik Jolsvafötöl egy megyében , fekszik Magyar
mértföldnyire. Határbéli föld Csikéhez közel.
gye mindenféle gabonát te
ARKA. Járka. Elegyes la
rem, réttye sarjút is hoz, va- kosú magyar falu Abauj Vár
gyonyainak eladására jó mód megyében , birtokosa Péchy
gya, legelője elég, fája tűz | Uraság, lakosai katolikusok,
re, és épületre, makkja, sző | fekszik Boldogkőtől fél mértleje is van , mellyeknek két j földnyire, határbéli földgye
harmadrészétől dezmát nem közép termékenységu, réttyei
adnak, első Osztálybéli.
meg lehetősek, szőlő hegyei
ARDÓ. Hidvég Ardó. Ma kevesek; második Osztály
gyar falu Torna Vármegyé béli.
ben , lakosai katolikusok,
ÁRKI. Népes szabad pusz
fekszik Potranik folyó vize ta. Fejér Vármegyében, la
mellett, Tornától nem mesz kosai katolikusok , birtosa
sze. Hatírja mindenféle ga Báró Lusinszki Uraság, ha- "
bonát terem, réttye kétszer tárja jó termékenységu.
kaszáltatik, eladásra jó mód
ÁRKUS. Magyar, és oláh
gya, fája tűzre, és épület falu Bihar Vármegyében, bir
r e , szőlei középszerűek, ki tokosa a' Nagy Váradi Püs
rályi dézmát nem adnak j ke pökség , lakosai egyesultt
resetre jó modgyók, itatójok katolikusok, fekszik a' Béli
alkalmatos, első Osztály béli. kerületben. Határja tsekéARDÓ. S[olos vég Ardó. lyes, harmadik Osztálybéli.
elegyes lakosú falu Zemplén
ÁRKUS. Magyar falu SzaVármegyében, birtokosa a* bolts Vármegyéken, birto
KirályiK amara, lakosai ka- kos Ura Vay Uraság, lakosai
tolikusok,fekszik Pataktól fél katolikusok , és reformátu
órányira. Határbéli főldgye sok, határja közép termé*
termékeny , $ mindenfele kenységu.
y

ÁRLÓ.

ARLO.

ÁROK.

ARLÓ. Elegyes lakosú mayar falu Borsod Várhegyé
BEN, birtokosai Báró Vécsey,
és más Uraságok , lakosai
katolikusok , fekszik Egértől
négy , és \ mértföldnyire ,
vidékjének szántó földgyei jó
termékenységuek, f á j a t ű z 
re, épületre, és kereskedésre
is szabad; legelője elég, mal
masaját, és vidéki is a' szom
széd határokban; de mivel
sem szőlő hegyei, sem közel
lévő piatzozása nintsen, má
sodik Osztálybéli.
ARMA. Szabad puszta Bars
Vármegyében.
ARMÁTX Elegyes falu a*
Bánátban.
ARMENIS. Oláh falu a* Bá
nátban, lakosai ó hitűek,
fekszik Szadováhak szom
szédságában. Határja jó ter
mékenységu.
ARNIKOVA. Elegyes falu
a' Bánátban , fekszik a Lip
t a i kerületben.

Í
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ÁRNOLDFAIVA. Hübchen.

Harmutovtif. Tót, és német
falu Szepes Vármegyében,
birtokosa a* Királyi Kamara,
lakosai katolikusok, fekszik
Lethánfalvához,
mellynek
filiája közel , Lótsétöl sem
meszsze. Határja közép ter
mékenységu , legelője jó,
réttye elég, fája mind a két
féle, második Osztálybéli.
ARNÓX. Tót felu Borsod
v
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Vármegyében , földes Ura
Gróf Szirmay Uraság, lako
sai leginkább évangyélikusok, fekszik Sajó vize egy
erének pártyán , melly ÉLo
érnek neveztetik, nem mesz
sze felső Zsoltzától, Miskoltzhoz pedig egy órányira. Har
tárbéli szántó földgyei meg
lehetősen termők, piaxzaMiskóltzon, és Szikszón, szőlő
hegye tsekély , metlyböl Ki
rályi dézmát nem adnak, mal
ma helyben, legelője, fája
szűken, második Osztálybéli;
ÁROK. Orosz falu Ungvár
Vármegyében, birtokosa a*
Királyi Kamara, lakosai ó
hitűek, fekszik Ungvár Váró*
sán felül, nap kelet felé maos, és öszve nyőtt hegyek
özött, azért is inkább erdei
vel, mint szántó fóldgyeiVél
bővelkedik, földgye jó ter
mékenységű, fája sok ^ rét
gye, legelője hasznos, y$gyonnyainak eladására jó al
kalmatossága, első Osztálybéli,
ÁROK SZÁLLÁS. IS^pes sza
bad mező Város a'Jászságban,
lakosai katolikusok, fekszik
Gyöngyösi patak mentében,
az Ország űttyáb^n, Gyön
gyöstől , és Jászberénytől két,
Egertől ö t , Pestöl nyóltz
mértföldnyire. Határbéli földgye kiváltképen termékeny,
mellyböl, és szarvas marhák-
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ÁROK*
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nak neveléséből élnek szá
mos lakosait
ÁB*»K Tő. Népes magyar
falu Borsod Vármegyében,
birtokosa az Egri Káptalan,
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik a* Tisza
pártyán Csát Varosától egy
mértföldnyire. Vidékje ter
mékeny, Miskoltzon piatza,
négy mértföldnyire., nádgya,
i&rétö* elég, helyben mai
zna, halászattya az Uraság'
engedelméböl; legelőié' alig
eWendo, fája hintsen, sem
szőlőhegye, második Osz
tálybeli.
(

Í

ÁRPÁD, nénutíil Orpad.

Hegyes falu Baíanya Várme
g y é i n , birtokosa a' Pétsi
Püspökség, lakosai katoliku
sok > fekszik
Pétsi járás
ban. Határja igen termékeny,
2L Pécsi piatzon mindenféle,
vjigypnnyait pénzé fordíthatcyák a lakosok, első Osztály
béli.'
. ÁRPAD. Magyar falu^Bihar
Vármegyéb. birtokosa Körnis Uraság, lakosai reformá
tusok, fekszik a* Szalqntai
járásban, B. Böszörményhez
nem meszsze. Határja közép
szerű , 's vagyonnyai is olly
formák lévén, második Osz
tálybeli.:
ÁRPÁS. Magyar falu Soron Vármegyében , birtoosa a' Királyi Kamara, la
9
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ÁRPÁS.

kosai katolikusok, fekszik
Raba vize mellett, mellyen
hídgyáis ván, Csornától más
fél mértföldnyire. Határja jó
termékenységu, réttye, le
gelője elég, második Osz<*
tálybéH.
. ÁRPÁS HEGYE. Esztergom
Vármegyében, melly a* DömgsÁ térségről leg inkább látszgtik, mint hogy más hegyök felett emelkedik, da
rabos -derekával; tetőjén kS
farknak alapjai, és omladékjailátszatnakj melly épü
let hajdan vagy vár, vagy pe
dig másféle jeles épület J ö 
hetett.:
^
ÁRTAND. Magyar falu Bi
har Vármegyében, birtoko
sai több Uraságok, lakosai
reformátusok, fekszik a' Sár
réti kerületben, N.Váradhox
egy mértföldnyire, Debre- /
tzentöl pedig hét mértföld
nyire. Határja gazdag, do
hánnyá az egész Országban
igen nevezetes, 's külömbféle termései jelesek, ámbár kis
Kőrös néha károsíttya, mind
az által első Osztálybéli..
ARTOLEST: Oláh falu Temes Vármegyében,
ÁRVA VÁRMEGYE. Neve
zetét vette Árva vizétől, mel
lyet a' tótok Oravdnak ne
veznek, mert régebbek a' fo
lyó vizek a* váraknál; ámbár
sok helyeken amazok is ezek-

töl neveztettek. Némellyek sain kivűl, nevezetes 1. Ar*.
véllekedése szerént ellenben, ya YIZF, melly Kratovány,
e' szarmata szótól Orava, és S{tankován, faluk között'
folyó
mellyet nem a' hegyeknek, Vág vizében foly.
's folyó vizeknek; hanem az vize Parnitza, melly Tertsoaratható térségnek tulajdoní va felett ered. 3. Jelesnya
tottak; mert torul Orava an Cser na, és Bela. 4. <£[tUdt->
nyit tesz, mint Szántható, fta. $. Rtká. Eredetéi, és
Arabilis; Orani, megszán folyásai, neveik alatt fordultatott, innen, totúl Árva Vár nak elő. Kútfőkkel afc egész
megye, Oraya, vagy Orav- Vármegye kiváltképen bő-f
s\ka Szfolitze. E' Vármegyé velkedik, sós kútfője is- va
nek nagyobb a' ho52sza* mint la Babagura hegye alatt, de
szélessége, mert hoszszasá- a' F. Kamarának parámsolat*
ga nyóltz, szélesége pedig tyára, több vizet eresztvén*
t s a k 6 . néhol
néhol4. mért oda, már most nyoma semföldnyireterjed. Határos nap látszik. Savanyú vizé is vall £
kelet felöl GalitzjávaU nap- Djcrovamajorságnál, melly
nyugorról Trentsén Várme gyenge széket okoz, levegőd
gyével , és felső Szittyával, je kiváltképen j ó , de híves;
délről Liptóval, északról pe földgye ellenben a : sok he
dig Tqrotz Vármegyével. Szé gyek miatt soványabb, mint
lei é* Vármegyének minden Hazánknak más tartományai-*
felöl a' (Karpat) Tátra hegyé ban;víadgyái külömbfélék, é$
ből terjedett nagy hegyeit ál elegendők, mellyekböl a* va
tal kerítetnek bé, úgy hogy dászatban gyönyörködő me
hadakozásnak idején észak gyebeli Uraságok kények
r ó l , kevés fegyveres nép, szerént lövöldözhetnek. Mind
sok számú ellenségnek ellent ösz^e 10 $ Lakó helyek vágy
állhatna: napkelet felől: is nak benne, s a* Szepesi Püs
nagy hegyei vágynak; úgy pöki Megyéhez tartozik. '
mint a* Babagura. Bes[kéd,
ÁRVA VÁRA. Fekszik Ár
mellyek n a g y , és mohos fé va Vármegyében. Földesura
nyű fákkal gazdagok; nap- Gróf Zichy Uraság, egy me
nyugot felől pedig Rova,Bu- redek kősziklának tetőjén,
hov, Rozudetz, Chots, BiU hajdan háromféle kerített
l^°Y
S[es[trts. Folyó vizei erősségekkel épülve,mellyek
között, a' sok hegybéli kút olly móddal valának intézve;
főkön és azoknak kifolyá hogy az ellenséges, időkben;
1
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egyik a'másiknak oltalmára
lehessen, az alsó erősség alatt
foly Árva vize, melly a Vár
nak nevezetes hasznára vala.
Három erős kapui az őrző ka
tonáknak lakó helyet adó
nagy véd helyei egyesítet
tek ; a' harmadik kapu pe
dig* mellyböl egyenesen esik
a' várba való felmenetel, to
ronnyal ékesítetett. Az alsó
kapu felett semmi emlékezte
tő irat sem találtatik; máso
dik felett ellenben ezek a* be
tűk szemléltetnek I. Z. G.
MDXXXXIU.
egy különös
hajdani tzimerrel, melly a'
T. betűhöz néminémuképen
hasonlít; a harmadik kapu
edig kettős tzimerrel .díszes*
edik.;? jobbról van Tar\ó,
és C[o boriak tzímerö, balra
pedig e* félül írat: Optima
v

3

E

custodia pietas. Az után kö

vetkeznek ezek az emlékez-*
tető sorok ... Sacratissimo
Principe ac DD. JjfathiaDei
Gratia electo Romanorum
Imperatore, semper Augusto, Germaniae, Hungáriáé,
Bohewaeque Rege feliciter
regnante.
Opus hoc recens Illustrissimus Comes, ac DD. Geor~
gius Tur\6 de Bethlenfalva
Regni Hungáriáé^ Palatínus,
et Index Cumanorutp. NN.
de Árva PP. eius Comitatus
Supremus, et Perpetuus Co

mes*S. C Regiaeque Maje*
statis intimus Consiliarius,
et per Hungáriám Locunitenens sumptibus propriis eri"
gicuravit
MDLXVI.
NihiLvalet humánus labor,
excubiaeque inanes
. Nos. Deus omnipotens ni
regat atque tegat.

Nem tsak e* kaput építtet
te vala Tur\ó György; ha

nem a* középső Várat is, vagy
újította., vagy pedig egészen:
építtette. Nevezetesítik a
várban lévő Szentegyházat*
f

Turip Imrének, és Tokölyi

Istvánnak ide helyheztettétett tetemei; továbbá neve
zetes a* várban lévő mély kút
is, mellynek vize jó íiű , és
kiváltképen egésséges, 'solly
gazdag, kogyhoszszas o*tromoltatásnak idejekor, nem
tsak az embereknek; hanem
a benn lévő állatoknak is ele
gendő italt szolgáltathat. Leg
fellyébb a magas kősziklá
nak tetőjén vagyon a* régi
omladozott vár, mellynek
hajdani avúltt épülete, régi
ségét nyilván bizonyíttya; fa
lajtorjákon esik vala ide a*
felmenetel, *s hogy ha az el
lenség az alsóbb erősségeket
elfoglalná, még itt is oltal
mazhatnák magokat annak
őrzői; annyival inkább, mi
vel az ellenségnek viszsza
nyomattaiására ágyúkkal, és
9

9

ÁRVA.

ÁRVA.

egyéb hadi eszközökkel meg
lévén erőssíttetve, kiválrkép e n való alkalmatos módot
szolgáltatott a'védelemre. E
felső régi Várban, kút helyett,
esső vizet tartó láda van al
kotva, melly elég nagy, és
alkalmatosan intéztettetert.
Midőn hajdan a' Királyok
nak birtokokban vala, neve
zetes ostromlásokat kiállha
t o t t , mellyet azért tartottak
vala jó karban, mivel a* Len
gyeleknek határ szélén lévérr,
azoktól vélletlenul meg ne támadtassék. Kiváltképen megerőssítterte e* Várat Első KA
ROLY és ennek fia LAJOS.
Nevezetes erősítéssel öregbedett ÁrvaVára MCCCCXX.
esztendő körül, midőn Ma
gyar Országnak északi részén
2L Huszszrták kedvek szerént
pusztítottak; ipelly mintegy
hatvan esztendeig tartott va
J

y

la, míg KORVINUS MÁTYÁS-

KAK vezérlése, és segedel
mei által, a' prédálok rész
szerént kifizettettek, rész sze
rént pedig engedelmességre
hajtattak. Emlékezetessé tet
te e' Várat MÁTYÁS idejében
PÉTER Érseknek itt volt tömlötze, melly helyet a* felső
várban még ma is szemléjhetni. Az időben midőn Ha
zánkat az Ozmánok, és Tatárpk emésztették, minden sé
relem pélk&l maradott vala,

6$

Árva vára egész Botskainak
idejéig, az az 115 esztendőig,
a' kinek egy serege, még a*
Bétsi békeség kötés utáu
sem szűnt vala meg a prédálástól, Zavodsikinak állítása
szerént. Mert MDCVI." esz
tendőben Hajdú Gergely,
első Hajdúk Kapitánnyá, és
1

Vátti Nagy István fnásodik

Kapitányoknak vezérlések
alatt berohanván, nyár kez
dete táján Árva Vármegyébe,
keservesen pusztították azt
míg 23. Decemberben Árva
Vármegyének lakosai, előbb
a' nevezett Kapitányokat, az
után pedig azoknak mintegy
400. embereit leöldösvén, az
Árva vizébe nem hányták,
így büntették meg e* Megye
béli lakosok a' rajtok méltat
lanul kegyetlenkedő Hajdú
kat. Meghódította az után
Betlen mind a*Várat, mind
pedig annak akkori birtoko
sát, Tur\6 Imrét, a' kitől
megfosztattatván e vár, mik
történtek vala annakutánna
Rákotzinak első felzendül lé-'
sekor nem könnyű előadni.
Siralmas állapottya vala az
után Tökölyialatt, kinek ha
lála után, Imre fia itt tartóz- kodott ugyan; de kevés idő
múlva öszve szedvén mozdít
ható vagyonnyait Lengyel
Országba költöze által. Szerentsés előmenetellel hódítE
gatták
9
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gatták azonban e' vidéket
Petrót[i István, Sqihai Má
tyás, Szepesi Pál, Kendi Gábor, és mások. 167a. eszten
dőben, *s egész Patis, és Her
nád között való tartományo
kat , 's azoknak lakosaival,
Sáros, S[epes Liptó, és Árya Vármegyéket meghalad
v á n , Trentsénbe hívta őket
zsákmányozásoknak kíván
sága; de megsejdítvén a'
Tsászári elejékbe közelítő
Vezéreket Bs%ferhA\y Pált
Háis[tert, és Kopit, a* Kaszszeni várba vonták bé mago
kat; melly akkor Petrótziak
birtokokban vala. Nem tárnadák meg ekkor a* Tsászáriak
Árva várát, hanem Liptó
Vármegyén által a* felső Ma
gyar Országi részekre siettek;
mivel itt vala az újjabb kiütő
tűznek kezdete, és ekkor a'
pártosok birtokokban vala
Árva Vára, mellyet annyival
inkább igyekeztek megtarta
ni , hogy a' Lengyel Ország
ban kiszököttekkel könnyeb
ben tanátskozhatnának, míg
MDCLXXIVben. Parchitius
Kristóf'szerént a) a*várnak
megvétele után Sparrius ke
ménykedő Vezér által a* ra
bok kegyetlenül megbüntet
tettek. Pika Gáspár, a* ki
az Árvabélieket fegyver fo
gásra unszolta által verette
tett , i* többiek pedig, vagy
9
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fegyver, vagy pedig kötél ál
talölettettek meg. Árva Vár
megyének Históriája szerént
pedig MDCLXX. esztendő
ben , Petróc^y István, Suhay Mátyás, és Kendi Gábornak, Árva Vára meghódola, 'sPika Gáspár rendel
tetett a' Vár Kapitányának
a* ki Sparrius Vezér által olly
keményen ölettete meg;
melly időbéli kegyetlen öl
döklésre mondhatni:
'Quisfuit horrendos, primus, qui pro túlit uncos (e/zses)?
Quamferus, et vere fer~
reus ille fűit l
a) In Tabella Regni Hun
gáriáé p. 191.
A Tsászár birtokában vala
az után Árva Vára, és kemény
őrizet alatt tartatott, öszve
gyűjtvén minden hadi eszkö
zöket , mellyek e* Várnak ol- .
talmazó erősségére lehettek.
Megköttetvén pedig a' Karlovit[i békeség, tsekély, és
tsak nem minden őrizet nél
kül vala. Darab ideig híveké
valának a' várbéliek Safler
Lajossal a Tsászárhoz; de
megtörvén az éhség, és nyo
morúság erejeket végre fe
jet hajtottak a* pártosoknak.
Bertsényinek tulajdonította
e* győzedelmet Vagner b)
de ő Zólyom felé nyomult
MDCCIII. esztendőben í j .
Novemt

>

v

Asskvs

N o v e m b e r táján; Árvát pe
dig előre szagúidd seregei a*
paraszt sokasággal szerentsésen hatalmok alá hajtották.
Kezére kerítette az után Rákót\y e Várat, 's teszke vala
minden elkövetendő- tanátskozásainak, sőt itt hozattak
bé Frantzia Országból is a'
hadi segedelmek. Még Ra
kó t^y ellenségeskedésének
hanyatlása után is sokáig dol
got adott e' várbélieknek
megszelídítése, melly tsak
ugyan Vinklcrnek vezérlése
alatt szerentsésen megcörténe
MDCCIX. Aprilisben. Ezek
ÁrvaVárának hajdani bizo
nyosabb történetei; melly
Vár, második LAJOS idejéig
szüntelen a' Királyoknak bir
tokokban vala. Hogy pedig
FERDINÁND a hadakozás
hoz megkívántató költsége
ket mindenképen öregbíthes
se , Tseh Országi Duhove Já
9
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Kosttka Ventzelröl Miklós
£ára; ettől pedig Turzó Fe4
rentznek birtokába jutott.
Most minden erősség, 's őri
zet nélkül van; s két felsőbb
része tsak az öszve omladozástól oltalmaztatik, alsóbb
részét pedig a földes Uraság
egészszen lakhatóvá készít
tette.
b) Libro XVIII. p.748.
y
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ASZÓTZ, nagyAszótz.

AssÁu. Középszerű német
falu Vas Vármegyében, föl
des Ura Gróf Batryáni Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
a' Pinkafeldi Uradalomban,
jeles fekvése van, melly ál
tal jó módgya a' kereskedés
r e ; de mivel határja közép
szerű, 's vagyonnyai sem ne
vezetesek , második Osztály*
béli.
ASGUT. Alsó Aszút.

Tót

falu Sáros Vármegyében, bir
tokosai Okolicsányi, és jnás
nos , és S[eálet[ky Kos[tka Uraságok, lakosai katoliku
Jánosnak adta ajándék színe sok, fekszik Posfalvához kö
alatt zálogba; úgy egyez zel , mellynek filiája, *s TuU
vén meg'Közöttök; hogy a' tsiktöl sem meszsze , határja
több várak Kosokat illessék, középszerű, réttyei szoros-*
Árva pedig Dubove János sak ugyan, de legelője, 's
nak birtokában maradgyon. fája szükségekre teleg, más
Meghalálozván pedig ez rö javai is lévén, második Osz
vid idő alatt, Árva Vára min tálybéli.
den hozzá tartozó jószágok
ASGUT. Felső Asgut. Tót
kal a' Királyi Fiskusnak bir- falu Sáros Vármegyében, föl
tokaha esett. Viszsza kerül- | des Ura Körtvélyesi Uraság,
lén idővel ismét S\edUtiky \ lakosai katolikusok, fekszik
E *
az

6$

ÁSVÁNY.

ASZALÓ.

az előbbénitöl nem meszsze. lakosai katolikusok, és refor
Határja hasonló Alsó Asgut- mátusok, fekszik e' népes me
ho[ tulajdonságai i s , má ző Város Bársonyos vize mel
sodik Qsztalybeli.
lett, Abauj Vármegyének ha
ÁSVÁNY. Magyar falu Győr tárja szélén, mellyhez tar
Vármegyében,
birtokosai tozott vala az előtt; de iftivei
GrófVitzay, és Gróf Sándor az időben, midőn Eger Várát
Uraságok, lakosai katoliku a* Török bírta, nem kevés fá
sok, 's az Esztergomi Megyé radsággal nyerek meg a' Bor
be tartozik, fekszik Győrtől sodiak azt a' tserét melly sze
két mértföldnyire. Az előtt rént Onga helységet Abauj
KoráUns^ky Mátyás L. sze Vármegyének által enged
rént e' falu alatt folyt a' Du- vén, ezt magának megtart
jia, és a' hajósoka' templom hassa. Határja jó szántó föld
kerítése kőről kiköthettek; gyeivel, és szőlő hegyeivel
most egy órányira fekszik*' gazdag, bársonyos vize ki
Duna vizétől, holott némel- árad á$ a kor sokszor elönti
Jyek nem minden haszon nél határját, és a'lakosoknak is
kül keresik , 's választyák az károkat okoz, földgyeinek
arany fövényét a' Duna fö ritkán szükséges a trágyáztavényei közzíil. Határja jó tás; piatza Szikszón közel *
Miskoltzon két mértföldnyi
termékenységu.
ÁSVÁNY. Elegyes lakosú re , legelője, szőlő hegyei
magyar falu Ungvár Várme nagyok, mellyek jó boro
gyében, birtokosai több Ura kat teremnek, malma a* ha
ságok , lakosai katolikusok, tárban, fáját mind tűzre, mind
és reformátusok, fekszik er épületre távol való helysé
dőség között, Kis Ráth, és gekből kész pénzen szerzi,
felső Lyikéhez Szabolts Vár első Osztálybéli.
megyeben nem meszsze, La
ASZALÓ. N^pes magyar fa
tort [a , és Tis%a vizeivel be lu Somogy Vármegyében,
kerített helyen, gazdag er birtokosa Hertzeg Eszterházy
dei, szántó földgyei vagy- Uraság, lakosai katolikusok,
' nak; de az áradások néha ká és refbrmátusok,fekszik Merrokat okoznak lakosainak; nyéhez, mellynek filiája nem
első Ostálybéli.
meszsze, Kaposvártól másfél
Határjában
ASZALÓ. Mező Város Bor mértföldnyire.
sod Vármegyében, birtoko szőlei ugyan nintsenek; d e
sa a* Nagy Váradi Káptalan, más külömbféle javai vagy. nak;
9
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ASZOD.

nak.; kiváltképen gazdagíttya lakosait szántó Földgyei
nek termékenysége, mivel
a' leg szebb tiszta DÚzával fi
zet, legelője nagy, réttyei
j ó k , első Osztálybéli.
ASZAR. Magyar falu Komá
rom Vármegyeben, birtoko
sa G ó f Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Kis Bérnek szomszédságá
ban, mellynek filiája Vesz
prém Vármegyének szélén,
egy távatskája is van , melly
nek a* Posonba, és Bétsbe
utazó balászok jó hasznát ve
szik, halaiknak megfrissíté^
sére. Határja tágas, réttye,
legelője szükségjekre elég,
de mivel földgye homokos ,
-es réttyeinek egy része motsáros helyen feleszik, harma
dik Osztálybéli.
ASZEND. Elegyes lakosú
falu Abauj Vármegyébe , la
kosai katolikusok, határja
termékeny, és jó^ *s. mivel
vidékjénék semmi fogyatko
zása sints, első Osztálybéli.
Aszó. Farkas As[ó. Far
kasa. Magyar falu Szatmár
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok , fekszik Uj Barlafalunak
szomszédságában,
mellynek filiája. Határbéli
szántó földgyei jók, terméke
nyek , két piatzozások vári,
nagy, és kis Bányán, a'hol
könnyű móddal eladhattyák

mindenféle "vagyonnyaikat,
legelője elég, és j ó ; itatója
alkalmatos Szamos vizén , fá; ja épületre, és tűzre elegen
dő , Királyi dézmát nem ad
nak, belső gyümöltsös kertyeikis vágynak. Ezenkívül
a' Királyi réz Bányákhoz két
mértföldnyire lévén jómódgyok a* keresetre, elsó Osz
tálybéli.
Aszózz. Nagy Aszótz,
Asdtí nevezet alatt.
ASZÓD. Mező Város Pest
Vármegyében, földes Ura
Báró Podmanitzky Uraság,
lakosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Pestöl
négy mértföldnyire. Hajdan
Os[thmaknak
neveztetett,
ZSIGMOND Király ajándékozá
nemesi jussal együtt Pochuk
Uraságnak, Aszúnak is ne
veztetett , a* régi iratokban.
Most népes Város, fekszik
egy kies halomnak oldalán,
lakosai magyarok, németek,
és tótok, *s a* birtokos Ura
ságnak szép kastéllyá, 's je
les épületei ékesítik, mel
lyen e* felül írat van: Non
nisi hospitium mortalibus, in
Coelo domus est, jobb fe
löl Dispone domui tuae, quia>

ctrto morieris, bal felül pe
dig - Mortalibus. Az egész
épület méltóságos; belső ké
születéi pedig figyelmetességet indító ízléssel atkalmazE 3

tattak-
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ASZÓD.

ASZSZONY.

tártak. Lakosai között jó me réttye, legelője elég; de mi
ster emberek találtatnak, vel földgyének egy része ho
*s híresek kék gubáik, a' mokos, második Osztálybéli.
Város is napról napra öregASZSZONYFA. Magyar falu
bíttetik. Lee újjabb útszája Győr Vármegyében, birto
Neustiftnek hivattatik; szőlő
kosai több Uraságok, lako
hegye, s mezői középsze sai katolikusok, fekszik Táp
rű termékenységgel bírnak, nak szomszédságában, melly
pusztája is van határjában, nek filiája Szent Márton he
melly a* barmok* tartására ki- gyétől fél mértföldnyire. Ha
^Jfltképen alkalmatos; Gá tárja jó termékenységű, fá
lyavizének patakja foly alat ja, réttye, legelője elég, s
ta /melly sok malmok hajtá egyéb vagyonnyai is lévén ^
sáról nevezetes. Országos első Osztály béli.
vásárQkis meglehetősek es ASZSZONY. Bóld. Aszs\ony
nek benne; fája kevés lévén, Frauenfeld,Svcticza. Elegyes
második Osztálybéli.
falu Sopron Vármegyéb. bir
ASZÓD. Szabad puszta Ko tokosa Hertzeg Eszterházy
márom Vármegyében, fek Uraság, lakosai katolikusok,
határja három nyomásbéli ,
szik Ekecshez közel.
ASZÓFŐ. Magyar falu Szá *s közép termékenységu , d e
la Vármegyében, birtokos mivel réttyeit soványságjok
Ura Tihanyi Uraság, és a* miatt szántó földekké változKirályi Kamara, lakosai ka i tatták, réttye elég nintsen >
tolikusok, fekszik Füredtől legelője sem elegendő vonó
nem meszsze, Tihanyhoz is marháinak; ezen kivul sem
egy kis fél mértföldnyire. Ha- erdejek, sem keresetre módtárja elég nagy, és j ó , lege gyok nem lévén, 's mivel
lői gazdagok, szőlő hegyei malomban is három órányi
is vágynak 's kivált.gyü- földre járnak, harmadik Ősz*
möltsel bővelkednek, erde tálybéli.
je elégséges, szántó földASZSZONYFA. Boldog ASTgyei, és réttyei is jók lévén, s^pnyfa. Magyar falu Szála
első Osztálybéli.
Vármegyében, birtokosai Sa
ASZOND. Kis Asistpnd. lamon, és más Uraságok, la
Magyar falu Somogy Várme kosai katolikusok, határja
gyében , birtokosa Sárközy közép termékenységu, ám
Uraság, lakosai katolikusok, bár szőleje nints; de mivel
batárja jó termékenységu, szép javai között Eszéken i$
hasznos
9
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ASZSZONY.
hasznos piatzozása van, első
Osztálybeli.
ASZSZONYFA. Kis As^
s^pnyfa. Magyar falu Bara
nya Vármegyében, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
a' Pétsi kerületben. Határja
jó termékenységu.
ASZSZONYFA. Szabad pusz
ta Vesprém Vármegyében ,
fekszik Nyaradnak szom
szédságban.
ASZSZONY SZÁLLÁSA. Sza
bad puszta a' N. Kunságban.
ASZSZONYVARI. Szabad
puszta Somogy Vármegyéb.
ASZSZONYFA, Boldog Asstipnyfa. Elegyes falu Vas
Vármegyében, földes Ura
Gróf Szétsényi Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Szála Vármegyének szélénél,
Határja jeles termékenységu,
fája, réttye, legelője elég, és
más javainak jóminémuségen
hez képest, első Osztálybéli.
ASZSZOKYFA. Kis As[*[onyfa. Magyar falu Vas Vár
megyében, birtokosai Rosti,
és más Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik az élőbbe
mtől nem meszsze. Határbéli
Vtkon fekvő földgyei termé
kenyek, réttyei jók, fája
elég, eladásra is jó módgya,
első Osztálybéli.
ASZSZOKYFA. Nagy As^rpnyfa. Magyar falu Vas

Aszszowr.

yi

Vármegyében ,^ földes U n
Hertzeg Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
a Kőszegi Uradalomban. Ha
tárbéli fóldgye termékeny, fá
ja, legelője e l é é , eladása
Köszögön, és Szombathe
lyen, réttye szuken, első
Osztálybeli.)
ASZSZONYFA. Osztfi Bol
dog As[S[onyfa. Elegyes la
kosú falu Vás Vármegyében,
birtokosa Kisfaludi Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Raba vizétől nem meszsze ,
hajdan kastéllyá is vala, egy
tőle nem meszsze lévő dom
bon. Határbéli földgye jó
termékenységu, erdeje nagy,
fája mind a* kétféle, réttye
elegendő, legelője hasonló
képen, szőleje is van, első
Osztálybéli.
ASZSZONYFA. Boldog As^
s[onyfa, Bacovci. Elegyes
lakosú falu Somogy Várme
gyében, birtokosa Igmándi
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik a' Szigeti kerületben.
Határja külömbféle javakkal
bővelkedik, legelője közép
szerű, dohánnyá jeles, első
Osztálybeli.
ASZSZONY VÁSÁRA. Népes
magyar falu Bihar Várme
gyében, birtokosai külömb
féle Urak, lakosai katoliku
sok, 's többnyire reformá
tusok fekszik az érmellyékt
E 4^
ko1
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keruletken, Székely hidjdn fe
lül. Határja gazdag, kedves
ízi boraival híres, pintzei
erdős helyen vágynak, ne
vezetes tulajdóságaihoz ké
pest , első Osztálybéli.

x

ATTA.

ÁSSZU.

ASSZUVÖLGYE. Szabad pusz
ta Szála Vármegyében.
AT. Asztaj. Elegyes ma
gyar falu Bereg Vármegyé
ben , birtokosai több Urasá
gok, lakosai reformátusok,
fekszik a' Tisza háti kerület
ben, földgye termékeny ,hasznos réttyei is vágynak, épü
letre , 's tűzre fája elég , pia
tzozása Munkdtson, és Beregszázon közel, a' hol vagyonnyait eladhattya, szőlő
hegyei is vágynak közel,
de mivel legelője szoross, és
malma sihísen, földgyeit pedig a' víz néha károsíttya ,
második Osztálybéli.

1

nádassá is elegendő, tűzi fája
helyett, első Osztálybéli.
ATTAD. Kis Attad. Népes
falu Somogy Vármegyében ,
birtokosa Jankovits Uraság
lakosai katolikusok, fekszik
Szent Királyai által ellenben,
Babotsától egy mértföldnyire.
Határja külömbféle javakkal
megáldathatott a* természet
től , szőlős kertyein kivül;
vagyonnyait is jól eladhattya,
első Osztálybéli.
t

ATTAD. Nagy Attad. N é 

pes Horvát falu Somogy Vár
megyében, birtokosa Czinden Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik az Igali kerü
letben, mint hogy szőlős ker
teken kivül, külömbféle ja- %
vakkal bővelkedik, első Osz
tálybéli,
i
Atkár. Magyar falu Heves,
és Külső Szolnpk Vármegyé
ben , birtokosai több Urasá
gok , lakosai katolikusok ,
fekszik Gyöngyös Halásznak
szomszédságában, mellynek
filiája. Határbéli szántó föld
gyei termékenyek, réttyeik
jók, malmok othon, és a*
szomszédságokban, piatzozásöknem meszsze, legelője az
igás marháknak elegendő ;
de mivel fájok épületre nin
tsen, sem szőlejek, második
Osztálybéli.

ATA. Elegyes falu Baranya
Vármegyében, birtosa Gróf
Battyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik a'Pétsi ke
rületben. Határja minden ja
vakkal bővelkedik, első Osz
tálybeli.
ATALA. Népes falu Somogy
Vármegyében, birtokosa a*
Goritzi Püspök, lakosai kato
likusok , fekszik az Igali ke
rületben. Határjában szőlő he
ÁTÁNY. Heves Át dny. Ma
gye nintsen; de másként min
den termésbéli javai vágynak, gyar falu Heves Vármegyé
ben ,

ATTT.

ATTÓF,

7)

b e n , birtokosa GrófBerényi pedig kevés, harmadik Osz
Uraság, lakosai katolikusok, tálybéli.
fekszik

Erdőtelekhez

nem

ATYA. Vámos Atya. Ma

meszsze. Hatírja elég termé
keny , 's Külömbféle javak
kal megáldattarorr, réttye, le
gelője elég, első Osztálybéli.
ATÓFALU. Szabad puszta
Szála Vármegyében, fekszik
Nemes Apátinak szomszédsá
gában. .
ÁTOKÖAZA. Szabad puszta
a' kis Kunságban, fekszik Dorosmának szomszédságában.

gyar; falu Bereg Vármegyé
ben , birtokosa Gróf Haller,
Lónyai, és Gúthy Uraságok,
lakosai reformátusok, fekszik
a* Tisza háti kerületben. Ha?
tárja jó termékenységit, rét
tye legelője nagy, 's más egyéb téle javai is vágynak,
mind tuzr, mind épületre va
ló fával a tiszán keresked
nek ; de mivel a* víz járja ha
ÁTRAK. Als* Átrak. Dől tárját, második Osztálybéli.
ne Otrokovcie. Tót falu Nyi
ATYA. Magyar falu Szat
tra Vármegyében, birtokosai már Vármegyében , birtoko
Bertalanfi, és, több Uraságok, sai Vay, és más Uraságok,
lakosai katolikusok, fekszik lakosai reformátusok, fek
Felső Vásárdnak szomszédsá szik a Nagy Bányai kerület
gában, mellynekfiliája.Gal ben. Földgyei bőven terem-*
gótzhooz egy mértföldnyire. nek, réttyei meglehetősek,
Határbéli fóldgye sovány, fá és némelly helyen kétszer is
ja kevés, rétryei jók, slege kaszáitatnak, Szatmári pialője is meglehetős lévén, má tzozásától egy mértföldnyire
sodik Osztálybéli.
van, legelője elegendő, ita
ÁTRAK. Felsó Átrak. Hor- tó helye alkalmatos, fája mind
nye Otrokovcie.
Tót falu tűzre, mind épületre elég,
Nyitra Vármegyében, birto makkja a' határban ingyen, öt
kosa Bertalanfi , rs más Ura ember kaszálló réttye van a*
ságok, lakosai katolikusok, helységnek, malmok két órá
fekszik az elobenitöl nem nyi földre a* szomszéd helysé
meszsze, 's Plébániája van az <gek határjában, második Osz
Esztergomi FőPispöítségben. tálybéli.
Ámbár fája tutó határjában
. ATYA. Szabad puszta Fejér
elég, s gyümösös kertyei is Vármegyében, birtokosaGróf
vágynak; de nivel földgye Amadé Uraság. Határja jó
sovány, e s a' Záporok jár termékenységu.
jak , legelője sroross, réttye ATYÁS. Atyies. Két elegyes *
lakosú
y

y
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AVAS.

Atyí.

lakosú oláh falu Bihar Várme
gyében, birtokosai Ugrai, és
más Uraságok, lakosai egye
sület katolikusok, és ó hitűek,
fekszik a' Szalontai kerület
ben.
Határja köszépszeru
termésbéli tulajdonságokkal
bír, második Osztálybéli.
* ATYI. Fekszik Darának
szomszédságában, mellynek
filiája.

és reformátusok, fekszik az
élőbbemnek szomszédságá
ban. Határjának tulajdonsá
gai is ollyanok lévén, mint
az előbbeni falunak, ez i$
első Osztálybéli.
AVASHEGYE. Fekszik Zem
plén Vármegyében Imreg h e 
gye mellett, nevezetes azért,
mert mind jó épületre való fá
kat terem, mind sertések
AZAR. Nagy A[ar* Ele hízlalására alkalmatos, mind
gyes lakosú magyar faluZem- pedig külömbféle vadaknak
píén Vármegyében, birtoko lakó helye.
AVAS. Borsod Vármegye-*
sa Márjásy Uraság, lakosai
katolikusok, és reformátu ben Miskoltz Városa felett
sok, fekszik Gdlsqftstolnem lévő hegy, melly rakva van
meszsze. Határja jó termé külömbféle pintzékkel, és j a
kenységu , ' tulajdonságaira Miskoltzi borokkal, 's ked
nézve hasonlít Barantsho\ ves menedék helye, sok bor
árosoknak, és bort szeretők
első Osztálybéli.
nek.
AZAR. Kis A[dr., Elegyes
AVAS ÚJFALU. jSzatmár
lakosú falu Zemplén Várme
gyében , birtokosa Temasich Varmegyében, áz Ú. betű
Uraság, lakosai katolikusok, ben.
%

B.
BÁB. -Kis Bdb. Tótfalu Nyi
tra Vármegyében, birtokos
Ura MajthenyiUraság, lako
sai katolikusok, fekszik Nyi
tra Városától más fél mért
földnyire. Határja középsze
r ű , fája tűzre szuken, tágas,
és termékeny szőlei vágynak,
legelője elég, malma hely
ben , piatzozása egy órányira

Galgótzon^a' második Osz
tályba tétetetett.
BAB. Nary Éáb. Tót falu
Nyitra Várnegyében, földes
Ura Gróf Zchy Uraság, l a 
kosai katolkusok, fekszik
az élőbben nek szomszéd
ságában, tuhjdonságai mint
Kis Bábnak; második Osz
tálybeli, ,
BÁB.

BÁBA.

BÁB.

BÁB. Szabad puszta Heves
Vármegyében.
BABA. Magyar falu Borsod
Vármegyében , birtokosai
B i k k , ésőay Urak, lakosai
katolikusok, és reformátu
s o k , fekszik Hejő vizének
túlsó részén. Határbéli szántó
földgyei termékeny e k , ' s vagyonyaikat a' Miskoltzi piatzon két órányira jól eladhattyák, legelője elég, fája épü
letre, és tűzre az Uraságnak
engédelméböl : nádgya ele
gendő , K. dézmát nem ád,
malma egy, órányira szőlő
hegye nintsen, 's néha a* Hejő
vize károkat okoz réttyeiben,
második Osztálybéli.
BÁBA. Beits. Elegyes mayar falu Vas Vármegyében,
irtokosa Györfi,ésmásUrak,
lakosai katolikusok, és evanélikusok. Határbéli földgyei
özépszeru termékenységgel
bírnak, s vizenyős határja
lévén, második Osztálybéli.
BÁBA. Kis BÁBA. Szabad
úszta Somogy Vármegyé
én, fekszik Gámasnak szom
szédságában.
BÁB FALVA. Babje. Babitsi. Orosz falu Bereg Vár
megyében ,
birtokos Ura
Gróf Schönborn Uraság lako
sai ó hitűek , fekszik s? munkársi uradalomban. Határbéli
szánró földgyei soványak, he
gyes, völgyes, és homokos,
y

f

f
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! *s legelője is szoross lévén,
negyedik Osztálybéli.
BÁBAFALVA. Babits. Tót

falu Sáros Vámegyében, bir
tokos Ura Mélt. Semsey Ura*
ság, lakosai katolikusok, és
evangélikusok, fekszik a' he
gyek között Karátson mező
nek szomszédságában* melly
nek filiája, >s Tapoly fo
lyóvizétől sem meszsze; kő
bányájáról nevezetes. Határ*
béli földgye középszerű, fá
ja, és legelője van, piatzozásától sints meszsze; de mi
vel réttyei kevesek, második
Osztálybéli.
BABAGURANA. Zacsinkova.

Magos • erdős hegy Árva Vár
megyében, fekszik Rabsiczához közel.
BABAIUSKA. Babint[. Tőt

falu Gömör Vármegyében,
birtokosai több Uraságok ,
lakosai katolikusok, fekszik
Liptó Vármegye szélénél. Ha
tárbéli földgye, ha trágyáz**
tátik közép termékenységu +
legelője elég, s mind a* két
féle fája van piatzozása a*
szomszédságban, egyéb eránt
tserép, és fa edények készí
téséből is pénz keresnek,
második Osztálybéli.
BABANVISTIS. Bánátbéli
falu, lakosai katolikusok ,
és6 hitnek, fekszik Pántsovától nem meszsze,
9
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BABÍ.

BABA.

BABINA. Szabad puszta Sze- .
pes Vármegyében , fekszik
Márkusfalvához nem messze.
BABINDAL. Középszerű tót
falu Nyitra Vármegyében
hajdan virágzott Babindal
Uraságnak életekor, a' kié
vala; moll külömbféle Urak
nak birtokokban van, lakosai
katolikusok, fekszik Nyitra*
tói egy jó mértföldnyire. Ha
BÁBASZÉK. Totál Babina. tárja középszerű termékeny-Tótfalu Zólyom Vármegyé ségu fája mind a' két féle ,
ben, birtokos Ura Abda Ura réttye legelője elég, máso
ság ., lakosai katolikusok; dik Osztálybeli.
fekszik a' Zólyomi uradalom
BABKOV. Tót falu Trenban, Korponától egy mért tsén Vármegyében, birtokos
földnyire , kies helyen, fóld Urai Gróf Balassa, és más
gye termékeny, Temploma Uraságok, lakosai katoliku
erősség formára van építve , sok , fekszik Lyetavának
a* mint hogy belső had ide szomszédságában, mellynek
j é n , katonai őrizet is vala filiája. Ámbár legelője, és fá
benne, ámbár mind azokkal ja bőven van; de mivel föld
a* tulajdonságokkal bővel gye középszerű , második
kedik, mellyekkei a* többi Osztálybéli.
mező Városok; de mivel vi
BABLYUK. Baluk. Orosz
ze nintsen , . második Osz falu Bereg Vármegyében, bir
tálybéli.
tokos Ura Gróf Schönborn
BABI. Szabad puszta Nó Uraság, lakosai ó hitűek, fek
grád Vármegyében, fekszik szik a* Versovi kerületben ,
Rappnak szomszédságában. mivel e* helységnek alkal
BAB IN. Tót falu Árva Vár matos legelőjén , és tűzi fá
megyében , birtokosa a' Ki ján kiviül, más tulajdonságai
rályi Kamara, lakosai katoli nintsenek , szántó földgyei
kusok , fekszik a Lokczeni hegyes, követses helyen lé
kerületben. Határja közép vén soványak , piatzozása
szerű, réttye jó, legelője hasz nintsen,negyedikOszrálybéli.
nos, és nagy, fája mind a' két
BABOCZA. Szabad puszta
féle , második Osztálybéli. « Békés Vármegyében.
BABARTZA SZŐLLÖS. AZ IS^.

betűben.
BABARTZ. Elegyes lakosú
felu Baranya Vármegyében,
birtokos Ura a* Királyi Ka
mara lakosai katolikusok ,
és evangélikusok , fekszik a*
Baranyai járásban, határja
termékeny, és külömbféle tu
lajdonságaihoz képeft, első
Osztálybéli.
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BABOB.

*

BACO.

BABO,

BABOD. Elegyes lakosú fa
l a Sopron Vármegyében, bir
tokos Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Kapuvártól , nem
meszsze, jó gabonát termo
földgye, és szép gyümöltsösse van , 's egyéb középsze
rű tulajdonságaihoz képeit,
második Osztálybéli.
BABOD. Szabad puszta So
mogy Vármegyében, fekszik
Szent Andrásnak szomszédsá
gában.
BABOLCSA vagy BABOTSA
VARA. Somogy Vármegyé
b e n , hajdan nevezetes erős
s é g , ma pedig omladékja alá
Temettetett, puszta Vár he

lye.
Első ostromlója vala e' haj
dani nevezetes Várnak Toigon Ozmán Vezér, a' ki is
azt alig kezdett ostromlásá
val igen szerentsésen hátalma
alá hajtotta, az akkor őrző
Magyaroknak figyelmetlen
légek miatt. Lásd felőle a)
tsak hamar kikergették in
nen ellenségeiket a Magya
rok , valamint ezeket is szün
telen való bosszontásaik után, az Ozmánok. Második
ostromoltatásánák alkalma
tosságával viszsza szerzetté ez
erősséget a* Keresztényeknek
Nddasdy Tamds, Magyar
Országnak akkori Nádor
1
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Ispánnya, a' Magyaroknak
nagy munkában lett kerülé
sével ; mert Achamatnak e
Vár akkori Fő Igazgatójá
naksegedelmére küldettetett.
Alys Eunuchus Ozmán Ve
zér , ki is nem kevés munkát
adott sok népével a' mieink
nek; de végre tsak ugyan
nagy erejeket megtörvén ,
viszsza tolatrattak; bé men
vén a' katonák az üres Vár
ba , azt vélték vala, hogy
már bátorságos helyben van
nak , azonban puska por ál
tal szerentsétlenül felvettettettek. Uly állapotban mára- /
da egész FERDINÁND Tsászárnak idejéig míg azt Bátori
András meg nem erőssírette", és őrző katonákkal jó ál
lapotban hagyá , de sokkal
nagyobb erővel nyomattata
az Ozmánok által , Sziget.
Várának meg vétele alkal
matosságával, 's el is foglaltátott az ellenségtől, lásd fe
lőle b). Ismét viszsza vétetett
valae* Vár Zrínyi György
nek vitézsége által, a' ki is
kedves, édes Attyának halá
lát, az Ozmánokon megboszszülni akarván. Htbertstain
9

f>

János Zsigmondot, és Htim

Kristóf Vitézeket düldötte
Babotsa Várának ostromlásá
ra , a* kiknek vélletlen meg*
érkezéseken, az Ozmánok
megfelemledvén, felgyúlták
t

f$

BÁBO.

BABO.
1

a* Várat: a mieink pedig jó
reménységgel belé méné
n e k , 's az elrejtett puska
pornak fellobbanása által e'
Várnak gyászos omladékjai
közzé temettetének. Ismét ha
mar felépíttetett ez után Babotsa Vára , s örizetekkel is
megerőssítetett, FŐ Kapitány
nak ide rendeltetvén a Ma
gyarok közzül HORVÁT M I 
KLÓS , a* Németek közzol pe
dig XJlrmitttr Fó Tiszt. Igye
keztek ezeknek idejekor az
Ozmánok e' Várat, a* Ke
resztényekkeze közzulki tsavarni, de haszontalan; nem
külömben MDLXVI. eszten
dőben a' Szigeti Várnak meg
vétele után is,szerentsésebbek
•alának ellenben MDC, mi
dőn azt mintegy harmad napi
ostromlások után , meghó
doltatták 's birtokokban is
vala, míg 1664. Zrínyi Mi
klós által onnan ki nem ker
gettettek. Már m a , hajdani
erőss épületeinek tsak elpusztulrt omladozásai szemléltet
hetnek.
a) Istvánfit Libn a j . pag.
357- 38
• ,
j
b) Istvánfit Libr. a j . pag.
493.48. Libr* 29. pag.
9
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BABOTSA. Eleges lakosú
Mező Város Somogy Várme
gyében , földes Ura Véeh
Vraság, lakosai katolikusok.

és evangélikusok , fekszik
Dráva vizétől jobb felől nem
meszsze. Épült e* Város még
a'Várnak virágzásabéli ideje
kor. Minekutánna kúlömbféle szerentsétlenségei után in
nen a' Törökök kiverettettek
akkori, Tót, Rátz, és Horvát
lakosai megépítéséhez fog
tak ; de igen lassú előmene
tellel , mivel tsak egynehány
házatskák állíttattak fel, a*
Vár helyének oldalán , most
sokkal népesebb , és lakosai
is tehetősebbek, 's a* tolva
jok által sem ostromoltátnak
mint az előtt. Hídgya is van
folyó vizén készítve. Az
előtt a* Sz. Benedek Szerze
tén lévő Apáturságnak lakó
helye vala. Szántó földgyci
középszerűek, réttyeit Dráva
vize elszokta önteni, szőlő
hegyei tsekélyesek, fája el
lenben, és legelője is ele
gendő , '$ vagyonnyainak el
adására jó módgya, máso
dik Osztálybéli.
BÁBOLNA. Elegyes magyar
falu Komárom Vármegyé
ben , birtokosa Gróf Szapary
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik az Ország úttyában,
Komáromhoz két mértföld
nyire, az Uraságnak szép kastéllyával díszesíttetik. Ha
tárja közép termékenységu
réttye , legelője elég , vagyonnyainak eladására j á
,
módgya,

BÁBOU

módgya , második OsztálybéliKis BÁBOLNA. Szabad pusz
ta Komárom Vármegyében ,
fekszik az előbbenitöl nem
I meszsze.
BÁBOLNA. Valk Bábolna.

\ Magyar falu Borsod Várme
gyeben, birtokos Ura az Egri
Káptalanbéli Uraság, lako
sai reformátusok, fekszik Egertöl három mértföldnyire.
Határjában legelője elég,
malma t ü z e l , Ijalászarrya az
Uraságnak
engedelméböl;
fogyatkozása , hogy szántó
föld gyei többnyire soványak,
fája nints, melly hellyett :iáddaltüzelnek, szőleje sints, 's
mivel a'Tisza áradásai határ
jának nagy károkat okoznak,
harmadik Osztálybeli.
I
BÁBONY. Magyar falu Bor
sód Vármegyében, birtokos
Ura a' Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, és refor
márusok, fekszik hegyek kö
zött Miskoltztól egy mért
földnyire, szántó földgyei kö
zépszerűek, malma határjá
ban nintsen, 's a' Záporok
miatt gyakorta károkat szenyvednek lakosai, mind réttyeiben, mind pedig rermő
foldgyeiben, sőt néha a' bel
ső keheiben
is ; szárazság
idején p e d i g vízre vagyon
nükségjek,
legelője elég,
I ÜPTIZRE,
ÉS épületre ingyen,

BÁBON.

fa

szőlő hegyei számosak, és
nagyok, mellyek középszerű
bort teremnek, malmai szomszégságban, K. dézmát nem
adnak. Mint hogy pedig; vagyonnyaikat a' Miskultzipiarzon jól eladhattyák, első
Osztálybéli.
BÁBONY. Szabad puszta a
Kis Kunságban, fekszik Kun
Szent Miklóshoz nem mesz
sze.
BÁBONY. Magyar falu So
mogy Vármegében, birtoko
sa Lengyel Uraság, lakosai
evangélikusok, és reformá
tusok , fekszik Vámosnak
szomszédságában, mellynek
filiája Koppanhoz más fél
mértföldnyire. Határja min
den javakkal 's szőlőkkel is
kővelkedik, első Osztálybéli.
9

BÁBONY. Babina. Babi-

nec[. Elegyes magyar falu
Ugotsa Vármegyében, birto
kosa Gróf Haller Uraság, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Halmitól
nap keletre fél mértföldnyi
r e , Túr Terebesnek szomszégságában, mellynek filiá
ja. Ámbár szántó földgyei
megkivánnyák a* trágyáztatáft, mellyeknek nagyobb ré
szét , és réttyeit is Tur vize
szokta elönteni, *s néha Eger
vize is károkat f e z ; de mi
vel 'szántó földgyei gazda
gon teremnek, ha trágyáz?
tatnak;

go

BABOT.

tatnak; ezen kivül legfelője,
réttyei jók, szőlő hegye,
makkja, fája elég, Halmi
Városában jpedig vagyonnyainak eladására jó mód
gya, második Osztály béli.
BABOT. Magyar falu Győr
Vármegyében, birtokos Urai
több Nemes Urak, lakosai
katolikusok, fekszik Rába
Szent Mihálynak szomszéd
ságában. Győrtől Aába vize
mellett három, Csornától pe
dig két mértföldnyire. Határ
ja jó termékenységu, réttye,
legelője meglehetős, de mi
vel a' víz járja, második Osz
tálybéli.
* BABOT. MagyarfaluSopron Vármegyében, földes
UraHertzeg E&zterházvUraság, lakosai katolikusok, fek
szik Kapuvárhoz nem mesz
sze. Határja jó termékenysé
g u , dohánnyá nem UTOLSÓ ,
réttye gazdag, legelője elég,
első Osztálybéli.
BABOT. Tót falu Trentsén
Vármegyében, földes Ura
GrófIllésházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik he
gyek között Ugrócztol egy
mértfölgnyire, papiros mal
máról nevezetes. Határja jó
termékenységu, faja mind a*
kétféle, réttye, legelője elégj
HATÓJA alkalmatos, első Osz
tálybéli.

BABSA,

táracta. Hernavetz nev8 víz
ből fakad, egy meredek hegy
ben , mellynek oldalán he
gyes, 's darabos kősziklá
kon rohan alá, 'sBesztercze
vizébe szakad.
* BABSA. Középszerű hely
ség .Temes Vármegyében
birtokosa a' Királyi Kamara.
BACZUK. Nem nagy faliz
Zólyom Vármegyében, bir
tokos Ura a* Bányászi Királyi
Kamara, lakosai katoliku
sok. Határja közép termé
kenységu , fája, réttye , l e 
gelője elég van.
BACZURI FORRÁS. Zólyom
Vármegyében, hasznos vol
tára nézve az egész Várme
gyében elsőnek tartatik; az
benne különös, hogy a' j u 
hokat gyakorti ptrüszentésre
ingerli, és mindgyárt lagy
széket okoz bennek, egy m e 
redek kősziklából fakad , fö
venye veres, vize pedig tisz
ta ízű.
BACZUK. Igen magos HEGY
Liptó Vármegyében, sőt há
rom Vármegyének a* határ
jáig terjed, úgymint Liptó ,
Zólyom, és Gömör Várme
gyének HATÁROK széléig.
p

BACZŰR. Bac^uru, Bacqi-

rová. Tót falu Zólyom Vár
megyében, birtokosai több
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik Selymetz Bá
BABOT A. Ugró patak. Ca* nyához másfél mértföldnyire*
Hont

SÁCSÉ

BÁCS.

g(

Tfctorit Vármegyének széle fe dónak Érdemes kiadóji k é 
lé. Legelője jó nemű, föld szíttettek 1795* Kivévén c
g y e , ha trágyázratik, megle Vármegyének Pest Várm. Kis
hetősen terem, faja tűzrejr*- Kunság, és Csongrád Vár
16 ingyen; de mivel épület megyéje felől lévő részét, egy
r e való nintsen, és viz dof- felől Duna, más felől pedig
ábanis szűkölködnek, ' s a ' Tisza vize Határozzák. Szép
elmetzi piatzok két mért erdei vágynak a* Duna meíföldnyire fekszik, második lyékén, mellyek a mezők
Osztálybéli.
nek kiessége > és az élő fák
BÁcs VÁRMEGYFJ Comi- nak gyönyörködtetésére néz^
tatus Bacshiensis. Batschtr ve méltán kedvelhetók. A*
Gespánschaft. Nevezetét vet meszsze terjedő egyenes tér^
te e Vármegyének hajdani ség magasan felemelkedett $
híres Bdcs Városától, noha cserfákkal ékesíttetett, mel
némellyek Bata helvségtöl is lyek nem olly régiek ugyan j
akarják azt lehozni. Hajdan de a* föld termékeny voltá
az egész Megye, Bács, és tól tápláltafván kitetsző nagy
Baja között vala határozva, ságra nevekedtek. Termő
azután pedig Tételig terjedt, réttekkel, és mezőkkel is bó^
vége szakadván MDCCXXI. velkediL Folyó vizei e g y
a' hoszszas perlekedésnek, felöl a' Duna, más felöl p e 
Bács, és Bodrog Vármegye dig a' Tisza; amaz Bajánál
egygyesíttettek; melly egye kezdvén, nedvesíti Baratssülés előtt tizen két mértföld kdt, Ddntövdt i S{dntovátj
Kosie
n y i r e terjedett e* Várme Bereget, Koüútot,
gyének hoszszasága; öszve get, Monostorszeget, Ku
kaptsoltatván pedig húszon pusinát, Apatit, Bagojövdtj
hegyet is felül haladt; szé Karavukoráij Vaisjkdti Bplességé Bél Mátyás Szerént gyánt\Plavnáti Novos^ellót,
álig tett hat mértföldet; sőt Bukini, Ó, és Új Bálánkat}
Futanéhol, Sókkal kevesebbet, Ktres[túrt,Begetset
az alsóbb része felé. Vin- köt, Bét€rvárádoi) Katyót,
disch ellenben kevéssel állít- Kovili / s Gardiriovdtipti
tya hoszszabbnak e* Várme Mellyek a' Duha kiáradásagyét , mint a* mennyire ter k ö r mint még annyi Szige
jed szélessége. Valóságos ké teknek látszatnak. Napkelet
péi lásd a* tó\á képen, (ftiáp- ről váló részén pedig föíy e*
f*) mellyet a* Bécsi Hírmon Vármegyének a* Tisza vize,
9
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BÁCS

BÁca.

szélessen terjedve, 's tsen- italt szolgáltatnak, mind a
des folyással. Nevezetes Mar- tsordáknak; mind a' juhok
siglius ( Operis Danubii nak , és méneseknek; 's nem
Tom. I. p. III. pag. 85.) vél- külömben több motsáros he
lekedése szerént, hogy a* lyei is vágynak külömbféle
föld alatt Bácsnál a' Duna, és nevek alatt. Halászattyai ne
Tisza vizének a körül lévő vezetesek, *s a' külömbféle
tavakban egyesülést állít, óltsó halakon kivul gödé
mellyet onnan tapasztalt va nyekkel is bővelkedik. Le
la az említett író; mivel gelője elég nagy, de közép
1693. esztendőben a' Tisza szerű; termő földgye több
hirtelen nagyra dagadván, nyire gazdag, és trágyázás
tavai is egészen eltelve valá- nélkül is terem, kivévén
nak, a' Duna pedig tavaival homokos részeit ; gyümöltsekély vala, a' Tiszának ára tse, cserhajli almája, 's gö
dásához képest, és ebből a' rög dinnyéje bőven terem*
nagy halak által költözének; Marhái szépek, és a' munkára
's a* víznek nagysága is válto kiváltképen alkalmatosak. E'
zó vala. III. Vize az a tó, mel Megyében hajdan, minek
lyet Cserna Bárdnak, vagy előtte a' Tőrök háborúk által
Fekete motsárnak neveznek, nem sanyargattatott, nagy,
már most az egész Vármegyé és nevezetes Férfiak is voltak;
nek nagy hasznára a' Tisza, illyen vala a Bácsi Gróf
és Duna vizével folyóvá té- Mogh, vagy Moch, Magyar
tettetvén, FERENTZ tsator- Országnak 15ÍÍ8. esztendő
ndjdnak neveztetik, s az béli III. BELA alatt volt
egész Vármegyén keresztül Nádor Ispánnya, é$ ístván
foly. A* Tisza felöl való ré ugyan a' Bácsi Grófok kbzzűl
szén több tavai is vágynak, II. ANDRÁS alatt MCCVI.
úgymint Alimaska Bara, e$ztendőbéli Nádor Ispány,
Csík Bar a, Ostrova Bar a, sőt még más Bácsi Grófról is
' • a ' t \ IV. A'Bács alatt Du t. i. Lászlóról vagyon ugyan
na áradásainak alkalmatossá e* Király alatt emlékezet.
gával folyó tó, mellyet Mar- ULÁSZLÓ alatt is ugyan e '
siglius MosTtunka Barának tzímmel bírt Ganz Jdnos.
nevez, az az hidat viselhető Mindöszve 164 lakó helyek
tónak, vagy motsárnak. V. vágynak benne, 's a' Kalo
A ' réteken szerteszéjjel lévő csai Érseki Megyéhez tartó
tavak, mellyeka térségeken | zik.
f
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Bács Vármegyében, Bácshoz
építtette ez erősséget Sz. ISTV ÁN Király, s az után a* Bá
csi Püspöknek ajándékozta,
a* mint a' régiek bizonyságai
állíttyák. Meszsze terjedő,
s magos kőrakásain belől
két ternplomai voltak , egyi
k e , és a' nagyobb az köz
népnek Isteni tiszteletére ,
északról pedig másika a'kis
sebb , a' Püspöknek tulajdon
imádságaira; ez napkeletre
vala épülve közel a* Püspöki
lakó helyhez; de már most
mind a' kettőnek tsak omladozásait is alig láthatni, a
nagy régiséget mutató Vár
megye házával egyetemben.
A' többi épulertyei a* Ma
gyarok által elégettetvén, s
elrontattatván porrá lettek,
midőn Rákoczynak pártüté
se alkalmatosságával a' párt
ütők által több napi ostrom
lások után megvétetett vala;
k i k e t , midőn a* Németek
ostrommal kívánának a* várboi kiküszöbölni, az egész
várat elpusztították, erőssé
ge árkokkal vétete körül,
mellyekbe régi lakosai titkos
folyassál a* Dunát szokták va
la beereszteni. A sántznál
volt kapunál vagyon egy for
rás kút, mellynek e' környék
ien leg j o b b ízu, *s hívessévize v a n ; az úton felfll
y
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I volt pedig egy öagy kő
mellyre SZENT PÁL Apostol
nak képe, kardgyát kezében
tartva vala kivágattatva.
BÁcs. Városa Deákul fia*
chia. Mező Város Bács Vár*
megyében, földes Ura a* Ki
rályi Kamara, lakosai kato*
likusok, fekszik Sombortól
öt mértföldnyire. Hajdan sok
kal nagyobb, népesebb, és
pompásabb volt, Bonfinnak
írásai szerént. a) Fő papi la
kó helyis vala, és Magyar
Országnak nevezetes Városa
VOLT; térségen fekszik, *s ha
tárja mindenféle barmoknak
nevelésére igen alkalmatos,
és jó lakó helyet szolgál
tat Német, Rátz, és egyéb
lakosainak. Nagy hírt tulaj
donított e* Városnak II. LA
JOSNAK idejében MDXVIlI.
esztendőben, tartatott Or
szág Gyűlése, és MDXÍX.
esztendőbéli is, mellyböl kép
zelhetni , hogy e* Város haj
dan, mind a' Királyfiak* mind
pedig az Ország Nagyainak,
méltó, és illendő szállást
ada. Mihelyt pedig a' siral
mas Moháts alatt Hazánk LA
TOSÁTÓL megfosztatott) Bácsi
Városa is szemlátomást ha*
nyatlani keaíde. Elvéstrvéti
Fő Papját Tomori Páli kV
Törökök rabságába esett, is
annak igája alatt elég SOKÁIG
sínyledszett} sőt UUIYIN e£F 4
•
öhyét
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BACSA.

BÁCS;

enyészett e* Város a* Törö lovasokat kiállíthatott a' Ki
kök járma alatt, hogy ismét rálynak számára. Vidékje
viszsza kerülvén, alig lát szép, és termő, '$ külömb
hatta leg kissebb nyomát is féle gyümöltsel, s veres bor
az akkori Kalotsai nevezetes ral kedveskedik lakosainak ;
Érsek Síitsényi, volt rendes mindazáltal negyedrésze szán
épulettyeinek. A* kőfalak tó földgyeinek középszerű
lpromolva valának, az épü termékenységgel bír, mezőletek leroskadoztak, a* Tem jök marháihnak nevelésére
plomok elbontattva, a* szőlő elég, itatójokvan, fája úgy
hegyek, és gyíimöltsös ker épületre,mint tűzre, nádassá is
tek , vad ligetekké váltöz- j elég van, az Uraságnak enge
tak. Rákóczy alatt sem ke- | delme mellett, nem külömvesét szenyvede ez a* Város; ben makkoltatásais; vagyonegyszer elégettetetr, de több nyainak eladására meglehe
ször gyaszolá az ellenségnek tős módgya, és a* kereske
dühösségét; most már ismét désnek előmozdítására is, el
elég népes, házai ugyan tse- ső Osztálybéli.
kelyek a* benne lakóRátzok- a) Dec. I. Libro.I. p. 26.
nak ínyeikhez képest alkal
BACSA. Magyar falu Győr
maztatva* Temploma téglá Vármegyében, birtokos Urai
ból építtetett, mellynek több Nemes Urak, lakosai
nagysága a' Város népének katolikusok, fekszik a* Du
sokaságához van alkalmaz na mellett, Győrtől egy mért
tatva , és az itt Isteni tisztele földnyire. Határja jó termé
tet szolgáltató Franciskánu kenységu , réttye, legelője
sok számához. Ide szoktak a jó , de sokszor a* Duna ára
Vármegyének Rendgyei is dása miatt károkat szenyved ,
^ egybe gyülekezni, mind a második Osztálybéli.
közönséges ügyeknek elren
BACSA. Magyar falu Szádelésére , mind pedig a' hi bólts yármegyében, lakosai
vatalbéli személyeknek meg- reformátusok, fekszik a* D a 
ujjítására. Lakosai szorgal dái járásban. Határjá közép
matosak, Káptalan is vala termékenységu.
itten hajdan, mellynek már
BÁcs ARANYOS. Magyar
ma tsak az emlékezete van falu Szabólts Vármegyében,
fel, ámbár olly nagy jövede fekszik Kapots Apátinak
lemmel bírt, hogy a* hadi szomszédságában, mellynek
szükségnek idejekor, ötverr filiája.
9
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BACSA*

EACSAVA.

BÁCSKA*

${

B ÁRSAVA. Orosz falu Ung- 1 BÁCSKA. Magyar falu Zem
vár Vármegyében, birtoko- j plén Vármegyeben, birto
sai több Uraságok, lakosai kos Ura Böthy Uraság, lako
6 hitűek, fekszik az Ungvári j sai katolikusok, és reformá
járásban, határja középszerű, i tusok, fekszik Battyánnak
/ermésbéli tulajdonságaihoz szomszédságában, mellynek
képest, második Osztálybeli, j filiája: Határja termékeny, s
BÁCSFALU. Bachsdorf. Ele szőlő hegyein kivül, nagy er
gyes lakosú falu Hont Vár deje is van, tulajdonságaira
megyében, birtokosa Sem- nézve hasonlít Agárd falu
berg Uraság, lakosai katoli hoz , elsó Osztálybéli.
kusok , fekszik Felső SipekBÁCSKAFALVA. tOtŰl Bdnek szomszédságában, melly stin. Elegyes tót falu Nyitra
nek filiája Selymetz Bányá Vármegyeben, birtokos Ura
tól két jó mértföldnyire. Ha volt Botskadi, most Böthy
tárja középszerű, *s külömb- Uraság, lakosai katolikusok,
féle vagyonnyai szerént má fekszik a' Bajmótzi járásban,
sodik Osztálybeli.
Nagy Bossánynak szomszéd
BÁCSFALU. Magyar falu ságában, mellynek filiája,
Baranya Vármegyében, la réttye, és földgye első Osz
kosai katolikusok, határja tálybéli, malma helyben,
mint hogy a* természetnek piatzozása nagy Tapoltsanevezetes
tulajdonságaival nyon; de mivel szőlő heijye
bővelkedik, első Osztálybéli. nintsen, fája tűzre , s épü
BÁCSFALVA. Elegyes falu letre kevés , 's legelője is szoPoson Vármegyében, birto ross, harmadik Osztálybéli.
BÁCSKASÁG. így nevezte
kosai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok, fekszik tik Bács Varmegyének Bajá
Vajkának szomszédságában, tól fogva a' Szeremi Dunáig,
mellynek filiája, nevezetes e* Baranya Vármegyétől fogva
helység a' Szent Antal Kla- pedig a' Tiszáig fekvő vidékstromárol, mellyben SZENT je,'s térsége, Bács Városától.
FERENTZ Szerzetebéli Atyák
BACSKÓ. Bacske. Tótfalu
laknak, és híres butsu járá Zemplén Vármegyében, la
sok vágynak benne. Határja kosai óhitűek, hajdan Botsközépszerű, szőlőt is termesz kai Uraságnak birtokában
tenek lakosai, réttye, *s le vala, mostani földes Ura Bá
gelőjemeglehetős, második ró Fisser Uraság, fekszik a*
Osztálybeli.
Gálszétsi járásban, az Ország
F 3
üttya
r
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BACHTI.

BADALO.
/

tfttya mellett, kies térségen.
"Határja három nyomásbéli,
's ha rrágyáztatik, mindenfé
le gabonát terem, legelője
elég, faja tűzre, és épület
re , malma helyben, itatója
alkalmatos, vagyonnyait el
ad hatty a Kassán, és Gálszétsen , a* hol kapával, s ka
szával is kereshet, és só fuharozássalis,els6 Osztálybéli,
BACHTI, vagyBakti. Szat a d püSzta GömörVármegyében, fekszik Rima Szombat
felé, Hont Vármegyének
szomszédságában, Határja jó
termékenységu.
BACHLATSKA. Szabad pusz
ta Zólyom Vármegyeben,
fekszik Ternyéhez közel,
BADATSONY.
Nevezetes
hegy Szála Vármegyében.
BADATSONY TOMAJ. a* T.
betűben,
y

BADAFALVA. Vepelbaum.

Német falu Vas Vármegyé
ben , birtokos Ura Gróf Battyányi Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Mór vi
zéhez közel hegyek között.,
Határja többnyire síkon fek
szik, $ gazdag termékeny*
ségu, réttyei jók, legelője,
és fája eleg; Stájer Ország
nak szomszédságában lévén,
s Sz. Gothárdi piatzon is ke
reskedéssel , és fuharozással
pénzt kereshetnek lakosai,
tlső Osztálybeli
y

9

BADALO. vagy Bodoló. Bo~
dolü. Magyar falu Bereg Vár*
megyében , birtokosai több
Uraságok, lakosai reformá
tusok , fekszik a* Tisza mel
lett napkeletre Váritól tel
mértföldnyire, határos vele
Hálabér. Határja termékeny,
piatzozása Beregsidron, a*
hol mindenféle vagyonnyait
eladhattya, és Váriban is
amaz egy órányi, e* pedig
fel órányi meszszeségre ván
tőle; 2L szőlőhegyeken pénzt
kereshetnek Beregzázon; le
gelője minden marháinak
elegendő, fája tűzre , és épíU
létre , a* mennyi kell, azon
kivSl a* Tiszán lakosai szá
lakkal kereskednek; s ha
lakkal még inkább bővelked
nének, hogyha Tisza vize
itten olly fás, és akadékos
nem volna, közönséges föld
gyeik, és réttyeikis vágy
nak, első Osztálybéli.
BADE, Elegyes falu a* Bá*
nátban, birtokos Ura Or-p
mosd! Uraság , lakosai kato
likusok, fekszik a' Tisza meU
lett S?ent Miklóstól \. mért
földnyire , határja jó termé
kenységi, réttye nagy, le^
gelője elég, első Osztály
béli.
BADIK. Népes tót falu Zó
lyom Vármegyében, birto*
kos Ura Gróf Eszterházy Ura
ság , lakosai katolikusok,
fekszik
9
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BADLITV

BADIN,

ff

fekszik Ó Zólyomtól egy/ és
mértföldnyire, kies he
lyen , határja termékeny, er
deje nagy, káposztás, és ken
der földgyeit Garam vize né
ha elönti; de mivel határja
meszsze terjed, sík, és kön
nyen miveltetik, legelője tá
gas , szénája elég, faja tűzre,
és épületre a* Bányákban
nevezetes keresettyek, ezen
kivul a* községnek réttye öt
kaszás, és földgye négy kila
alá való van, első Osztálybéli.

fél mértföldnyire. Határja kö
zép termékenységu.
BADLITÁN. Horvát falu Szá
la Vármegyében, birtokos
Ura Gróf Althán Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Snihalievetznek szomszédsá
gában, mellynek filiája. Ha
tárjának, 's vagyonnyainak
soványos volta miatt, barma*
dik Osztálybéli.
BADONFA. Magyar falu Vas
Vármegyében, birtokos Urat
Skerletz, és Zárka Uraságok,
BADINW Alsó Badin. Tót lakosai katolikusok, fekszik
falu Hont Vármegyében, bir kies, és szép térségen. Ha*
tokosa a* Bozóki Prépostság, tárbéli földgye termékeny,
lakosai katolikusok, fekszik réttyei jók, fája kevés, le*
Bozóktól, mellynek filiája/ gelöjének szűkes voltát, j a
fél mértföldnyire, határja kö tavaszi vetésének termékeny-v
zépszerű , szőlei meglehető sége hozza helyre, elsó Osz
sek, fája mind a'kétféle elég, tálybéli,
de legelőjének fogyatkozásai
BA£. Magyar falu Pest Vár*
miatt, második Osztálybéli. megyébert, birtokos UraHeiv
BADIN. Felső Badin..Tót tzeg. Grasalkovits Uraság,
falu Hont Vármegyében, föl lakosai katolikusok, fekszik
des Ura a* Bozóki Prépost Pesthez négy mértföldnyire.
ság, lakosai katolikusok, Földgye nagyobb részént ternem meszsze fekszik Alsó Ba- mékeny i rája mind t&zre,
dintól, legelője elég , föld mind épületbe elég, mivel
gye soványos, mellyet a* víz földgyeinek némelly része
is jár, szőlőjök tsekély hasz homokos, néha pedig rétnot hajt, e^en kivul mind a' tyeinek ártanak a* vízárádákétféle fa nélkül szűkölkö sok; noha malma helyben
dik, melly miatt harmadik szőleje is meglehetős, mind
Osztálybéli.
azáltal második Osztálybéli.
BAG. Kis Bag. Szabad püszBADINTZ. Elegyes falu a
Bánátban, lakosai katoliku ta Pest Vármegyében, két
>
sok, fekszik S?inerszegtöl J vadas kertye van*
f
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SJAGALAÍ

BAPALA. vagy Bagola,
Horvát falu Somogy Vármeyében; birtokos Ura Gróf
estetics Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik a' Kani
zsától nem rneszsze, '$ filiája.
Határja a* természetnek tsak
nqm minden javaival bővel
kedik, és szőlő hegyei is van
nak, első Osztálybeli.
BAGAMÍR. Magyar falu Bi
har Tármegyében, birtokos
Ura a* Nagy Váradi Káptalan,
lakosai katolikusok , és re
formátusok , fekszik az Érmellyéki kerületben. Jó bort
termő szőlő hegy alá építte
tetthatárja elég rermékeriy,
térsége jó., gabonával bővel
kedik, első Osztálybéli,
- N BAGATA. vagy. Bagotá*
Elegyes lakosú tót falu Ko
márom Vármegyében, birto
kos Ura Gróf Battjfányi Ura
ság , lakosai katolikusok,
fekszik Perbetétöl egy, és
mértföldnyire. Határja kö
zépszerű , legelője saját mar
háinak, réttyeik i$ a' mar
gok ízük*égjekre elég; de
mint hogy réttyeítZsitva vi
ze néha elönti, máspdik Osz
tálybeli.
BÁQD. Elegyes falu Bihar
Vármegyében.
BAGLAD. Magyar falu Szá
la Várhegyében, birtokosai
Sós,.és más Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik

f

8AOI,YA$.
a' K^pornaki járásban, Szent
György völgyének szomszéda
ságában, mellvnek filiája. Ha-,
tárja jó termékenységu, rét
tye j ó , legelője elég, fája
hasonlóképen, első Osztálybéli.
BAGLYAS. vagy Boglyas*
Nevezetes szőlő hegy Fejér
Vármegyében. .
BAGLYAS ALLYA. Magyar
falu Nógrád Vármegyében
birtokos Urai Gróf Teleky
és más Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fékszik Salygő
Tárjánnak szomszédságában,,
mellynek filiája Fülektől más;
fél mértföldnyire. Határbéli
földgye ejső Osztálybéli, sző
lő hegye nihtsen; de legelő
je elég, nem tsak tulajdon
marháinak; hanem még a*
barmokkal való kereskedés
re is, erdeje hasonlóképen
második Osztálybéli.
t

t

t

BAGÓD. Alsó, és Felső Ba-%

god. Magyar faluk Szála Vár
megyében, birtokos Ura Bá
ró Zsenyei Uraság, LAKOSAI
katolikusok^ fekszenek Szála
vize mellett Egerszegtöl fél
mértf. határjok jó termékeny-ségu,réttyeik, legelő jök elég,
második Osztálybéliek,
BAGOLA, Bagala. Neve-»
zet alatt.
BAGONYA. Bohumitie* Tót

falu Hont Vármegy. birtokos
Urai Liptai, és Janóky Urasá
gok,

/

BAGOS,

BAGONYA.

g o k , lakosai evangélikusok,
fekszik Baka öányáfol>raellynek filiája-nem meszsze, Ha
tárja középszerű, legelője
elegendő, fája mind a'két
féle > szőlő hegye középszerfi;
tiémelly fogyatkozásait meg
előzi , Selmrtznrk szomszéd
ságában való Tétele, holott
vagyorjnyait jól eladhattya,
első Osztálybéli.
BAGONVA. Bagovina. Hofr
vát falu Szála Vármegyében,
földes Ura Hertzeg Eszterhá
zy Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Vas Vármegyé
nek határja szélén, Dobronoktól nem meszsze. Határja
§gy részént hegyes, ^és völ
gyes, mellyet a hegyekből
lefolyó vizek, .keresztül fut
kosnak, nagyobb része mind
azáltal síkos, melly közép
szerű termékenysége, szőleji meglehetős bort teremnek,
vagyonnyaiknak eladására
jő módgyok lévén második
Osztálybéli.
y

BAGOS. Hajdú Bagos: Ma

gyar falu Bihar Vármegyé
ben , földes Ura Hertzeg Esz
terházy Uraság, lakosai re
formátusok, fekszik a' Sár
réti járásban, Debretzentöl
mintegy két mértföldnyire.
Sokat járnak , kelnek lako
sai, az itten keresztül Uta
zókkal. Határja homokos
Vgyan, de jó termékenysé

gp

f

g u , smás külömbféle javaf
is vágynak, első Osztálybéli.
BAGOS. Magyar falu Szatmár Vármegyeben, birtokos
Urai Bagosy, és más Urak,
lakosai oroszokból egy'esultt
katolikusok, és reformátu
sok , fekszik Csengernek
szomszédságában ,* mellynek
filiája, Nagy Károly, és Szatmár Városok között kies he
lyen v határbéli szántó föld-,
gyei termékenyek, még pe
dig mind a' három nyomásá
ban , pettyei jók i mint hogy
Nagy Károlyhoz, és Szatmárhoz két mértföldnyire v a n
a* hol héti vasárokban vagyonnyait pénzé fordíthattyá, }ó piatzozásokvan; le*
gelője is j ó , első Osztálybéli.
BAGOS. Szabad puszta Sza-<
bólts Vármegyében.
BAGOTA. Komárom Vár
megyében , lásd Bagata ne
vezet alatt, fekszik Ó Gyallának szomszédságában, melly*
nek filiája.
BAGOTA. Magyar falu Ba
ranya Vármegyében, birto
kos Ura Gróf Battyányi Ura
sáé, lakosai katolikusok, fek- '
szik a' Pétsi járásban, határja
a* természetnek külömbféle
javaival bővelkedvén, első
Osztálybéli.
BAGYAN. v. Bagyon. Tót
falu Hont Vármegyében, bir
tokos Ura Zsemberg Urasági
lakosai '
f
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lakosai katolikusok, fekszik
Prentsfálvátol, mellynek fi
liája nem meszsze. Nevezetesíti e> helyet Valas[h Pál
Űrnak itten lett születése, a*
ki a' Magyar Litteraturáról
tett jeles munkájával magá
nak szép hírt,és érdemet szer
zett; termo földgye soványas:
de fája mind a* két féle elég,
nem külömben legelője i s
szőlő hegye nintsen, de e'
fogyatkozását helyre hozza
, Selmetzhez való szemszédsáa , melly tőle ugyan távola fekszik; de vagyonnyait
ottan jól eladhattyák, melly
okból második Osztálybéli.
BÁGYÓK, BAGYOGO. Ele
gyesmagyarfalu SopronVármegyében, birtokos Ura a*
Győri Püspökség, lakosai ka
tolikusok , fekszik Tsornához \ mértföldnyire, a* Kónyi, tóhoz közel. Határbéli
földgyeinek, 's vagyonnyainak / középszerű mihémuségeihez képest, második Osz
tálybéli.
9

f

- BAGYOK. Bagyonka. Tót

falu Nógrád Vármegyében,
bittokosai több Uraságok, la
kosai katolikusok , fekszik
kies helyen Bujáknak, 's Pa
lotásnak is szomszédságában,
mellynek filiája. Határja jó
termékenységu, fája, lege
lője elég, réttyeik kétszer kaszáltatnak, és jó szénát terem

nek; malma helyben, pia
tzozása három mértföldnyire,
a' második Osztályba tétettttett.

*BAGYOSZLÓ. Elegyes fa
lu Sopron Vármegében, la
kosai katolikusok, kiváltké
pen való szép tulajdonságai
hoz képest, elsó Osztály béli*
BÁHONY. Tót falu Poson
Vármegyében , birtokosai
Gróf Brunczvik, és több Ne
mes Urak, lakosai katoliku
sok, az Uraságnak szép kastéljával ékesittetik, fekszik
Nagy Szombattol egy, és -Jmértföldnyire, Modortól pedigegy, és J. mértföldnyire.
Kies és termékeny határ jat
van, 's mind borral, mind
búzával, és sok nyulakkal is
bővelkedik; levegője, svize
sokkal jobbak a szomszéd
bélieknél, első Osztálybéli.
BÁHORB. Tót falu Ungvár
Vármegyében, birtokosa a*
Királyi Kamara, lakosai ka
tolikusok , és ó hitűek, fek
szik hegyek között. Határjá
ban többek a' fenyvesek,mint
sem a' szántóföldek , az előtt:
itten örömest tanyáztak a'
tolvajok , most szorgalma
tos lakosai által gyarapodik*
BÁJ. Magyar falu Bihar
Vármegyében, birtokos Ura
Redey Uraság, lakosai refor-mátusok, fekszik a* Szaíontai járásban. Határjának ki
vált.
}

BAJA.
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váltképen való termékeny mő földgye soványas, koszíkségéhez képest, méltán els6 lás hegyek között lévén, fá
ja , makkja szabad, de piaOsztálybeli.
BÁJ. Elegyes lakosú falu tsozó helye tsekélyes, máso
Komárom Varmegyében,biN dik Osztálybéli.
BAJA. Mező Város Báts
t o k o s Ura Gróf Eszterházy
Uraság, lakosai katolikusok, Vármegyében , birtokos Ura
fekszik Tatától , mellynek Hertzeg Grasalkovits Uraság;
filiája nem neszsze. Vidékje lakosai magyarok, németek,
középszerű, legelője , és rét rátzok, és zsidók; a kiknek
tye tsak magok szüksékgére Zinagógájok is vagyon itten,"
elég , piatzozása közéi, szö- leg nevezetessebb ep&let ben
leji elegendők; de középsze ne , a* Hertzegi Kastély négy
rt borokat teremnek, mint Szegelet formára méltóságo
hogy legelőjének nagyobb san építetve, melly lakó he
része homokos , és ritka fü lyül szolgál a* földes Uraság
vet hoz, második Osztálybéli* tisztyeinek; ezen kivül ne
BÁJ. Magyar falu Szabolts vezetes épület a* Város háza,
Uármegyében, birtokos Ura és Latinovits Uraságnak sza-^
Paray Uraság, lakosai refor bad udvara, nem hülömben
mátusok, fekszik Tardosnak a* Vármegye háza,* a* Ka
szomszédságában, Tokajtól szárnya , és a' Só ház, Szent
két mértföldnyire. Határbéli egyházai közt szebb a* Város'
földgye két nyomásbéli j ó , temploma; a* szent Ferentz
réttye gazdag, keresetre jó szerzetebéli Atyákénál, a*
módgya, legelője elég, fája kiknek klastomjok is neve
t ű z r e , és épületre az Ura zetes , és tágas épület. Lako
ságnak engedelméből, kirá sai e' Városnak kölömbféle
lyi dézmát nem adnak; zöld kézi meílerségekböl is ugyan,
s é g e , dinnyéje, és gyümöl- de leg inkább búzával, és
tse s o k , ezen kivül aV köz egyéb Hazánkbéli termések
ségnek vagyon i í . kaszás alá kel való kereskedésből él
való réttye, és szárazmalma nek , vásárjai nevezetesek..
Szép felebaráti érzékenység-:
helyben, első Osztálybéli.
jeket,
bizonyították meg a*
BAJA. T ó t , és oláh falú
Bajai
lakosok
1784- észten^
Arad Vármegyében, birtokos
dőben,
felsegélvén
egy bizo
Ura Kaszonyi Uraság, lako
nyos
Nagy
nevezetű
Komá
sai egyesült oroszok , fekromi
kereskedőnek
itten
toN
izik az Aradi járásban. Terténtt
1

H
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BAJÁN.

téntt terhelte hajójának el
BAJCS. Szabad puszta Ko
süllyedése miatt vallott nagy márom, és Nyitra Vármegyé
kárát. Vásárja mind a' három nek széleinél, földes Ura Hernevezetes, és nem kevés hasz- j tzeg Battyáni Uraság, fekszik
not hajt', dunán való malmai Érsek Újvárhoz
órányira.
fél órányira vágynak, fogyat- Vidékje az előtt haszontalan
kozásai ellenben hogy szán vala a posványságok miatt»
tó földgyeinek egy része hol míg H. Eminentziája 1788*
homokos, hol pedig kemény, folyóvá nem tétette, *s itten
kaszállójok bő időben elég, szép tsinált utat is készíttetem
de szárazságban, az igás lovak tett; sőt jeles nyári mulató
számára is kenteiének a lako házat is építtete itten 1786.
sok venni, első Osztálybéli.. Határia külömbféle javakkal
\ BAJÁNHÁZA. Magyar falu bővelkedik.
Vas Vármegyében, birtokos
BAJCSA. Német falu Szála
Ura Gróf Battyáni Uraság,
Vármegyében
, földes Ura
lakosai katolikusok, fekszik
Gróf
Battyáni
Uraság, la
Gálócznak szomszédságában,
kosai
katolikusok,
fekszik
mellynek filiája. Határbéli
Sepernek
szomszédságában
,
földgyei termékenyek lege
mellynek
filiája.
Határja
ho
lője nagy , fája elég j réttye j
i s , első Osztálybéli.
I mokos, legelője, erdeje meglehetős,malma helyben, har
BAJÁNHÁZA. Bonyestye. j
madik Osztálybéli.
Elegyes lakosú falu Ungvár j
Vármegyében , birtokosai
BAJFALU. Bontcn,
Betöbb Uraságok, lakosai ka nyisityi. Elegyes lakosú fa
tolikusok , és reformátusok, lu Szatmár Vármegyében
fekszik nap kelet felé Pdláti- birtokos Ura a Királyi Kar
ho[ egy mértföldnyire. Szán - mára, lakosai katolikusok
tó földgyei termékenyek, 's fekszik felső Bányának szom
szép javai is vágynak, má szédságában , mellynek filiá
sodik Osztálybéli.
ja, Nagy Bányától két mért
BAJCS. Kis Bajts, és nagy földnyire, Kapnik, és Kékes
Bajts. Magyar faluk Győr folyó vizek között. Határja
Vármegyéb., fekszenek Györ meglehetős, réttye jó , piaVárosához egy mértföldnyire tzozásai a' szomszédságban *
lakosai katolikusok, határjai fája az Uraságnak engedelmé
középszerűek, második Osz vel szabad , és nem meszsze-,,
röl hordgyák, az arany, és
tálybéliek.
ezüst
9
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'ezüst bányák is tsak egymért
BAJMÓTZ. Veinit[. Bojniföldnyire vannak tőle; szenet t{e. Tót Mező Város Nyitra
égetnek, és a* Bányákban el- Vármegyében , földes Ura
a d g y á k , réttye néhol tse- 1637. esztendőtől fogva Gróf
k é f y , és ritka füvet terem, Pálfy Uraság, lakosai katoli
legelője is köves, és sovány, kusok, fekszik Turócz Vár
megyének határja szélén. Vá
harmadik Osztálybéli.
BAJRA. Magyar falu Bars- ra arról nevezetes,- mivel 3 6 5 .
Vármegyében,birtokosa Peli; ablakjai lévén, az esztendő
's NagyUraságok, lakosai ka nek napjaihoz intéztettek.
tolikusok , és reformátusok, Onofrid Gróf Apaturságot
fekszik Lévától e g y , és \ fundált itten 147 9. észten do
mértföldnyire. Határbéli föld- j bén. Ámbár szőlő hegye nin
gye termékeny, réttye jó, fá- j tsen ; de termő föld^ye jó
ja is vagyon, legelője alkal- | fája sintsen, vásárbeli jöve
matos, vagyonnyainak ela- j delme meglehetős, kendere
dására jó alkalmatossága,; de j áztató vize alkalmatos, rét
mivel szőlő hegyei nintse- tyei jók , legelője elegendő ,
malma helyben , piatzozása
nek, második Osztály béli.
BAJMAK. Elegyes falu Bács közel, első Osztálybéli.
Vármegyében, birtokosa Sza- ; BAJMÓTZI FÖRDŐ. Nyitra
batka, vagy Szent Marja Vá- | Vármegyében, neveztetik e*
rosa , lakosai katolikusok, fördő Bajmótz Városától, 's
határja közép termékenysé jeles tulajdonságaiért elsőnek
gu rétye, és legelője elég, tartatik, mind jóságára, mind
pedig a* vendégek számára
második Osztály béli.
alkalmatosságokra
BAJMOTSKA. Bojnitska. készült
T ó t falu Nyitra Vármegyé nézve. Valami kővé váltt pén
ben , birtokos Ura Gróf Er- zeket h mutogatnak itten,
dödy Uraság, lakosai katoli mellyek felől a* köz nép olly
kusok, fekszik Udvarnoknak hiszemben van, hogy ^azofe
szomszédságában, mellynek egy igen fösvény fordősé let
filiája, Vág vize mellet, mal tekvolna, ki is minekutánna
mairól , mellyeknek vize so jó tsomó kintset öszve gyűj
ha bé nem fagy nevezetes. tőt, hamissan keresett pénzé
Határja középszerű \ termés- ből , büntetésül kővé Váltak.
BAJNA. Népes Mező Város
beli tulajdonságaira nézve ha
sonló Csornok falujáéhoz , Nyitra Vurmegyében, földes
Ura Gróf Erdödy Uraság, la
második Osztálybéli.
kosai
f

%
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kosai katolikusok, fekszik
kies halmon helyheztetve Bo
dóktól nem külömben Tapol
tsántol is egy mértföldnyire.
Lakosai inkább a' gazdáskodási munkával, mint mester
ségeknek üzésével foglala
toskodnak; határjában tűzi
és épületre való fája elég,
szőlő kegyei nagyok, gyümöltsös kertyei szépek, legelőjők, 's hasznok piatzok
helyben , külömbféle kézi
munkával is kereshetnek ,
meglehetős héti, és országos
vásárj ok lévén, vagyonnyai^
kat jól ,eladhattyák, termő
földgyeik középszerűek, de
réttyeik kiváltképen jók, el
ső Osztálybéli.
BAJNA VIZE. Nyitra Vár
megyében , kis folyó Víz
forrása hasonló nevű hely
ben van, melly Bajna Váro
sa mellett elfolyván, Nyitra
Szerdahely mellett, Nyitra
Vizével egyesül.
BAJNA. Elegyes lakosií
magyar falu Esztergom Vár
megyében, földes Ura Gróf
Sándor Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sáp falu
nak szomszédságában, 's. az
Uraságnak szép kastéllyával,
's jeles vadas kertyeivel ékesíttetik. Nevezetesíti szép
vidékjét JÓSEF F.K. FŐ Hertzegnek az idén itten tett víg
vadászattya. Régi volt katséL

1

lyát a* helységgel együtt á£
Ozmánokkal való viszontagságok elpusztították a' 1 6 .
századnak eleivel pedig Kunyingi Török István e' tartománynak birtokosa, ujj lakosokat szállítatott ide, 's ismét felépíttette; de viszont
elpusztíttatott, Rákotzi hadakozásának alkalmatosságával, kivált képen midőn
Nyerges Újfalu Vára ostro
moltatott , a' rátzok kitsapásaikor
felgyujtogattatván,
nagy kárt tettek e* helység
akkori lakosainak, mert mind
házaiktol, mind pedig házi
butoriaktol megfosztattattak,
s illy gyászba vala e* hely
ség , mint egy három eszten
deig pusztán, míg viszontag
felépíttethetett. Szép tem
plomjók az Uraságnak költségjével építtetett, harárja
hegyes, 's közép termékeny
ségu , legelője elég, fája tűz
re , és épületre, szőlei meg
lehetősek , vagyonnyainak.
el-adására közel alkalmatos
sága Dunán, és Esztergom
ban ; első Osztálybeli.
y

BAJOM. Kis Bajom

f

és

Nagy Bajom. Két elegyes
lakosú faluk Somogy Vár
megyében , birtokosai kü
lömbféle Uraságok, Kis Ba
jomnaklakosai Rátzok, nagy
Bajomnak pedig Magyarok,
és többnyire nemesek lakják,

BAJOR.

BAJOM.

j a k , 's katolikusok feksze
nek Segesvártól nem mesz
sze. Határjainak egy része jó
termékenységu, más részei
fövényesek, legelójök elég
és réttyeik is jók; de szőlős
kertyeik nem lévén, máso
dik Osztálybéliek.
f

f

! Határbélí főldgyei nehéz miVélésűek, mint hogy földgye
hegyes; mind azon által kö
zépszerűen terem, hajói miveltetik, réttye j ó , legelője
elég, fája tűzre, piatzozásátol
sints meszsze. Második Osz
tálybeli.

BAJOM, Nagy Bajom. Me

BAJOR VÁGÁS. Bajerovtze

ző Város Bihar Vármegyé
ben , birtokos Ura Hertzeg
Eszterházy Uraság, lakosai
magyarok, és reformátusok,
fekszik a' Sárréti járásban,
Berettyó vize mellett, Békés
Vármegyének határja szé
lén, termo földgyei ugyan
középszerűek; de más fo
gyatkozásaiért , harmadik
Osztálybéli.

tót falu Sáros Vármegyben,
birtokos Ura Gróf Szirmay
Urasáé, lakosai katolikusok,
fekszik Falotsától egy mért
földnyire. Határja a* hegye
ken sovány, de réttyeik j ó k ,
és legelójök hasznos, 's mar
ha kereskedéssel élnek, mind
a két féle fája elég, harma
dik Osztálybeli. ,

fau Bihar Vármegyében,
fyar
irtokos Ura Hertzeg Eszter

földes Ura az Esztergomi Ér
sekség, lakosai katolikusok,
fekszik Nyerges Újfalutól,
egy mérdfeldnyire. A* falu
közepén lévő völgyben van
egy kevese felemelkedett he
lyen a* magyarok Templo| ma. Szántó földgyei a* helyI nek , hegyes, és erdős fek
vése miatt kevés vala; de la
kásai nagy irtványokat tisztí
tottak , mellynek nagyobb
j részét szántó földeknek, más
I részét pedig szőlő hegyeknek
[fordították. Legelője elég^
fája tűzre és épületre, megle
hetős szőlei, földgyei közép
szerűek, eladásra alkalmatos
helye

5

BAJÓT. Magyar , és tót fa
BAJOM. Kis Bajom. Ma- lu Esztergom Vármegyében ,

házy Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik az előbbenitöl nem meszsze; határja
Nagy Bajoméhoz hasonlító,
*s ez is harmadik Osztálybéli.
BBJONTA. Elegyes falu Bi
har Vármegyében.
BAJOR. Tót falu Sáros Vár
megyében ,. birtokosai Bajor
Urak, lakosai katolikusok,
fekszik a* hegyek között,
Szedlitzének szomszédságá
ban , mellynek fiíiája Epe
rjestől egy mértföldnyire, északra a* Szepességi útban
Gölnitz, és Szomolnok felé.
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helye a* £)uuán, és Esztergomban, ámbár termő földgyeit a víz mosások soványíttyák, *s erdős, és nehéz
úttyai vannak, mind az által
első Osztálybéli.
BAJSA. Rátz falu Bács Vár
tnegyében, birtokosai Zakó,
és Vojnits Urak, lakosai ka
tolikusok és rátzok, fekszik
Kulitól egy, és j . mértföld
nyire* Szántó foldgyei jók,
és minden féle gabonát bőg
vén termének, de a* földgye
kemény, és sikeres , réttye
is j ó , de kevés; két száraz
malmai is vágynak, fogyat
kozásai, hogy földgyei keve
sek, legelője szoross, határ
jának kitsínsége miatt, gya
kran behajtatnak marháik a'
szomszédoktól. Eladás végett
Bajára, Szegedre, Újvidékre
hordgyák gabonájokat: er
deje, és nádassá nintsen, *s
mind épületre, mind tűzre
való fát, ritkán szerezhetnek;
a* Dunán lévő malmoktol öt,
és hat mértföldnyire vannak,
melly fogyatkozásai miatt,
harmadik Osztálybéli.
BAJTA. Tótfalu Hont Vár
megyében, földes Ura az Esz
tergomi Érsekség, lakosai ka
tolikusok, fekszik a* Báti já
rásban: Határja termékeny,
legelője elég, fája tűzre, és
épületre, szőlő hegyei jó bo
tokat teremnek , jeles va
9

gy onnyaihoz kép eft, elsőOsz*
táiybéli.
BAK. Magyar falu Szála
Vármegyében, birtokos Ura
Gróf Szetsényi Uraság, és más
Urak, lakosai katolikusok ,
fekszik a' Kapornaki járás
ban, Csatár mellett, melly
nek filiája. Határja nagy *
földgye elég, de középszerű
réttye hasonlóképen, borai
meglehetősek, legelője elég,
szomszéd szőlő hegyei ter*
mők, s gyumöitsökkel gaz
dagok , erdeje minnenfele
szükségjekre bővséges , ki
vált á* hozzá tartozandó Nénaji Pusztával együtt vévén.
Helyben malma, mivel Valitzka vize eiszokta önteni
réttyeit, 's a* Záporok is sok
helyeken károkat okoznak,
második Osztálybéli.
BAKA. Magyar falu Szabolts Vármegyeben, birtokos
Urai Báró Döry és Czobel
Uraságok, lakosai reformá
tusok, fekszik kis Várdától
mellynek filiája fél, Bátor
tól pedig két mértföldnyire^
Három nyomásbéli földgyeik
négy marhával szántatnak ,
mellyekben szép buza,^éTjo
rozs terem, réttyei j ó k , leélője elég, fája tűzre, és
issebb szükségbéli épület
re , kender földgyéik a' tra*
gyáztatást megkiváftnyák, el*
ső Osztálybeli.
t
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*BAKA. Elegyes falu Arad hegyekből ered, és a Ga
Vármegyében.
ram vizének egy ágába sza
• BAKA. Ahá tót Baka. Vn- kad, s nevét is elváltoztatttrprandorf. Tót falu Hont tya, és Szikintzének hivatta
Vármegyében, birtokos Ura tik, áradásai sok kárt okoz
Hertzeg Eszterházy Uraság, nak a' mezőkön, és az uta
lakosai evangélikusok, fele kat járhatatlanokká teszjk.
szik Pukantztól nern meszsze.
BAKAUANYA ORVOSI víz.
Határja termékeny, réttyeit Hont Vármegyében, olly tu
értzes vizek follyák, de rit lajdonsággal bír, hogy a' so
kán ártanak, legelője tág'as, káig véle élőknek gelyvájóV mind a* kétféle iája elég, kar eloszlattya, melly erőt az
rfzőlő hegyei j ó k , első Osz éritz köveknek tulaj donityák
tálybéli.
az Orvosok.
9
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BAKA.

FelsS tót

Baka.

Oberhravdorf.^Elegyes lakoró tót falu Hont Vármegyé
ben , birtokos Urai Hertzeg
Eszterházy Uraság, és Báró
Hellenbach, az itt való Bá
nyáknak miveltetóje, lakosai
evangélikusok, fekszikBáth
mellett; mellynek filiája, Pu
kantztól sem meszSze, neve
zetes e* hely a*' birke bárá
nyoknak jó neveléséről, és
bányáiról, mellyböl aVlako
sok szép hasznot vesznek bé,
folyó vizében kiváltképen jó
izű rákok vannak, határbéli
réttyeit az értzes vizek sóványíttyák ugyan; de ritkán,
és tsak egyTtis részének árta
nak, legelője elég, fája mind
a' kéfele, szőleji nevezete
sek , ekŐ Osztálybéli.
BAKABÁNYA

BAKA. Alsó Baka, Elegyes

lakosú falu foson Vármegyé
ben, birtokosai több Urasá
gok, lakosai katolikusok,
fekszik Bőstől nem meszsze
Tsiliz patakja mellett, hasz
nos malmai vágynak a' Duna
vizén* Határja középszerű,
vagyonnyaifiak eladására jó
alkalmatossága,második Osz
tálybéli.
BAKA. FclsS Baka. Ele

gyes magyar falu Poson Vár
megyében , birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai kato
likusok, fekszik az élőbbe
mnek szomszédságában,helyben fűrész, és szárazmalma
van, vízi pedig a* Dunán j ó
távol; határja tzín mosó rővfcl bővelkedik, réttye, le
gelője j ó , második Osztály

VIZE. Honé beli.

BAKA. Magyar, és tót falu
Vármegyében, nem nagy fo<Jyó víz, mefly a* szomszéd Nógrád Vármegyében , birG
toko-
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SAKÍP.

tokosai külömbféle Urak ,
lakosai katolikusok, és évan«
gelikusok. Határja közép ter
mékenységu.
BAKÁN, Bnvkein, Bukán.

BAKÓ.

ja hegyes, mellynek némelly
részét a' vizek szokták kimos
ni , és néhol soványas is, szó
ló hegye középszerű, eladás
ra módgya a\ távolabb vAá;
helységekben, harmadikOsz-<
tálybéjli.
BAKÓNAK. Magyar falu
Szála Vármegyében, birto
kos Ura a' Királyi Kamara ,
lakosai katolikusok, fekszik
az elóbbeninek szomszédsá
gában. Határbéli földgye, hj*
szorgalmatosan
miveltetikközépszerű, legelője elég,szo16 hegye, erdeje, gyürnöltsös kertyei, gesztenyéssé, és
szilvássá is levén > második:
Osztálybéli.
BAKONY. Nevezetes erdo
Veszprém
Vármegyében
hoszsza mint egy i a. mért
föld , szélessége pedig néhol,
kettő , néhol három, néhol
pedig őt mértfőid; külömb
féle szép élő fáiról, vadgyairól, és a* sertéseknek alkal
matos hízialtat&áról híres.
Nem külömben a' Bakonybeli Apáturságról. Irtogattatván
pedig kebele némelly helye
ken, sok külömbféle ide szál
lított lakosoknak termékeny
földet szolgáltat.

' Elegyes falu Vas Vármegyé
ben , lakosai katolikusok.
BAKÓ. Magyar falu Nógrád
Vármegyében.
BAKK. Szabad puszta Tolna
Vármegyében, fekszik Szakátsnak szomszédságában ,
mellynek filiája. Határbéli
földgye jó termékenységu.
BAKÓTZA. Magyar falu Ba
ranya Vármegyeben, birto
kosa Meltzer Urasáé, lako
sai katolikusok, fekszik a'
Hegyközi járásban. Határja
a* természetnek tsak nem
minden javaival bir, első Osz
tálybéli.
B AKÓ. Elegyes tót falu Nyi
tra Vármegyében, lakosai ka
tolikusok. Határja közép ter
mékenységu.
BAKOD. Szabad puszta Fest
Vátmegyében.
BAKÓFA. Elegyes falu Vas
Vármegyében, lakosai kato
likusok. Határja középszerű.
BAKÓNAK. Elegyes lakosi!
horvát falu Szála Vármegyé
ben, birtokos Ura Hertzeg
Eszterházy Uraság, lako$ai
BAKONVA.Magyar falu Ba
katolikusok, fekszik a' kis- ranya Vármegyében, jbirto-*
sebb Kopornaki járásban , kosa a' Pétsi Káptalan, lakó*
Bagonyáhak szomszédságá I sai katolikusok, fekszik a '
ban, mellynek filiája. Határ-1 S Pétsi járásban, Határbéli föld
gye
t

9

BAKÓN.

SAKOA

jj£
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£ye külömbféle természeti tásban élt vala, 's majd Püs
javakkal megáldarrarvin, el- pökségre emeltetvén, j ó idős
ső Osztály béiL
korában, tsuda tételekkel is
BAKONYBEÍ; Magyar falu fényivé megölettetett I I .
Veszprém Vármegyében, bir LAJOSNAK Mohátshál * lett
tokosa a* Religyioi Kintstáí, veszedelme titán, szabadon
fekszik épen a Bakonynak nyargalván az Ozmánok é
közepén, a' honnét Bakony- vidéken Apáturai eíszélledbel nevezetét is Vette. Ge- tek, a* benne lévő SzefzeteS
rentz, vagy Gerezna nevű Atyák rabságra 's ihségré ju
íblyó patakotskája is van a' tottak, a* hely pedig minde
"Völgyben, melly -völgyi tér nektől elhagyattatótt; Vidség nap keletről Advas tő lintzi Ferent[ hévíi Apátiír *
9

nek,

délről Kertes kőnek > lakosokat is Szállított oda

v

északról pedig Gál hegynek
neveztetik. Kősziklás magas
erdős hegyek között van fek
vése ; á' völgybélí hegyeskői
hegynek tövénél felemelke
det kő szikla mint égy határ

kiknek a' Templom előtt élel
mekre való földnek érdőf
engedett irtani. Meghálálozván pedig a* jó Apátiír 1730*
esztendőben, az ütáhha kö
vetkező Apátúraknák hagy
jel, 's Borostyán kőnek ne ta a' kiaftromnak gyarapí
veztetik. Ennek tetőjén szer tását , a* mint hogy virágjára
zett vala magának remetei is hozatott míg II. ÍÓSKJ? Tsálakást Gunther Magyar Or szárnak uralkodása álátt e*
szági első Remete,SzENf IST Szerzetnek vége nem SzáVÁNNAK attyafia, [s ugyan kasztatóth Határjá meglehe
ótt építtetett kápolnát is a* B. tős, síiru ercíei vágynak,legé-i
Szűz MÁRIA menybe emel lője elég, fáján; és malmán ki*
tetésének tiszteletére, a' hol vül semmi java nem lévéri $
is kegyes, és jámbor élete ti harmadik Osztálybeli;
tán e' világból boldogul ki
BAÉONYSZÉÖ. Magyar fald
hullt vala. Ennek halála után Bihar Vármegyében, birtö-.
SZENT IMRE Hertzegrtek né k o S ü r á ílédey Uraság, Iá-

velője Szj Gellért Püspöknek
is tetszett ugyan e* völgység
ben, dé az előbbitől napkelet
re tavolabt, más remetei la
kó helyét készíttetni; a' höí

kosai reformátusok * fekszik
Beíény estőí hérri mésszé, *'
sárréti kerületben , á' höl fletéhyó Vize fertővé válvári j
széjjel foly, rákokkal, 's íéhét eszfendeig testi sányúigá* kéftőü Wka'Vaí kővelkédik j
Ö &
ftéiíyefi

loo

BAKON,
9

mellyet a lakosok Bétsben
j6 pénzen eladnak. Gyön
gyök is találtattak itten. Ha
tárja gazdag, réttyei kövérek,
legelője nagy, hatója alkal
matos, melly szép tulajdon
ságaihoz képest, elsó Osz
tálybéli.

BAKS.

mékenységu , de mivel a* vvt
áradások határját gyakran el
öntik, földgyeit, réttyeit, sőt
néha magát is a helységet.
Épületre is fája nem lévén,
második Osztálybéli.
9

BAKSA. S^ent Ivdny Baksa*

Magyar falu Abauj Várme
BAKONY UJVÁIC. AZ Ú be gyéken , birtokosai több Ura
ságok, lakosai reformátusok,
tűben.
BAKOS TOREK. tótul Bakos fekszik Halmajjat által ellen
Terjakovc^e. Tót falu K.Hont ben, jdes szántó földgyei
Vármegyében, lakosai kato 's réttyei vágynak Hernád vilikusok, 's többnyire fazeka- j [e folytában; de mivel lege
sok; dombos helyen fekszik. lője nem elég, és egyikfele
Határbéli legelójök szoross, fája sints szőlős kertyeik kö
de mind a* kétféle fájok e- zép termékenységuek, má
lég, 's a' sikon fekvő szántó sodik Osztálybéli.
földgyeik bőveri termők, és
BAKSA. Elegyes lakosa
könnyen mivelhetők, Rima Magyar falu Baranya Várme
szombatnak szomszédságá gyéken ,• birtokos Ura a' Ki
ban lévén , vagyonnyaikat rályi Kamara, lakosai katoli
jól eladhajtyák, első Osztály kusok , fekszik a' Pétsi járás
béli.
ban , határja mint hogy a'
BAKOVA. Bakwitz. Bako természetnek, sok javaivá!
vitze. Tót falu Nyitra Várme bővelkedik, méltán első Osz
gyében, lakosai katolikusok, tálybéli.
fekszik Veszelénynek szom
BAKSA. Magyar falu Szála
szédságában, földgye közép Vármegyében, a' hol posta
termékenységu, réttye, lege is vagyon Alsó Lendván fe
lője jó, fája is tűzre elég, ita lül egy státióval Barabáshoz
tó ja alkalmatos, második Osz I közel, Csesztregnek szom
tálybéli.
szédságában , mellynek filiá
BAKSA. Külső Baksa. Ma- ja, lakosai katolikusok. Ha
yar falu Abauj Vármegyé tárja jó, vagyonnyai külömbén , birtokosai külömbféle félék, második Osztály béli.
Urak, lakosai katolikusok, és
BAKSAHÁZA. Magyar fala
reformátusok, fekszik a'Kas Szála Vármegyében , birto
farjárásban. Hátárja jő ter kosai-több Uraságok, lako
9
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BAKT.

sai katolikusok, fekszik Oroszlán mellet, mellynek fi
liája. Földgye többnyire irtvány , legelője elég , malma
az Uraság földgyén, szőlő he
gye termő , fája mind tűzre,
mind épületre ingyen ; de
mint hogy réttyei, és termő
földgyei , a' záporok által
gyakran elmosattatnak, májodik Osztálybeli.
BAKSAHAZA.

Éolgarov.

Szabad puszta Nógrád Vár
megyében, birtokos Ura Bak
sa Uraság, Határjá jó termékenységíí.
BAKTA. Magyar falu Abauj
Vármegyében , birtokosai
több Uraságok, lakosai refor
mátusok , fekszik Gagyho[
nem meszsze. Határja termé
keny, szőleje középszerű, rét
tyei jók, erdeje makk termő
fákkal bővelkedik, s folyó,
vize is van, első Osztálybéli.
BAKTA. Elegyes lakosú
magyar, és svát) falu Heves
Vármegyében, birtokos Ura
az Egri Püspök, lakosai ka
tolikusok , fekszik Sziráknak
szomszédságában, mellynek
filiája, napnyugot felé Eger
Városától nem meszsze. Vidékje termékeny , *s ámbár
réttyeit a* víz járja, mindaz
által sokféle javai lévén, el
ső Osztálybeli.
BAKTA.
Magyar Mező Vá
ros Szabólts Vármegyében,
9

fpr

földes Ura Gróf Haller Uraság, lakosai reformátusok,
fekszik Mada Városától egy
kis mértföldnyire. Földgye,
és réttye j ó , és a* víz nem
járja, piatzozása helyére jó
úttya, és vám nélkül , fája
mint a' kétféle az Uraság
nak engedelméböl, erdejek
közel, száraz malmai kettő,
de mint hogy legelője nem
elég, fóldgye néhol homo
kos , második Osztálybéli.
BAKTI. Szabad Puszta Kis
Hont Vármegyében , nem
meszsze Rimaszombattól.
BAKTA. Folyó víz, Heves,
és külső Szolnok Vármegyé
ben.
BALA. Szabad* puszta He
ves Vármegyében , fekszik
Tisza Püspökinek szomszéd*
ságában.
BAIAJT. Magyar falu Bor
sod Vármegyében, birtokos
Ura Vay Uraság, lakosai re
formátusok, fekszik a' Szejidrői járásban. Szántó földgyei
termékenyek, fája épületre,
és tűzre ingyen, szőlő hegye
v

középszerű, Kir.dézmája n i n 

tsen, de legelője szoross, és
áatzozása isMiskoltzon távol
évén , második Osztályhéli*

Í

BALALENY. BELELENY •

vagy Balatin oláh falu Biha
Vármegyében, birtokosUr
az Oroszból egyesült Najry
Váradi Püspökség, lakosai ó
G 3
hitűek,

BALÁS,

hitűek', fekszik a' Belényesi Vármegyében, birtokos Ur%
járásban. Határja közép ter Runyi Uraság, lakosai katolU
kusok, fekszikRábaVize mel-.
mékenységu.
BÁLÁS. S[ent Bálás. Kö lett Vasvártól más fél mért-*
zépszerű magyar falu Szála földnyiré. Határja síkos, fóld
Vármegyében, birtokosai In- gye termékeny, réttye elég
k e y , és más Uraságok, lako és jó nemi fája, legelője er-sai katolikusok. Határja kö deje yan\ piatzozása Kőszözép termékenységu, szőleje gön, és Szombathelyen, e k
iája elég, borainak eladásá ső Osztálybéli,
ra jó módgya, gyümoltsös
BAXASFA. BalasetL Ele-,
kertyeij gesztenyéssei hasz gyes tót falu Poson Várme^
nosak, de legelője szoross gyében, birtokosai külörriblévén, második Osztálybeli. féle Urak, lakosai katoüku-v
BALÁS. Szent Bálás, ma sok, fekszika Csaloközber^
gyar falu Somogy Vármegyé Szerdahelyhez közel, melly-*
ben , földes UraiHertzeg Esz nek filiája. Határja jó terrneU
terházy Uraság, lakosai kato kenységü , réttye, legelője
likusok. Határja j<£ termé- kövér, vagyonnyai jelesek,
első Osztálybeli,
kenységu.
t

>

BALAS KIS BAL Ás. Szabad

mszta a' Kis Kunságban,
ekfzik Izsákhoz Pest Varmegyében íiem rneszsze, határjja kövér, és gazdag termésű.

Í
/

BALÁS. Sitnt Bálás. Tót

falu Zólyom Vármegyében,
birtokosa a' Királyi láriyászi
Kamara , lakosai katoliku
sok fekszik Potkonitzának
szomszédságában. Határja so
vány.
BALÁS SZ. BALÁS. Magyar
falu Szála Vármegyében, alsó
Hahóitól Kanizsa felé mint
egy fel óra járásra az ország
útban, földes Urai ínl^ei, és
Styb.lits Uraságok.
9AÍ.AS AJ. Magyar falu V^s
t

BALÁSÍ ALVA. Blastndorf,
Bdásovet^, Balasütti. Tót

faluBereg Vármegyében,bir-.
tokos Ura Qróf achőn^orn
Uraság, lakosai ó hitűek,
fekszik a* Munkátsi Urada
lomban. Határja ha gazdagon
nem trágyáztatik, egyebet
"nem ter^m zabnál; réttye tse
kély, Wgelője szoross, Mun
kátsi /piatzozásáfaoz közel
va«-/fája épületre, és tűzre
elég^ tsekélyes tulajdonsá-.
gaihoz képest, negyedik Osz-.
tálybéli.
BALASSA. Szabad puszta
Veszprém Vármegyében.
BALÁSÉR. Balaziova. Magjyaj: falu Bereg Vármegyéd
bcti

1

%

BASÁT.

IÍALÍS*.

fcen, birtokosai több Urasá
g o k , lakosai katolikusok, és
6 hitűek, fekszik a* Munkátsi járásban. Hátárbéli földgye középszerű, réttye j ó ;
és némelly helyen sarjút is
terem, legelője elég, 's mind
a'kétféle raja a'mennyi szük
séges, szoléi termők, piaízozásai a' szomszédságban;
de mivel néhakatárját a* víz
járja, második Osztálybéli.
BALÁSYÖLDE. Szabad pusz
ta Gömör Vármegyében,
fekszik Doboczhoz közel,
imellynek filiája.
BÁLÁS VÁGÁS. Blasov*
V

Tótfalu Sáros Vármegyében,
földes Ura Berzévitzky Ura
ság, lakosai katolikusok,
Fekszik TorisTfi, vagy TartTfi vize paryán, határos á*
Szepességgel, meszsze terje
dő erdSs vidékje van. Határ
ja soványos ugyan; de mivel
réttye, és legelője nagy, fá
ja tűzre, s epilletreis elég,
s ezzel szoktak lakosai ke
reskedni , haVmadik Osztály

ínellyek közép termékenysé
g i e k , fája mind tűzre, mind
épületre ingyen, malma egy
mértföldnyire, legelője szoross, szőlő hegye nintsen,
V piatzozása is távol lévén,
második Osztálybéli.
ÓALATON KERESZTÚR. A*

K. betűben.

-BALATON TAVA. Plattén-

See, Somogy Várihegyében,
Szála, és áomogy Várme

gyéknek határjok között kez
dődik, nagyon szél ess , és
kivált hoszszan terjedő tó.
Nevezetének eredetébenmeg
nem egygyeznek a'tudósok,
sokari Magyar erédétő szó
nak állítyák, mások ellenben
rátz, vagy tót szónaki .Haj
dan az egész Balaton körűi
lévő környék, a' régi Hlíriához tartozott, '$ 2Í Tatárok
is Balatonnak nevezek, és
ezek adták által annak élőb
bem nevezetét, melly mind

a* mái napig megtartatott. AGörögök közzfil Ptoloméus,
és Strábó, a* Deák irók köz-

9

f

BELI.

103

|

zulpedig, Méla, és Plinus

BALATON. Magyar falu j nem emlékeznek szorgalma
Borsod Vármegyéken, bir-i tosan felőle. Pliniuínál Pejtokos Urai Szent Pétery, és [ó nevezet alatt fordul elő.
más Uraságok, lakosai ka- I A* híres Magyar törtéhetek
tolikusok , fekszik Sz. Már írója, Turót\i, Palatínus tó
tontól, fél órányira, hegyes nak nevezi, erőltetvén a' ré*
vidékek között, napnyugo't gi Balaton neüerietét. Hídfelé folyó vize hasznosan Vegnél Szála patika .egyesül
öntozgeti szántó földgyeit, e* tóval, holott maé;y nádas
G 4
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helyeket foglalván el', itgy \ ne termo halakis igen jóízá*
látszatík, mint ha e folyó I ek, mellyek között leg ne
vízből származna, melly bel- vezetesebb a' Fogas, vagy
lyebb nagyobbra terjedvén Fogashal, melly mind ízére,
annyira nevekedik, hogy hi mind húsának keménységé
dasokon kell rajta által járni, re , 's jóságára nézve más ha
's talán azért neveztetett Híd* lakat, meszsze felül halad;
végnek, mivel már itt mint és egyebütt eV halnak neme
egy ^ehetetlen volna, hidat nem is található. Ritkán szo
építeni rajta. Sok farkasok kott egészen befagyni; h*
lakták e* környéket, mivel pedig egészen járható , igen
az említett nádasokban, al szép halászat esik rajta. Kör
kalmatos tanyájok vala; ki nyéke kiváltképen termő
vált midőn Siala, Ormdnd mind a' vetésre, mind gyű*
vizével egygyé válik, na möltsre, mindppdiga' szőlő
gyon meszsze terjed. Vize termésre nézve. Nem kevés
hol szélessebb, hol keske kárára vagyon Somogy Vár
nyebb helyet foglal, száraz megyének, hqgy nagyobb
földet is lehet néhol látni a' kereskedést nem folytathat,
vizek között; de a* mellyek- Szála, és Veszprém Vármer
hez senki sem közelíthet, ki gyekkel, mert ha a' mint
vévén a száraztól benyúló már Méltóságos Gráf Fe<helyeit, a'-'hói Fonyod és stetich György kimérettette ;
Bogjúr feksienek, meUyé- Keszthelynél e* uagy tó ké
ken kivul még ezek a* helysé résztől egyenesen járhatóvá
gek vágynak partyán,, ugy* tétettetik; nem tsak az itt fek
mint: Helyt, Szemes, S[dn- vő helységek, hanem mind a'
tod; és Fog szabadi puszta. két Vármegye kevés idő aiatt
Leg szélessebben terjed a' fogja érezni, e'szép és igen
Balaton tava Veszprém Vár hasznos igyekezetnek jóltémegyében, a' hol szélessé vő következéseit. Mert így
ge mintegy négy mértföld > annakutánna nem lesznek c'
hoSzsza pedig némellyek >vél-, két szomszéd Vármegyék
lekedése szerént ia. másoké egymástól elszakasztva. Má
szerént ellenben 17. mért* sodik által járás esik e Bála*fold. Természeti tulajdonsá ton taván SL Tihanyi révén j
gáról e' tónak méltó mögje* ha pedig keményebb telek
rezni, hogy valamint vize járnak, akkor szabadon jőváltképen való, ugy a' ben- nek, s mennek a* jég há
tán;
r
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tán; de az illy által járás,
BALATON KERESZTÚR. A
sokszor veszedelmes, mivel K. betűben.
a* fel felé öszve tolongó ha
BALATON. SZ. GYÖRG*. Az
b o k , nem engedik e* tónak Sz. betűben.
tökélletes befagyását, és spk-* BALATON ÚJLAK. Az Ú .
szor ott is elsüllyednek, a* betűben.
hol elóre semmi veszedelmet
BALATINCZA. Szabad pusz
sem lehetett vala vélni. A? ta Tolna Vármegyében fekr
kemény hidegnek meggyen szik Czikhez közel.
gülésével pedig hamar megr
B^LDOTZ. Baldovct{. Tőf
jágyúl a' fialaton fagya is, falu Szepes Vármegyében,
ágy hogy egy téli napon, földes Ura Gróf Csáky Ura
egész fagya elgyengül, 's rit ság, lakosai katolikusok,
ka tél múlik el, hogy vagy fekszik Szepes Várallyáto)
ember, vagy más állatok öb fel, Lötsétöl pedig más fé.i
létől el ne nyelettetnének. mértföldnyire. Nevezetesíti
Bővebb leírását lásd Kora- .e'helységet jó savanyú vize,
binszky Lekszikonnyában, melly kivált a' Kútfőnél ked_e* tzím alatt, PLATTÉNSEE. ves ízvi, tsípős, és tagokaf
BALATONFŐ. Magyar falu erőssítö; de nem igen állán.Veszprém Vármegyéoen,fek- dó erejében, ha meszsze vi
szik Lepsény, és Kajár hely tetik. Határja ugyan sovány,
ségeknek szomszédságok és tavas, negyed része ret^ban, lakosai katolikusok; tyének vizes, és sovány fü
.határja jó termékenységu, vet terem; de ezt az Uraság
réttye, legelője kövér, va jó legelővel helyre hozza, a*
gyonnyai/elesek, első Osz> ki fát is ád; mivel szántó
földgyeinek három része kö
tálybéli.
BALATONHEHYE. Magyar zép termékenységíinél j o b b ,
falu Szála Vármegyében, fek s piatzozásaJs közal van,
szik Békallyának szomszéd- .első Osztálybeli.
svában, mellynek filiája,
BALF.
Volfs,BoI[sa.Siép
lakosai katolikusok. Határ- német falu Sopron Várme
ja, 's vagyonbéli tulajdon gyében, birtokosa Soprop
ságai is az említett íalujéhoz Városa, lakosai katoliku
hasonlítók, második Osztály-j sok, és evangélikusok, fek
béli.
szik Soprontol nem meszsze.
BALATON BERENY. Be- Fördője nevezetes, melly
nek tulajdonságait megvisfény. Nevezet alatt.
gálváq,
f
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gálván,'leírta Doctor Kon
rád): Úr. Határja jó termé
kenységu ; borai elég neve
zetesek, Sopron vidékje kö
rül ; réttye, legelője j ó , '$
piatzozása közel, és Hasznos,
mindenféle vagyonnyaik^ el
adására ; első Osztálybeli.

könnyen mivelretik, piatze-*
zása szomszédságban Mosótton, réttye, legelője elég,
de mivel erdeje nintsen, má^
sodik Osztálybéli.
BALINTZ. v. Bulincz. Kö

zépszerű falu a' Bánátban,
lakosai katolikusok, fekszik
BÁLINTz. Bulintz. Elegyes Temesvárhoz három mért
falu Krassó Vármegyében, földnyire.
birtokos Ura a* Királyi Ka
BALITTA. Középszerű ma
mara ,, lakosai katolikusok, gyar falu Ábauj Vármegyé
és óhitűek, fekszik Temes ben , birtokosa nagyobb ré
vártól három, és mértföld szének Szemere Uraság, és
nyire. Határja közép termé mások, lakosai reformátu
kenységu.
sok, fekszik Gagynak szomBÁLINK A. Elegyes német zsédságában. Határja jó, bo
falu Fejér Vármegyében, bir ra középszerű , réttye a* Gatokosa Gróf Amadé Uraság, gyi völgyön gazdag, patak
lakosai katolikusok, fekszik ja a' falut hasítván, Beret feMórtól két mértföldnyire, lé foly; erdei mind a' két
Komárom Vármegyének szé helyben makkot hozó fákkal
lén. Hstfárja jó termékeny bővelkednek, első Osztály
ségu , réttye, bora, legelő beli.
je eléé, mellyekhez képest BALKÁNT. Magyar falu Sza*»
elsÖ Osztálybeli.
bólts Vármegyében, birtokos
B Á LNITF AL V A. VdltntO- tJrai Ibrányi, és más Urasá
va. Tót falu Turotz Várme gok, lakosai katolikusok
gyében , földes Urai Semsey, de többen reformátusok, fek
es más Uraságok, lakosai ka szik Nagy Kallótól, melly
tolikusok , fekszik Kis Szo- nek Jiliája nem meszsze. Haezóeznak szomszédságában, tárja trágyázás nélkül is +
mellynek fi Kaja, Znió Vá- szép búzát, és bőven terem;
rallyától fél mértföldnyire. réttyei j ó k , ' mellyeket a
Hajdan 1283. esztendő ko víz nem jár, piatzozása há
rul Murány földének nevez rom mértföldnyire Debretetett, akkori Gróf Murányi tienben; legelője elég, úgy
birtokosának nevéről. Határ aratás előtt, mint utánna
báli föld gye termékeny, és fitatója alkalmatos, káposz
tássá*
(

>
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tássa, nádássa nagy, só fuharozással Debretzénben, és To
kajban, kapával is öt mért
földnyire pénzt kereshetnek
lakosai, kendert áztatója,
száraz malma helyben, vízi
pedig két mértföldnyire, méhei, dohánnyá elég, de fája
nintsen, első Osztálybéli.
BALKANY. Szabad puszta

'Békés Vármegyében.
BALKÁNY. Folyóvít Szat-

gyar falu Győr Vármegyé
ben , birtokos Ura a* Győry
Káptalanbéli Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik fo
lyó vize mellett Győrtől két
mértföldnyire. Toldgye nent
igen termékeny, szénája, le*
gelője elég, és nádgya i s ,
harmadik Osztálybéli.
. BALOG. Alsó Balog. Ma

gyar falu Gömör Vármegyé
ben, birtokos Ura Gróf Kohá-^
ty Uraság, és mások, lakosai
katolikusok, többen reformá
tusok, fekszik a' Tráji, és Peszek puszták mellett, Göraörtöl két mértföldnyire. Határ
béli földgye középszerű, lege
lője szoross,' fája szűken, gyümöltsös kertyel, káposztássá,
szőlő hegye, malma hely
ben; Rimaszombatban pia
tzozása, lakosai fazekaknak,
és deszkáknak árulásával is
kereskednek; második Osz
tálybéli.

inár Vármegyében.
BAIXA. Magyar falu He
v e s , és Külső Szolnok Vár
megyében, birtokos Ura Her
tzeg Grasalkovits Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Gyöngyöstől négy mértföld
nyire a* Mátrai járásban. Ha
tárja külömbféle termésbéli
tulajdonságokkal megáldat
hatott, első Osztálybéli.
BALLAHÍDA. Magyar falu
Szála Vármegyében, lakosai
katolikusok, határja közép
szerű.
BALLÁ, Hegyes lakosú fa
lu MoSon Vármegyében, bn%
tokos Ura HertzegEszterházy
Uraság, lakosai katolikusok.
* BALALEÍY. Qláh falu Bi
har Vármegyében, lakosai
4 hitnek, fekszik a' Belénye
si járásban. Határja, középsze
rű, 's olfy forma vagyonnyaihoz képest második OsztályMi.

gyar falu Gömör Vármegyé
ben , birtokosa Gróf Koh.áry
Urasáé, lakosai katolikusok,
fekszik az élőbbemtől nem
meszsze, ezen a* környé
ken leg nagyobb falu; szántó
földgyei, szőlő hegyei, r é t n
tyei hasonlók az elobbeni fatujéhoz, piatzozása közel, jó
gyümöltsös kertyei vannak,
második Osztálybéli.

ÍUILON- v. Batfony. Ma

Uradalom

BALOG. FelsoBalog.

BALOG VARI.

Ma

Gömör

tojjí
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Gomör Vármegyében, föl- féle javai vannak; de mivel
desJLÍra Gróf Koháry Uraság, legelője kevés, és fája nin
magában foglallya e'falukat. tsen , második Osztálybeli*
Felső Balog, Meleghegy,
BALLYOG* Balyok neve
Perjéssé, Tamás, Csép, Cza- zett alatt.
k ó , Dobocza, Új falu, SzúBALOG. Tót falu Zólyom
tor, Hrusova, Dobra, és Vármegyében, lakosai kato
Róna Patak, és ezeken kivíil likusok, fekszik Hronat falu-'
14 falukban, külömbféle ré nak szomszédságában, melly
szeket.
nek filiája; határja megle
hetős
, fája elég, réttye, leBALOG VÖLGYE. Mártsak
maradványai, 's alig szemlél élője jő /harmadik Osztály
hető hajdani Balog Várától éli.
BÁL PÜSPÖKI. Szabad pusz
vette eVnevezetet/
BALOG FOLYÓ víz. Gömör ta Heves Vármegyében, ha
Vármegyében eredetét veszi tárja kövér, és gazdag ter
Klo&avtikó hegyéből, 's e' mékenységu.
Vármegyének számos hely
BALOGFA. Magyar falu
ségéit befutván a* Balog völ Vás Vármegyében, birtoko
gyön , mellytöl nevezetét sai Zanőthi, Győrfi, és Gesz
vette, Lenarifalván alól, ti Nemes Urak, lakosai ka
Omlik a' Sajóba..
tolikusok , fekszik a' Kősze
ÍJALQG. Alsó, és Felső Bar gi járásban. Határbéli föld
lpg. Elegyes lakosú faluk gye termékeny, legelője
Jío^nt Varmegyében, birto elég, szőleje nintsen, mind
kosai több Uraságok, lako azáltal más jő tulajdonságai
s i katolikusok, feksz^ejnek ra nézve, első Osztálybeli.,
Pobótzhoz nem meszsze,
BAXOGFALVA. Elegyes mamellynek filiáji Ipoly vize yar falu Gömör Vármegyé
mellett, Hont Városától más én ; birtokosai több Urasafél mértföldnyire. Határjai rok, lakosai katolikusok,
)>ovek, legelőjök elég, sző ekszik Fülekhez 1 mértföld
lő hegyek termő, de mivel nyire 1 Vargeáe szomszéd
fájok nintsen , második Osz ságában, 'mellynek filiája.
tálybéliek.
Határbéli földgye sovány,
BALOG. Elegyes magyar hegyes, 's nehéz miveltetéfalu Abauj Vármegyében, la su, és minden nyomásának
kosai katolikusok. Határja ió negyed részét a* zápor járja,
termékenységu , 's külömb- j piatzozása nem meszsze, le
gelő-

f

f
S

BALOG.

BALOS.

'

lő£

geloje, rétye, avagy széni- i ben ; de a' közel valók megj a , nádgya elég, faja mind lehetősek. Fogyatkozásai
a* kétféle, gyümöltsös, és hogy a szántó töldgyeinek
konyha kertyei jók, káposz- felét gyakorta nagy vizek jár
tás földgyei is, vize kendert ják , *s illyenkor legelője \i
áztatni alkalmatos, az úgy szoross, fít is vagy Szolgád
neveztetet Vargedc tavában; latén, vagy pénzért szerez*
*s folyó vizében hala, és rák- nek, a* szomszédságokban,
ja elég ván, sót is hordhat harmadik Osztálybéli.
BALOSAT. Elegyes lakosa
Tokajból Gátsfelé, második
falu Vas Vármegyében, la
Osztálybeli;
BALOG ÚJFALU, az U; be- kosai katolikusok, fekszik
Rumnak szomszédságában ^
tűben^
BALOG PUSZTA. Csongrád mellynek filiája. Határja kö
Vármegyében, Maty tava zépszerű, valamint vagyona
öntözgeti, Szeged Városa nyai is, második Osztálybeli.
BALOTA. Szabad puszta a
határjában.
BALOGÉ TÓ. Nem igen nagy Kis Kunságban , fekszik Ha
t ó , Szegednek külső Váro lasnak szomszédságában.Tefi
sai alatt, meglehetős mély mő földgye kövér, és a* fóldmivelésre kivaitképen alkal
ségű , és tiszta vize van.
BALOTA VAiv.Atsuva,
v. matos.
BÁLPATAK A. Tót falu Sá
Acsuha. Oláh falu Szatmár
Vármegyében, földes Ura ros Vármegyében, birtoko
Gróf Károlyi Uraság, lakosai sai több Uraságok, lakosai
R. katolikusok, és egyesűit- I katolikusok, fekszik Ternyétek, fekszik Űj Barlafalunak nek szomszédságában, melly
szomszédságában, mellynek nek filiája, Eperjestől mint
filiája, Veres Mártonyon fe egy két mértföldnyire. Ha
lül, fél mértföldnyire. Kö tárja középszerű termékeny
zépszerűek földgyei, réttyei- ségu, réttye, legelője, hí
neK. egy részét a^ víz nem jár ja van, de piatzozása mész*
ja. Mis^ótfalvai piatzozásá- szelévén, második Osztály
tól fél órányira van, a* hol béli.
vagyonnyait, valamint nagy BALSA. Magyar falú Szabólts
Bányán is könnyen elad ha t- < Vármegyében, birtokosa a'
tya, egy része határjának jó, Királyi Kamara, és más Ura
és hasznos legelője van, mál- ságok , lakosai többnyire re*
9iai ugyan nintsenek hely formátusok, fekszik a' Ti»
x
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sza mellett, Zalkodnak szóin
szédságában, mellynek filiá
ja. Kis Várdától fél mértföldnyire. Határbéli két nyomá
sú, földgyeiben búza, rozs,
és másféle gabona is jól te
rem, legelőjok elég, irató
helyek is van, fájok mind a'
kétféle szükségjekre, makk
jok is a' hizlalásra elég, Ki
rályi Dézmát sem adnak,
első Osztálybéli.
. BALTA VAR. Magyar falu
Vas Vármegy. *s Gróf Festetich Uraságnak szép Kastellyával díszesíttetik, lakosai
katolikusok, határja ió termé
kenységu, réttye, legelője,
kövér, második Osztálybéli.
j

BALTYELE. v. BALTHELYE.

Nem nagy falu Arad Várm.
birtokosa a' Kir. Kamara, la
kosai katolikusok, határja jó
termékenységu, réttye, le
gelője kövér, második Osz
tálybéli.
BÁLVÁNYOS. Magyar falu
Somogy Vármegy. birtokosa
Perneszy Uraság, lakosai ka
tolikusok , és reformátusok,
fekszik Körös hegy mellett,
mellynek filiája, Koppantol
egy mértföldnyire. Vidékjének minden javai vannak,
makkja sok, szőlő hegye,
fóldgye j ó , első Osztálybéli.
BÁLVÁNY SZAKÁLLOS KO-

márom Vármegyéb. lakosai
.katolikusok, fekszik Ekets-*

(

nek szomszédságában, melly*
nek filiája, jó ha tárja van*
BALYOK, vagy Bólyk. Ma
gyar falu Bihar Vármegyé
ben, lakosai katolikusok,
fekszik Várkonynak szom
szédságában, mellynek filiá
ja. Határbéli fóldgye gazda
gon termő, 's külömbféle ja
vai szerént első Osztálybéli.
BALVASNITZE. Orosz

fa

lu Temes Vármegyében.
BÁMFA. Elegyes falu Mo*
son Vármegyében.
BÁN. Német, és rátz falu
Baranya Vármegyében, bir
tokosa F. Királyi Fő Hertzej*
Aszszony Kristina, lakosai
katolikusok, és egyesulttek,
fekszik Krassó vize mellett,
Baranya Vártól egy mértföld
nyire. Határja a természet*
nek, minden javaival bővel
kedik, 's nem lehet nem az
első Osztályba számlálni.
BÁN. Banóvttr. Mező Vá*
ros_Trentsén Vármegyében ,
birtokosa GrófIllésházy Ura*
ság, lakosai katolikusok,
épült Bán vize partyán, a* he
gyen túl lévő kerületnek kö-*
zepéberi, egy partos helyen
Trentséntöl harmad fél mért
földnyire. E* népes Városba
szokták a* korul fekvő hely
ségek, minden eladni való
terméseiket Öszve hordani
's itt szokták pénzé tenni.
Épűlettyei jók, és erőss ké*
ézuls*
%
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tzfcletuek, nagyobb része | lehetős módgyok van, va-i
mindazáltal paraszti házak gyonnyainak eladására, mából áll. Két templomja van, ! sodik Osztálybéli. '
egyike a* Sz. HÁROMSÁG
BÁND. Elegyes német fa
NAK, másika pedig Sz, M I  lu Veszprém Vármegyében,
HÁLYNAK emlékezetére szen birtokosai Somogyi, és más
telve* Az elsó néhai llléshá- Uraságok, lakosai katoliku
iy István Nádor Ispánynak, sok, fekszik Markó, v. Me
es kedves élete párjának Pál- sterinek szomszédságában ,
(y Katalinnak költségével mellynek filiája, Palotától
építtetett, a' kiknek e' Vá más fél mértföldnyire. Pia
ros akkori birtokokba volt, tzozása Veszprémben, szán
Ékeskedik e' Város még fa tó földgye, legelője elég
lakkal, és sántzokkal, ke- réttye is a* mennyi szüksé
rítetett Kastéllyal is, melly ges , malma, és szőlő he
nek magas tornyából a'Töro* gye nintsen, harmadik Osz
kök, és Tatárok jövetelére tálybéli.
vigyáztak , az arra rendelte
B AND ARASZÓ. Elegyes fa
tett nappali, és éjjeli őrzök. lu Bihar Vármegyében.
Az e Városhoz tartozó fa
BANDOLY. Veiden. Horvát
luk ím ezek valának: Nagy falu Vas Vármegyében, bir
Hradna, Kis Hradna, Kon- tokos Ura Gróf ErdÖdy Ura
ndcs, Dubot[id, Petsenyét, ság, lakosai katolikusok^,
Bohóthi, Lehota,,Bre[olub, fekszik a' Kőszegi járásban,
Nagy ChUton,Sjyina, ésO[i- földgye homokos, és kövemena. Termo földgyei jók, tses, faja elég, tehetősebb
fája ugyan kevés, de egyéb lakosai kereskedéssel élnek,
nevezetes tulajdonságaihoz második Osztálybéli.
képest, első Osztálybéli.
BÁNDORF. Bondorf, VonBÁNA. Magyar falu Ko- dorf. Német falu ' Sopron
inárom Vármegyében, bir Vármegyében, birtokosa So
tokosa Gróf Szapáry, és más pron Városa, lakosai kato
Uraságok, lakosai katoliku likusok, fekszik Soprontól fel
sok , fekszik Gönyíitöl más mértföldnyire. Határja, s tu
fél mértföldnyire. Középsze lajdonságai is középszerűek,
rű határjában , réttye, lege vagyonnyainak eladására jó
lője marháiknak elég, sző- módgyok lévén, második
leji fsekélyek, és selejtes Osztálybeli. \
horoiar teremnek j de megBÁNFA. Elegyes lakosú fa-*
lu
f
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BÁNK.

BANRALV.

t i Baranya Vármegyében,
birtokos Ura a' Pétsi Káptalanbéli Uraság, lakosai Ka
tolikusok, fekszik a* Pétsi já
rásban. Vidékje termékeny,
szőlei nintsenek, középsze
rű tulajdonságaihoz képest,
második Osztálybéli.
BÁNFA. Szabad puszta Szá
la Vármegyében.

munkával kereshetnek, le
gelője elég, fája tűzre, és
épületre az Uraságnak enge
delmével , Királyi tizedet
nem adnak, malma ' hely
ben , mint hogy a' víz áradá
sok szántó főldgyeit, és rét
tyeit is rongállyák, második
Osztálybéli.
BÁNFALVA. Trentsén Vár
BÁNFALU. vagy Bánfaivá. megyében, totűl Banova*
Apetlán. Elegyes német falu lakosai katolikusok, fekszik
Mosón Vármegyében, földes Rajetz vize mellett, ZolnáUra Hertzeg Eszterházy Ura hoz fél mértföldnyire; határ
ság, lakosai katolikusok, béli fóldgye termékeny, le
fekszik közei a' Mosón Vár l ő j e , ííja elég; vagyonmegyei nagy tóhoz. Szántó nyainak eladására piatza a
fölagyei termékenyek; de az szomszédságban, első Osz
áradott tó vize gyakran elön tálybeli.
ti határját, réttye nevezetes
BÁNHALMA. Szabad pusz
szénát terem, legelője szo ta Heves Vármegyében, bir
ross , melly miatt az Uraság tokosai Gróf Forgách, Báró
tól pusztát bérben bírnak, er Orczy, és Borbelíy Urasá
deje nintsen, 's fa helyett gok, lakosai katolikusok,
náddal túzelgetnek, malma fekszik Kenderesnek szomalkalmatlan, harmadik Osz szédságában, mellynek fi
tálybéli.
liája. Vidékje termékeny, és
BÁNFALVA. Magyar falu hasznos füvet terem ; mind
Borsod Vármegyében, bir a'juhoknak, mind másféle
tokosa Platy Uraság, lako barmoknak nevelésére.
BÁNHALMA. Szabad pusz
sai katolikusok, többen re
formátusok , fekszik Bán ta Borsod Vármegyében.
BÁNHÁZA. Szabad puszta
horvátnak szomszédságában,
mellynek filiája, Putnoktól Szatmár Vármegyében, fek
nem meszsze. Határja ki szik Nyír Bátornak szomszéd
csiny, de elég termő, ha trá- j ságában, Szabólts Vármegye
gyáztatik, Miskóltzi piatzo- szélénél.
zásától három mértföldnyire
BÁNHEGYES. Szabad pusz
van, szőlő hegyeken Kézi ta Csanád Vármegyében.
9

BÁN-

BÁKH.
BÁNHÍDA. Középszerű fa azok a* két folyó vizerskék,

lu Békés Vármegyében.
BÁN HÍD A. Elegyes lakosú
falu Komárom Vármegyé
ben , Földes Ura Gróf Eszterházy Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Tatától egy
mértföldnyire, legelője, 's
réttyei, saját szükségjekre
elég, de^határja homokos lé
vén, második Osztálybéli.
'BÁNHORVÁT. Magyar falu
Borsod Vármegyében, bir
tokos Ura az Egri Kis Papság,
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Bánfalvától nem meszsze egy völgy
ben. Földgyei ha trágyáztatnak, gazdagon termők, piatza Miskoltzon három mért
földnyire , fája tűzre, és épü
letre ingyen, ézőlő hegyei
középszerű bort teremnek,
malma a* mellette folyó vi
zén , legelője szoross, s sző
leinek a' földgye nehezen tartatik épségben, hogy a* ví»
el ne hordgya, melly miatt
második Osztálybéli.
BANITZA. Magas hegy Aba
uj Vármegyében, hajdan
arany, és ezüst bányái vóltak, a* mint ezt Orosz neve
zete bizonyittya; napkeletre
fekszik, Felső Vizsolynak
Szomszédságában, észaMtfelé
pedig a' Szászoknak itt volt
• hajdani műhelyek, még most
x

mellyek ezekből a' hegyek
ből erednek, *s az emlitett
falunál öszve folynak* Re
gemen a* Felső Vizsolyi he*
gyekhez tartozott, a* nevezett
kegygyel egyetemben.
BÁNJOVA. Elegyes falu a
Bánátban, lakosai katoliku
sok, és ó hitűek, fekszik
Lippától egy mértföldnyire.
Határja jó termékenységu*
BANK. Magyar falu Vesz*
rém Vármegyében, birtoosai Gróf Szapáry Uraság ,
és mások, lakosai katoliku
sok, és evangélikusok, fek
szik napkelet felöl közel
Szombathely faluhoz, melly-ne*ifiliája. délről Rédéhez*
napnyugot felül Ld\yhot,
északra pedi^ Nyék pusztá
nak szomszédságában. Ha*
tárbéli földgyei terméke*
nyek, réttyei iók, malmai
helyben, legelője, 's fája
tűzre elég, vagyonnyainak
eladására jó módgya Pápán,
1

E

és Győrben, fuharozással,

kereskedéssel is pénzt szerez*
hétnek lakosai, első Osz
tályba
BANK. Elegyes falu Nó*
grád Vármegyeben, blrtoko*
saGyurtsányi Uraság, lakó*
sai katolikusok, és evangé
likusok, fekszik Rútságnak
szomszédságában, mellynek
filiája,
Vadkertöl t&m m*tatiumegtartyák emlékezetét!
H

m

%

114

BANKA.

BANKA*

sze, Nógrádtól pedig két rmótzon, / s Prividjén, má
mértföldnyire. Határja közép sodik Osztálybeli;
szerű, -s különös tava van,
BANKA. Tót falu Ungvár
mellyet a' lakosok Tenger
Vármegyébe
birtokosai több
szemnek neveznek, mivel a'
Uraságok,
lakosai
katoliku
tengerrel közösnek állíttyák;
sok
,
és
reformátusok,
fek
az bizonyos, hogy mérhetet
szik
a'
hegyek
alatt
alkalma
len mélységű , formája ke
rek, 's mintegy öt száz öl tos helyen, Zemplén Vár
nyi kerületű, soha meg nem megyének szomszédságában*
apad, és nem is árad, ám Szántó földgyei terméke
bár egy patak fogyhatatlanúl nyek, 's vagyonnyaik is je
foly belé, a*' halat nem szen lesek lévén, első Osztálybéli.
vedheti. Szóleje, legelője
BÁNKESZI. Kesza. Tótfa
elég, 'földgyei j ó k , réttyeik lu Nyitra Vármegyében, bir
hasznosak, malma helyoen , tokosai Gróf Károlyi , és más
piatzozása középszerű, má Uraságok, lakosai katoliku
sodik Osztálybéli.
sok, fekszik Nyitrától két
BANKA. Tót falu Nyitra mértföldnyire. Határja terVármegyében, birtokos Ura \ mékeny, legelője elég, mai-*
Gróf Erdödy Uraság, lakosai | ma helyben; de fája, piakatolikusok, fekszikDivek | tzozása nintsen , földgyeiket
nek szomszédságában, melly négy marhával miveíik, és
nek filiája, Bajmótztól egy arató részt is többét adnak,
mértföldnyire.Határbéli föld mint más helységekben, meigye /második Osztálybéli,! Jyek miatt harmadik Osztályszőlő hegye középszerű, pia béli*
tzozása Csejtán, és Újhely
BANKHÁZA. Szabad pusz
ien, malma helyben, má ta Pest Vármegyében, birto
sodik Osztálybéli.
kosa Beleznay Uraság, fekü
BANKA. Tót falu Nyitra szik Peregnek szomszédságá
Vármegyében, birtokos Ura ban. Határja jó termékeny
Báró Splényi Uraság, lako ségu. ,
sai katolikusok, fekszik Vág
BÁNLAKA. Oláh falu Bihar
vize pártyán, hegyek tövé Vármegyében, birtokos Ura
ben helyhezterve. Réttyei el GrórBattyáni Uraság, lako
ső Osztálybéliek, tűzre való sai egyesultt katolikusok,,
fája*, 's legelője elég, mal fekszik a* Váradi járásban/
ma helyben, piatzozása Baj- Határja sovány, >s tsekély
4>

BÁNRÉVÉ.

BÁNLOKi

ííf

tulajdonságaihoz képest ne jáfr^ és a* szomszéd Uraság
gyedik Osztálybeli.
határjában, malma közéig el
BÁNLOK. Bánátbéli falu, ső Osztálybéli.
fekszik Temesvárhoz mint
BÁNREVE. Szabad puszta
egy két mértföldnyire.
i Békés Vármegyében * földes
BÁNÓCZ. Tót* és magyar Urai több Uraságok..
népes falu Zemplén Várme-j BÁNSZKA. Tót falú Zenigyében, birtokos Ura Gróf I lén, Vármegyében, birtoomidek* és más Uraságok* i os Ura Bernát Uraság, ía^
lakosai katolikusok, ó hitű kosai katolikusok, fekszik
ek, és többnyire reformátu Varannótól egy mértföldnyi
sok, fekszik Ondövdhofy kö re. Terjmé$béli tulajdonságai
zel , Pazditsnak is szomszéd ra nézve Aranyos patakoz haságában. Határja közép ter Sonlő, hatmadik Osztálybeli;
mékenységu , főzelékje ]6,
BÁNOTA. V; Banutűi Ma
fája elég, második Osztály gyar falu Szalá Vármegyé
beli.
ben , birtokosa Hértzég Esz
BAKÓK Sz* GYÖRGY. Szála terházy Uraság, lakosai ka
Vármegyéb. az Sz. b e t ű i n . tolikusok, fekszik Alsó LendBÁNOS. Magyar falu Bara vához közel, mellynek fi
nya Vármegyebén, birtoko- j liája, Lendva folyó; és ál
sa a' Pét$i Kis Papság,, lako ló vize között. Határja meg
sai katolikusok, fekszik a? lehetős termékenységu ^ ke-:
Hegyközi járásban. Határja belében szőlő hegye nintsen;
középszerű , *s javai is olly j de vagyonriyainak eladására^
formák, második Osztály meglehetős alkalmatossága j
béli.
*
| második Osztálybéli.
BÁNYA. Éönyai Éiírgersj
BÁNRÉVE; Magyar falu Gö
mör Vármegyében, birtoko dór fi Giringsdorf. Német
sa Szent Miklósi Uraság, la falu Sopron Vármegyében $
kosai katolikusok, és refor földes Ura Hertzeg E^zterhámátusok fekszik Sajó Püs zy Uraság, lakosai katoliku
pökinek szomszédságában ^ sok, fekszik Nagy, és Kis
mellynek filiája, Putnoktói Baromhoz más fél mértföld
egy mértföldnyire; ^tárbe nyire; Határja söyányas $ har^
li földgye j ó , és termékeny, mádik Osztálybeli. .
BksrÁiStaingrntien.
Bppiatzozása három mértföld
nyire hasznos, fája,mind a' Hyahcje. Horvát falu Vás Var
kétféle, legelője elégi ia- megyébe*^ tirtóköí földéi
t
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BANYA,

BÁNYA.

Ura Gróf Battyáni Uraság, la gyében , birtokosa a* Pétsi
kosai katolikusok, fekszik Püspökség, lakosai katoli
Kőszegtől mintegy jó mért kusok, határja közép termé
földnyire. Határbéli föld^yei kenységu.
BÁNYA. Új Bánya. Ele
középszerű termékenységin
e k , Vidékje hegyes melly gyes magyar falu Baranya
nek a' vizek kiáradásai árta Vármegyeben, birtokosa a*
nak borai meglehetősek, Pétsi Püspökség, lakosai ka
f&)\ tűzre , és épületre elég, tolikusok , fekszik az élőb
legelője hasonlóképeti, gyü- bemnek szomszédságában.
möltsös kertyei szépek, és Határja középszerű, máso
termékenyek; de termo föld dik Osztálybéli.
gyének mivoltához képest,
BÁNYA. Nagy Bánya. Szatmásodik Osztálybéli.
már Várm. az N. betűben.
f

9

B ÁNYA . Ziata Banya. Tót

BÁNYA. Ruda Bánya. Ma-

falu Sáros Vármegyében, bir yar falu Borsod Vármegyé
tokosa Kaszonyi Uraság, la én , birtokosa Gróf Csaky
kosai katolikusok. Határja Uraság, lakosai katolikusok.
középszerű , fája mind a' két
BÁNYA. Rima Bánya. Ele
féle, réttye, legelője elég,
gyes
falu Kis Hont Várme
második Osztálybeli*
gyében , birtokos Ura Gróf
BANYOKA. Elegyes falu Te- Ráday Uraság, lakosai kato
mes Vármegyében*
likusok, fekszik Rima Szom
BANYA, Telki Banya. Ma- batnak szomszédságában. Ha
yar falu Abauj Vármegyé tárja középszerű, legelője
én , birtokosa a' Királyi Ka 's fája mind a'kétféle elé*.
mara, lakosai többnyire re Rima Szombatnak szomszéd
formátusok, fekszik S. A. ságában lévén, alkalmatos
Üjhelyhez mintegy más fél piatzozása, második Osztály
mértföldnyire. Határja kö béli.
zépszert! piatzozása távol BÁNYA. Lánya Bánya* Ma
esik, szőlős kertyei a* hegy gyar falu Nógrád Vármegyé
allyai híres borokhoz képest ben , birtokosai több Urasá
selejtes borokat teremnek; gok , lakosai katolikusok,
főzelékje j ó , második Osz és reformátusok. Határja kö
tálybéli.
zépszert, 's vagyonnyai is
BÁNVA. Ó Banya. Ma hasonlók lévén, második
gyar falu Baranya Várme Osztálybéli.

f

f
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BÁN-

BANYA.

BÁNYA.

Iljr

BANYA. Znió Bánya C[i- Városa, lakosai katoliku
nó Banya. Elegyes falu Nó sok., fekszik Felső Bányá
i

grád Vármegyében, birto
kosa Sándor Uraság, lakosai
katolikusok. Határja gazdag
tulajdonságaira,nézve hason*
ló Berzentzéhez, elsó Osz
tálybéli.

tól nem meszsze, határja kö
zépszerű.
BÁNYA. Remete

Bánya*

Mező Város Szepes Várme
gyében , lakosai katoliku
sok, határja soványas, de
BANYA. Mis^t Bánya. Ma mivel legelője elég,' 's fája
gyar falu Szatmár Várme mind a kétféle, és piatzoző
gyében , földes Ura Gróf Ká helyén keresetre jó módgya
rolyi Uraság.
az első Osztályba tétettetett.
1

f

BANYA. Lapos Bánya.Wiz-

gyar falu Szatmár Várme
gyében, birtokosa Gróf Ká
rolyi Uraság, lakosai kato
likusok , határbéli bányáik
ban jó módgyok a*keresetre,
*s a* munkásoknak vagyonnyaikat eladhattyák, réttyeit
a vizek el nem öntik, fájok
tűzre, és épületre az Uraság
nak engedelméböl, makkja
elég, nádra semmi szükségjek sints. Mivel értzet ol
vasztó kementze van a* hely
ségben, a szenet hasznosan
eladhattyák; malmok hely
ben. Fogyatkozásai, hogy
határjában, síkság nintsen, 's
tsupa hegyekből, és erdők
ből áll vidékje , szántó földyei, és réttyei is igen tseelyek, legelője sovány, he
gyes, és köves, mellyek sze
rént harmadik Osztálybéli.
BkTtYh.Kirt^Bánya. Ele
gyes falu Szatmár Vármegyé
ben, birtokosa Felső Bánya
9
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BÁNYÁTSKA.

Ruda

Bá-

nyátska. Tót, és magyar fa
lu Zemplén Vármegyében,
földes Ura a* (Királyi Kama
ra , lakosai katolikusok, fek
szik Varannótól nem mesz
sze, 's a* Pataki Uradalom
hoz tartózik, napnyugotra
Dávidvágás felé egy mély
völgyben, hegyekkel békeríttetve, Abauj Vármegyének
határja szélén. Földgye kö
zépszerű , hajdan ertz bá
nyák is valának itten, és on
nan neveztetett Bányátskának, a* mellynek ma nyo
mát sem láthatni; mostani
vas bányái tsekélyesek, termésbeli vagyonnyai hason
lók Nagy Toronyáho[:

de

mivel földgye soványabb,
második Osztálybéli*
BAPSA. Elegyes falu a* Bá
nátban , lakosai katolikusok,
és óhitűek, fekszik a' Lugosi kerületben > SzinerszegH 3
^
tői

BAR.

|i8

föl nem meszsze. Harárjakö-]
zép termékenységu.
BÁR. Elegyes német falu
Báranya Vármegyében , la
kosai katolikusok , fekszik
Báta sziktől más fél mértföld

nyire. Határja jó termékenysegu.
BAR, KIS BÁR. Magyar falu
pomogy Vármegyében, lako
sai katolikusok, 's plébániája
is van, fekszik Gerezd, és
Körmend falukhoz nem mesz
sze. Határja elég jó termé
kenységu.
BÁR. Kis aü Bár. Magyar
falu Foson Vármegyében,birtokos Ura Gróf Amadé, és
más Uraságok, lakosai kato
likusok , fekszik Bőstől egy
mértföldnyire. Szántó földgyei meglehetősek, de egyéb
javai nem lévén, harmadik

BARA.

d é , Báró Bornvill, és más
Urak > lakosai katolikusok;
tsak egy ut választya el, Kis,
vagy Albártól, nevezetesíti
e* h e l y e t t híres történet írőr
Istvánfi Miklósnak, ittpn lett
születése, a* ki bétses mun
káját e* helyen készítette.
Határja jó termékenységu ^
de más némelly fogyatkozá
sai miatt, második Osztály
béli.
BARA. Szabad puszta He
ves Vármegyében, birtokos^
Szeleczky Uraság < fekszik^
Ross { és Tarkonya' között,

Határja termékeny vize, le-a
gelője elég, 's erdeje szép.
BARA* Elegyes falu a* Bá*
nátban, lakosai katolikusok*
fekszik Lippától más fél mért
földnyire. Határja jó termék
kenységű.
Osztálybeli.
| BARABÁS. Magyar felu BeBÁR. Modor aü Bár.^ Ma reg Vármegyében , birtoko
gyar falu Foson Vármegyé sat több Uraságok, lakosai
ben, birtokosai több Urasa-i reformátusok , fekszik a* Ti-*
g o k , lakosai katolikusok, sza háti kerületben Gelényes^
fekszik az előbbenitöl nem MezőKaszony, és Csonka Pa
meszsze. Határbéli szántó pi helységekhez fél órányira.
földgyei termékenyek; de Határja hároiri nyomásbeli,'s
más j^vai nem lévén, harma közönséges miveléssel is min
denféle gabonát, *s leg in
dik Osztálybeli.
;
BAR. EUBár. Elegyes ma- kább Búzát terem,réttye meg
yar falu Poson Vármegyé lehetős, legelője valamint
én, $ az Uraságnak jeles fája tűzre elég, de mivel ha
Kastéflyával diszesittetik, ré tárját a' víz járja, második
gibb nevezetességeit leírták Osztálybéli.
íróink,.'bakosai Gróf Ama
BARABÁS. Magyar falu Sza-
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BARAC.

JBARAB.
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Ja Vármegyében , birtokosai J BARACS. Szabad puszta Fe
Szetsödi, és más Urak, la jér Vármegyében, birtokosa
kosai katolikusok, fekszik Daróczy Uraság.
Csesz üregnek szomszédságá
BARACSKA. Magyar falu
ban, mellynek filiája. Határ Fejér Vármegyében, birto
ja jó termékenységu, vagyon kosai reformátusok, fekszik
nyai is nem utóisók, máso a* Váli völgyben Szent Péteiv
dik Osztálybéli.
hezfél órányira, határos Már
BARABÁSHEGY. Bort. ter tonvásárjával, és a' Pettendi
mo szóló hegy Vas Várme usztával. Határja jó termék
gyében.
enységu, .erdeje ugyan nin
BARACZA. Magyar falu Gö tsen, sem szőleje, de egyébmör Vármegyében, birtoko aránt búzával, szénával, és
sai több Uraságok, lakosai legelővel bővelkedik.
katolikusok, fekszik a' Sajón
BARACSKA. Elegyes lakosú
tulGömörtöl fél mértföldnyi falu Báts Vármegyében, bir
re, a* Bátkai völgyben, melly tokos Ura a' Királyi Kamara,
völgy három felé oszlik, egy lakosai katolikusok, fekszik
része délről Vanka, más ré a' .Duna mellet. Határja fá
sze északról Batka, harma radságosan miveltetik, kudika pedig napkeletrül Füge koritzáját, káposztáját, ga
felé. Határbéli földgye, ga bonáját melly Gyűrűi pusz
bonát bőven terem; de a' zá tán, szükségén felül terem,
porok járják , piatzozása helyben szokta eladni, mi
Rosznyon öt mértföldnyire * vel a' dunában lévő tőkék
legelője elég, *s mind a két miatt ritkán mehet oda keres
féle fája, gyumöltsöskertyei kedő hajó oltson, tűzi fája az
hasznosak, második Osztály Uraságtól engedtetik, szőlei
béli.
tsekélyek, nádgya, ha az idő,
BARACS. Szabad puszta Fest és vizek kedveznek szüksé
Vármegyében , birtokosai gére elég. Marháit vagy Gyatöbb Uraságok,u£y mint Gróf riti pusztán, vagy a* Mohátsi
Ráday, 's M. Darvas Uraság. szigetekben legeltetik; har
madik Osztálybéli.
Határja jó termékenységu.
BARACSKA. Elegyes falu
BARACS. Magyar falu Baranya Vármegyeben, lakosai Bars Vármegyében, birtoko
katolikusok.Határja küiömb- sai több Uraságok, . lakosai
féle javakkal megáldattatott, katolikusok, fekszik a* Vcrrebélyi járásban, ámbár haelső Osztály béli.
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tarjában

BARAK.

tarjában erdeje olly hagy
uints, mint más helységek
nek; de mivel szükségére
fija elég, épületre való is az
Uraságnak engedelmével , *s
tnás javakkal is bővelkedik,
első Osztálybéli.
BARADNA, Tót falu

Gö

mör Vármegyében, birtokos aGr ófK oh áry Uras ág, lakosai
evangélikusok, fekszik Do*>
brapatakhoz, és Sztrizshez fél
órányira Kis Hont Vármegyé
nek szélén. Határja közép ter
mékenységu, faia elég, réttye
legelője jó, rétekje nevezetes,
második Osztálybéli*
BARAKONY, Elegyes oláh
falu Arad Vármegyében, bir
tokos Ura a Királyi Kamara,
lakosai ó hitűek, fekszik Bo
ros Jenőtől egy, és J. mértfóldnyire,földgye termékeny,
fája makkja szabad, mindaz
által vagyonnyainak eladás
béli fogyatkozása miatt, má
sodik Osztálybeli,
BARAKONY, Beretyin. Oláh
falu Bih^f Vármegyében, föl
des Ura a* Nagy Váradi Káp
talanbéli Uraság, lakosai katolikusok,és többen ó hitűek,
fekszik a Szalontai járásban,
termékeny 's jó tulajdonsagaihoa képest, első Osztály
beli,
BA*A*ONY, tlegyes falu
foson Vármegyében, birtokkos Ura Ambrp Urarffr lako
1

1

sai katolikusok, fekszik Galantához közel, mellynek fi
liája, határja soványas, 's tsekély vagyonnyai szerént, har
madik Osztálybéli.
BARAKONY. Tót falu Tor
na Vármegyében, birtokosa
Gróf Gyulai Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Torná
tól más fél mértföldnyire
Borsod Vármegyének szélén.
Határja néhol soványas, rét
tyei j ó k , s középszerű va
gyonnyai szerént, második
Osztály béli. ^
BARAKONY. Tót falu Tren
tsén Vármegyében, földes Ura
Gróf Gyulai Uraság, lakosai
katolik., és ó hituék, fekszik
erdőkkel, és tserjés ligetek
kel környül vétetett helyen*
Szántó földgyei alkalmatos
mivelésfiek s jók , réttyei is
jő szénát termők, második
Osztálybéli.
BARAN. Nagy hegy Zó
lyom Vármegyében Sz. Ja
kab nevű falu mellett. Ar
ról nevezetes hogy az id&
változását ködös párolgása ál
tal ki jelenti, mikor pedig
ellenkező, az az rajta fekszik
a' köd, essős időt mutat.
BARANCS. Elegyes lakosú
falu Zemplén Vármegyében,
birtokos Urai Püspöki Barkóczi , Klobusitzky , Ura
ságok kiknek lakó helyeivet
diszQskedik, lakosai katoli
kusok ,
t
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BARANÍ.

BARÁND.

k u s o k , fekszik a* Terebesi
kerületben , sík mezőségen,
mellyett Hermet\ folyó vize
á z t a t s jó termékenységu;
d e a* nagy áradások ártalmá
ra vannak, határja kivált ké>en termékeny, réttye* jók,
egelője elég, mindenféle
gabonát bőven tetem > széna*ajó, malma a' szomsédság>an , eladásra való piatzozá
sa alkalmatos, első Osztály
béli.
J

v
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BARÁND. Magyar falu Bi

har Vármegyében,földesUra
á'Nagy Váradi Káptalanbéli
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik a' Sárréti járásban.
Határjának jó termékenysé
géhez, 's vagyonnyainak gaz
dag voltához képest, első
Osztálybéli.
BARÁND.

Szabad puszta

Fejér Vármegyében.
BARANDA. Elegyes oláh
falu a Bánátban, fekszik V
Pántsovai kerületben.
r

BARÁND. Alsó, és felső Ba-

ránd szabad* puszták Szála
Vármegyében , fekszenek
Szála Apátihoz nem meszsze.
BARANYA VÁRMEGYE. Ne

vezetét vette Baranya Várá
tól, ámbár némellyéka* bor-'
nak sokaságától eredtetik,
mint hogy e* Vármegyének
Vidékje borokat gazdagon
terem, és innen bor annydnak nevezik. Hajdan Bara-

nyaságnak neveztetett, melly
nevezet régi volt méltóságát
jelenti , mert míg ez Baranyaságnak^valamintSomogyság, Sziloitiság, Liptóság/s a*
t. addig Hertzegségnek mél
tóságával kerkede. Mikor vaía ez az idő pontya bizonyta
lan; de hihető, oogy akkor,
midőn a' Királynak sok fiai
lévén, az igazgatáshoz szok
tathatták. A* Vármegyének
egész vidékje , mint egy há
rom szegelet forma , nap keletrul szüntelen a Duna választya el Bárs Vármegyéről,
valamint tót Országtól; nyű
göt felé Dráva vize, Somogy,
és Tolna Vármegyék; észak
felöl pedig, és del felé őszve
szoríttatván, szüntelen Merstt hegyével keríttetik. Ezek
től vévén Dombó váráig n
mértföld hoszszasága; széles
sége pedig hét, ha Mohátstöl
Sziget felé vétetik az útnak
hoszsza. E* Vármegyének
fekvése olly gyönyörű a* he*
gyeknek, és térségeknek egy
mással való nagy megegye
zése által, 's olly tetzhető,
hogy Magyar Országnak a*
leg szebb Vármegyéivel ve
tekedik , az elsőségért \ *s azt
másnak nehezen engedi.Mett
sem a* hegyeknek kietlensée,' nem darabosíttyá és tseélyíti vidékjét; sem igen
tágas térsége unalmassá nem.
válik,
1
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BARAN,-

BARAN.

válik, és ha egy darab egye
nes tért mutat, hegyekkel
yáltoztatíya az egyenlőséget;
hegyeit, és halmait pedig
gyönyörködtetőleg elegyí
tette a* természet, szép, és
gazdagon termő kies térségé
vel. Nevezetesebb hegyei a*
Metsttó,

Merset,

Siklós,

Baranya hegyei • s a* t . , fo
lyó vizei a',
DunaDráva,
Karas[it[a , Csele, és Hidas

folyó vizek; levegő ege igen
j ó , kenyérrel, borral, hal
lal, s a' természetnek sok
féle javaival valóban bővel
kedik. Az egész Vármegyé
nek bővebb leírását lásd e*
munkában. Geographica Descciptio Comitatus Baranyensis &c. &c. per Georgium
Fap^nek. Quincjue Ecclesiis.
inquarto 1783. Lakóhelyei
mind öszve 410. mellyek kö
pött egy Püspöki Varos, és
hét Mező Városok vágynak,
f a' Pétsi Püspöki Megyéhez
tartozik.
9
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BARANYA HEGYE, ,F$kszik

a'Siklósi hegyektől pap ke
letre egy jó mértföldnyi
meszszeségre, Dárdánalkezdödik, és Damb felől két
mértföldnyire tartya bértzessegét, mig Daros, Kis Fa
lud, és 5j/z faluknál a' sík
mezőséggel egyenessé lesz;
erdei suruek, es sok vad ál
látoknak lakó helyei.

BARANOVA. Irtvány Nyi
tra Vármegyében.
BARANYA VAR. Mező Vá

ros Baranya Vármegyében ,
lakosai katolikusok, és 6 hi
tűek, fekszik Siklóshoz, két
mértföldnyire. Az itt lévő
Vártól yette nevezetét e* né
pes Mező Város; az előtt tsak
magyarok, és tótok, most pe
dig németek is lakják, nagy
majorságai, és sok barmok
nak tartásokhoz alkalmazta
tott földgyei vannak, jó réttyein kivül,JmÍAden némü ga
bonát bőven teremnek szántó
földgyei - első Osztálybéli. «
f

BARANYA. Alsó

Baranya.

Baranyit[a. Elegyes lakosú
falu, Ungvár Vármegyében,
lakosai katolikusok, fekszik
Kis Ráthnak szomszédságá
ban,' mellynek filiája, bir
tokosai több Uraságok, ámI bár a' víz áradások néha ár
talmára vannak; mind azon
által szénával, gabonával bő
velkedik, első Osztálybéli.
BARANYA. Felső Baranya

9

Baranic**e. Szép lapos h e 
lyen épült falu, Ungvár Vár
megyében , lakosai katoli
kusok, fekszik az előbbeninek szomszédságában, makk
teriftő erdeivel bővelkedik
Latorcza vizének kiöntése né
ha kárt okoz ugyan jó földe
gyeinek, mind az által első
I Osztálybeli.
f

BARA-

,

BARÁT* ...

BARÁT,
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BARANYA, Boronywa.Sza- vezető Ország őttyán, Metsérbad puszta Máramaros Vár- nek szomszédságában, melly
nek filiája, szép Kápolnára
ip egyében.
BARÁT, Kis Barát. Bara- ka van nem meszsze hozzá,
tovc[e. Elegyes magyar falu 's szőlős kertyei is vannak ,
Győr Vármegyében , lakosai az itt lévő kevés lakosoknak.
BARÁTHÁZ. Barát iá. Ele
katolikusok. Fekszik Hédérvártól nem meszsze. Határ gyes falu a* Bánátban Temes;
béli földgye gazdag termé Vármegyében, lakosai kato
kenységu, fája, réttye, le likusok^ fékszik Temesvár
gelője, szénája elég, vagyon- hoz három órányira. Határja
nyainak eladására jó mód- jó termékenységu.
ya, 's szőlős kertyei is gazÉARÁTI. Baratovczc. Ele-^
agon termők, első Osztály gyes magyar falu Hont Vár
béli.
megyében , lakosai katoliku
- BARÁTFALVA. Münchof. sok, fekszik Kementzének
Német falu Mosón Várme szomszégságában, mellynek
gyében, lakosai katolikusok. filiája. Határja jó termékeny*
Hatáibéli földgyei középsze ségu. v
rűek, réttyei JQK, fuharozás-! BARÁTI. Szabad puszta Sza*
sal is pénzt kereshetnek la- j •la Vármegyében, fekszik Hakosai, legelője, fája van , hotnak szomszédságában.
és Leudorf pusztáját is adó
BAKA TI. Szabad puszták
által bírják; Kereszti Urasa- Somogy Vármegyében,egyik
goktól, második Osztálybéli. az Esztergomi Káptalanbéli
BARÁTFALVA. Ollersdorf. Uraságnak birtokában van,
Fraterosello. Vas Vármegye-' melly Szóbb, és Bolházhoz
közel fekszik; másodig pedig
ben.
BARÁTFÖLDE.
Vartfild. Jankovics Uraságnak birtoMniszkc. Szabad puszta Po- kában van.
sony Vármegyében, fekszik BARÁTMAJOR. AfíinchmayrNagy Szombathoz közel, hof. Horvát falu, Vas Várme
mellynek filiája; vidékje jó gyében, lakosai katolikusok,
termékenységu.
fekszik Marosnak szomszéd-,
BARÁTFÖLDE. Nevezetes ságában , mellynek 'filiája ,
vendégfogadó, és majorság, Szalonak Mező Városhoz \ .
me//yhez az idén dízses nyári mértföldnyire. Határja, ha
lakó ház építtetett, Győrtől szorgalmatosan neveltetik,
jiárom órányira a' Posonyba és jól trágyáztatik közép ter
mékeny-

BARÁT.

BARBOCZ.

mékenység8 , fája elég, lege* lője is meglehetős, második
Osztálybeli.
BARÁTSZIGET. Elegyes fa
lu Szála Vármegyében, fek
szik Kehidának szomszédsá- |
gában, mellynek filiája. Ha-j
tárbéli földgye jó termékeny
ségu.
BARÁTOK FÖLDGYE.

Sza

bad puszta Nógrád Várme
gyében, fekszik Gácsfalvá
nak szomszédságában, melly
nek filiája.
BARABÁS. Szabad major
ság Szála Vármegyében.
BARÁTÚR. Elegyes lakosú
falu Baranya Vármegyében,
lakosai katolikusok, fekszik
Péts Városától, mellynek fi
liája , nem meszsze ; határjá
nak termésbéli tulajdonságai,
's vagyonnyai is középsze
rnek, második Osztálybéli.
BARBÁTS. Magyar falu Soron Vármegyében, lakosai
atolikusok, fekszik Csórná• hoz egy mértfőidnyire, há
rom tavaival híres, határjá
nak középszerű tulajdonsá
gaihoz képest, második Osz
tálybéli.

Í

BARBÁCSTAVA. Nem mesz

BARBOCZA. Krassó Várme
gyében.
BARBOSCHA. Temes Vár
megyében.
BARCZ. Szabad puszta Bars
Vármegyében.
BÁRCZA. Elegyes falu Abauj
Vármegyében, lakosai kato
likusok , és reformátusok,
fekszik Kassa Városának
szomszédságában , 's Bártzi
Uraságnak kastéllyával ékes,
határja termékeny, s kü
lömbféle javai vágynak, azon
kívül Kassához közel lévén ,
vagyonnyait jó áron eladhattyák, első Osztálybéli.
BÁRCZA, Magyar fqlu Bor
sod Vármegyében , fekszik
Sajó vize mellett, és Bán
horváttal határos, mellynek
filiája, lakosai katolikusok ,
de többpnrefbrmátusok,szántó földgyeinek fele nem igen
kíván trágyázást, Miskoltzi
piatzozásától két órányira, va
gyon, a' hol, és a' több szom
széd szőlő hegyeken is keres
het kézi munkával, legelője
elegendő, fája tűzre, és épü
letre ingyen, nagy szőlő h e 
gye van, melly középszerű
borokat terem , malma, és
folyó vize a' határban; má
sodik Osztálybéli.
BARCZÁK. Irtvány Posony
Vármegyében.
7

sze az előbbi falutól, Sopron
Vármegyében, halakkal, és
sok tekenős békával bővel
kedik , nádassátói környul
vett vizét tsak közelről le
BARCZÁNFALVA. Elegyes
het Ütni.
falu Máramaros Várhegyé
ben,

BARCZI.

BARD,

bén birtokosai több Urasá
g o k , lakosai katolikusok,
fokszik Rónaszéknek szom
szédságában, mellynek filiája,
Sziget piarzozó helyéhez is
közel, és a' Só Bányákhoz
sem meszsze, holott vagyonnyait könnyen eladhattya, *s
mind szekérrel, mind kézzel
jó módgya a' keresetre, fá
ja azon felül mind a' két fé
le, legelője, és réttye elegen
dő , első Osztálybéli,
t

BARCZIKA. Alsó,

és felső

Barczjka. Magyar faluk, Bor
sod Vármegyében , lakosai
katolikusok, 's még többen
reformátusok, fekszenek Sajó
Szent Péternek szomszédsá
gában, Kazintzon belől, el
önti határját néha Sajó vize,
földgyei gyenge trágyázás ál
tal is elég termékenyek,
Mískoltztól i^. mértföldnyi
re fekszik; körül belől szőlő
hegyek vágynak , legelője
elegendő; tűzre fája ingyen,
Királyi dézmát nem ád , mal
mok Sajó vizén, tulajdon
határjokban ; fogyatkozásai
hogy épületre való fájok nin
tsen, második Osztálybéli.
BARCZIHÁZA. Szabad pusz
ta Gömör Vármegyében.
BARCS. Elegyes horvát fa*
Iu Somogy Vármegyében,
lakosai katolikusok, fekszik
Babotsa Városához mellynek

filiája Dráva folyó vize partyán, két mértföldnyire. Gróf
Szétsényi Uraságnak birto
kában. Határja gazdag ter
mékenységu , de némelly ré
sze tsekélyes, második Osz
tálybéli.
BARD. Vj Bard. Barova.

Elegyes falu Máramaros Vár
megyében , fekszik Visknek
szomszédságában, mellynek
filiája. Hatarja jó termékeny
ségu.
BARD. Termékeny magyar
falu Somogy Vármegyében ,
lakosai katolikusok, fekszik
a' Kaposi járásban, Szent
Benedekhez közel, mellynek.
filiája. Határja minden javak
kal 's szőlő hegyekkel is bő
velkedik, első Osztálybéli.
BARDA. Oláh falu Arad
Vármegyében, lakosaió hi
tűek , fekszik a' Jenői járás
ban , birtokosa a' Királyi Ka
mara , soványas egy része
határjának , mivel hegyes,
más részeit pedig Kör ós vi
ze öntözi, makkja , fája ,
szilvássá vagyon; de kevés
módgya az eladásra, máso
dik Osztálybéli.
BARDA. Termékeny falu
Baranya Vármegyében, lako
sai katolikusok. H^tárja gaz
dag termékenységu , 's vagyonnyainak nevezetes tu
lajdonságaihoz képest, első .
Osztálybéli.
,
* BARDED.
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* BARDED. Magyar falu de J fóldgyei term ékenyék >
Szabólts Várrtiegyeben, , la réttyei j ó k , fája szuken, le
kosai katolikusok, fekszik gelője középszerű, mellyekTárkánytól fél órányira,^a* í hez képest második Osztály
hová sóval fuharozhatnak, beli.
gyapjúval, 's komlóval is ke
BAREST. Oláh falu Bihar
reskednek ; termésbéli tu Vármegyében, lakosai ó hi
lajdonságaira nézve Ajakho^ tűek , fekszik a' Vaskobi já
hasonló, mind a' kettő elsó rásban, birtokos Ura a'Nagy
Osztálybéli.
Várády Püspök, tsekély tu
lajdonságaihoz
képest har
BARDFALVA. Elegyes oláh
falu Bihar Vármegyében, madik Osztálybeli.
BARTFALVA nevezet alatt.
BÁRDHAZA. Barthá[a név*
BARDFALVA. Berbeste,Ber- alatt.
btstyié Elegyes oláh fáluMáBARHELV. Magyarfalu Szá
ramaros Vármegyében, bir la Vármegyében, lakosai ka
tokosai külömbféle Urasa- tolikusok , fekszik az Alsó
o k , lakosai ó hitűek, és Lendvai járásban, földes Urai
atolikusok, fekszik Sziget Hertzeg Eszterházy Uraság,
Városinak, 's Akna Suga- jó nagy határja ván, melly
tajnak is szomszédságában, rész szerént síkos, rész sze
mellynek filiája, Maros vi rént pedig hegyes; földgye
zének naphyugoti partyán ha jól nem miveítetik, sová
Róna Székhez nem meszsze. nyas, réttyei középszerűek *
Hídgya Királyi költséggel ké- legelője, fája, erdeje elég ,
szültt 1778. esztendőben , ' s j és makk termő. Mivel Ker-«
a Bazilita Barátoknak Kla- ka folyó vize elszokta önteni,
stromával díszesíttetik, ha- és a' záporok is ártalmára
fárbéli földgyei kiváltképen vágynak, harmadik Osztálytermékenyek, fájok elég,
réttyeik jók, legelójök hasz
BARI. Kis Bari. Magyar
nos , második Osztálybéli. falu Zemplén Vármegyében,
BÁRDOS. Elegyes lakosú birtokosai több Uraságok,
falu Vas Vármegyében, l'a- lakosai reformátusok, fek
kosai katolikusok, fekszik szik Borsi, és Tsernahó fa
Kinízs folyó vize mellett, luktól nem meszsze. Határja
Szombathelytől más fél mért két nyomásbéli; 's mindenfe
földnyire, birtokosa Bozay le gabonát terem, réttyei
Uraság,határja szöross ugyan, meglehetősek, legelője elégj
's jó ,

f
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BÁRT,

RÁRKÁNYi

lljr

's jó főzelékje dohánnyá te és tűzre, makkja, almássá
rem , malma a' szomszédság elég, második Osztálybéli.
ban, piatzozása Újhelyben,
BÁRKÁNY. Kis Bdrkcny,
második Osztály béli..
Nagy Bárkány. Elegyes ma
gyar faluk Nógrád Várme
.BARI. Nagy Bari., Zem
plén Vármegyében, az előb gyében, birtokosa Gróf Bebi helységnek szomszédságá rényi Uraság, lakosai, kato
ban fekszik, birtokos Ura likusok', fekszenek Szétsénhez mintegy két mértföld
Gróf Aspermont Uraság.,- la
nyire, Zagyva vizétől nem
kosai reformátusok. Hat árja
meszsze.Határiának, *s egyéb
soványabb , s vagyonnyai is
vagyonnyatfiak középszerűi
tsekéllyebbek lévén, mint
voltokhoz képest, második
az előbbeni falunak harma
Osztálybéliek. '
dik Osztálybéli.
BARKASZÓ. Magyar falu
BARKA. Magyar, és ele- Bere£ Vármegyében, birtoyes falu Torna Vármegyé kosai több Uraságok, lakoén , földes Ura Gróf Kegle- sai katolikusok, és reformávich Uraság, mély völgyben tusok, fekszik a' Kaszonyt
épíilt, 's egész a* tetőkig fák járásban, ámbár elegendő
kal keríttetett körül, föld- legelője , és mind a* kétféle
yci nehéz mivelésuek, és fája van, de mivel határját
ősziklásak, ez okozza, hogy gyakorta a* víz járja, és föídr
néha pénzen vett kenyérrel gye sem igen termékeny;
éllyenek lakosai; leginkább han^m ha gazdagon trágyáz
gyümöltsel kereskednek , tatik, harmadik Osztálybéli.
mellyet a'körül lévő helysé
BARKÓ. Hajdani Vár. Zem
gekben felszedvén, a* Sze- plén Vármegyében, neveze
pességre visznek, és ott tse- tes Vár vala ré^enten egy
rében eladják; mások pedig magas hegyen épülve , most
esztergályozásból élnek, tá- már tsak régi pmladékjai
n v é r o K o t , tálakat / s más szemléltetnek. Építtetré i/bfele fá edényeket készíte rnonnai Uraság a* Hazabéli
n e k ; határbéli földgye, ha zenebonás időknek alkalma
jól miveltetik, búzát is te tosságával, nagyobb bátor*
r e m , réttyeinek egy része ságnak, és oltalomnak oká
kétszer kaszáltatik, eladni va ért. Tágas épülete vala kő
ló módgya középszerű, le fallal, és bástyákkal körül
gelője elég, fája épületre,' vétetve; dél felé más hegy is
9
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BARKÓ*

vün szomszédságában, mellyröl ostromolni lehetet e* Vá
rat. Az ellenségtől is eleget
szenyvedett; de kiváltképen
Rdkói^y idejekor i é ^ d i k
esztendőben, mostani birto
kos Ura Gróf Csáky Uraság.

ban, birtokos Urai G. Battyá
ni, és Gróf Szapáry Uraságok*
határja j ó , legelője tágas,
réttyei gazdagok, fáia tűzre
elég, földgyei termékenyek,
első Osztálybeli.

hegy Zemplén Vármegyéb.
Labortza vize foly alatta,
szőlős kertek is vágynák az
oldalán; több része erdős,
északra van rajta Barkó Vá
rának omladékja.
BARKÓ. Orosz falu Zem
plén Vármegyében, földes
Ura Gróf Csáky Uraság, la
kosai katolikusok, és ó hi
tűek , fekszik Őrmezőnek
szomszédságában, mellynek
filiája, Homonna Mező Vá
rosához egy mértföldnyire,
határja három nyomás béli;
*s ha trágyáztatik mindenfé
le gabonát terein, és két^marhávalismiveltethetik, réttyei
meglehetős szénát teremnek*
legelője elég, faja mind a*
kétféle, malma a' szomszéd
ságban , vagyonnyait eladhattya Szent Mihályon, és
Homonnán, makkja oltsó,
meszet is égetnek lakosai,
első Osztálybéli.
BARKÓTZ. Elegyes lakosú
tőt falu Vas Vármegyében,
lakosai katolikusok, nem
meszsze fekszik Mura vizétől
a* keménnyes allyai járás

ben , mellyhez nem meszsze
savanyú víz forrás vagyon.

* BARLABÁS. Középszerű
BARKÓ HEGYE. Nevezetes ftlu Máramaros* Vármegyé
BARLAFALU. Ó, és őj Barlafalu, Huta Bariesti. Oláh

falu Szatmár Vármegyében
földes Ura Gróf Károlyi Ura
ság, lakosai oroszból egye
sültek, fekszik a'Krasznaközi járásban; midőn vízáradá
sok nintsenek, szántó föld
gyei jók, réttyei elegendők ,
*s jók, Nagy Bányán két
mértföldnyire mindenét kön
nyen eladhattya, legelője
elég, fája határjában mind
tűzre, mind épületre elegen
dő; második Osztálybeli.
BARMOD. Elegyes falu Bi
har Vármegyében.
BARNA. Magyar falu N ó rád Vármegyeben, lakosai
atolikusok, hegyes , és er
dős helyen fekszik, Czerednek szomszédságában, melly
nek filiája, Borsod Várme
gyének határja szélen, bir
tokos Ura Gróf Teleky Ura
ság, fóldgye közép termé
kenységül , 's meglehetős ja
vai vágynak ; de mivel sző
lője nintsen, sem fája, s e m
legelője
t

f
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BÁROD*

legelője elég, a' harmadik
Osztályba tétetteterr.
BARNACZBI. Szabad pusz
ta Arad Vármegyében.

9

kevés, fája a szomszéd hely
ségből mind tűzre, mind
épületre könnyű áron, 's va-,
gyonnyait jól eladhattya
BARNÁK. Magyar Bar első Osztálybéli.
nák. Magyar falu'Veszprén^
BÁROD. Kis, és nagy Bá
Vármegyében nem meszsze
rod,
tótul Borodcel, Boro*
fekszikVérteshezf Csepelyes,
[el,
két
Oroszból egyesfiltt
és tót Vazsonnyal határos,
lakosú
faluk
Bihar Vármebirtokos Ura Gróf Zichy Ura
I
gyében,
birtokosai
több Ura
ság, lakosai katolikusok, és j
ságok,
nem
meszsze
feksze
reformátusok. Határja kö
nek
a'
Sebes
Kőröstől,
a' Vázépszerű , réttyei kevesek,
fája tűzre elég, vagyonnyai- radi járásban. Határjai kö
nak eladására alkalmatossá zépszerűek
•BÁRÓK. Ó , és Új Bárók
ga Veszprémben, második
Fejér
Vármegyében, Ó BaOsztálybéli.
•
rók
szabad
puszta, birtoko
BARNÁK. Német Barnák.
sai
több
Uraságok,
Üj Bá
Német falu Veszprém Vár
rók
pedig
elegyes
falu,
la
megyében, az előbbi falu
kosai
katolikusok.
Határjaik
nak szomszédságában, föl
des Ura Gróf Zichy Uraság , közép termékenységiek.
lakosai katolikusok. Határ BAROM.Nagy,és kis Barom,
jának, 's vagyonnyainak tu Oross, und Klein Borisdorf
lajdonságai az előbbeni falu Sopron Vármegyében, fek
hoz hasonló lévén, második szenek Soprontól harmad fél
Osztálybeli.
mértföldnyire*, Német Ke
BARNÁK. Jeles puszta Szála resztúrnak szomszédságában,
Vármegyén, bírja Gróf Szé- lakosai többnyire horvátok,
tsényi Uraság, 's a* Pőlőskei és katolikusok, birtokosa
Uradalomhoz tartozik, Bak Hertzeg Eszterházy Urasájj,
kal, és Sojtorel határos.
határjaik, 's vagyonnyaikis
* BARNÓCZ. Elegyes falu középszerűek, de eladásra
Zemplén Vármegyeben ha jó módgyok van, második
tárja mindenféle gabonát te Osztálybéli. , \
rem, legelője hasznos, és
BAROMHÁZ. Szabad pusz
elegendő, malma a' szom ta Mosón Vármegyében, fek
szédságban, piatzozása Nagy szik Lebenynek szomszédsá
Mihályon, 's ámbár réttye gában , mellynek filiája.
%
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. BAKOMLAK. Oláh fidu Bi
har Vármegyében, az Érmellyéki járásban, birtokos
/Ura Bárányi Uraság, lakosai
egyesültt katolikusok, kö
zépszerű vagyonbéli tulaj
donságaihoz képest, máso
dik Osztálybeli.
BAROMLAK. Elegyes lako
sú falu Komárom Vármegye*
ben, birtokosai több Urasá
gok, lakosai katolikusok,fekszik Udvardhoz nem mesz
sze, mellynek filiája, Nyi
tra Vármegyének határja szé
lén, legelője saját marháji
nak elég, réttye néhol tsekélyes, első Osztálybéli.
BÁRRA. Bánátbéli falu.
BARRO. Elegyes falu Zem
plén Vármegyeben, lakosai
katolikusok, és ó hitűek, ha
tárja két nyomásbéli, melly,
ha trágyáztatik, tavaszi bú
zát is jót terem, réttye hasz
nos füvet hoz, legejője elég,
fája tűzre, és épületre, mal
ma helyben, vagyonnyait eladhattya Homonrián, makk
ja szabad, második Osztály
béli.
• BARS VARMEGYE. Comitatus Barschiensis, Barscher
Gcspanschaft,
Ttkovsika

Sitolit[t.
Nevezetéti vette
Bars Várától, melly hajdan
Garam vize mellett állott va
la. Hoszsza e' Vármegyének
mintegy tíz mértföld, szé

lessége pedig néhol három,
néhol öt, 's majd hat mért*
földet is tesz. Határ jár nap
keletre Zólyom, és Hont Vár*
megyék, nyugotról Nyitra ,
Komárom délre, északra pe
dig egy felől Hont, más fe
lől pedig Esztergom Várme
gyék kerítik. Észak felé fekvő számos hegyei között ne*
vezetesebbek:
I.

AKörmöt^Bányaihe*

gyek, mellyek e' Megvét Zó
lyom Vármegyétől elválasztyák; egy része kopasz, más
része pedig tűzre, és épület
re való fával gazdag.
if. A[ Új Bányai hegyek,
mellyek az élőbbemhez ha
sonlítanak magasságokra néz
ve.
III. Klyag hegye, melly
mind magasságra, mind fabéli gazdag voltára nézve ne
vezetes, és egész, Nyitra
Vármegyének határáig ter
jed.
IV. jf Hrusovi hegyek
mellyek az élőbbemnél alatsonyábbak, de a* fán kivul
gazdag legelót is szolgáltat
nak a' szomszéd lakosoknak.
V. A Gylmtsi hegyek
mellyek már az előbbeninét
alatsonyabbak. Ezéken kivul
még több hegyek is vágynak
e* Vármegyében; de a* mellyekét a szomszéd helysé
gek nevéről szokták nevezf
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hi , mellyekhez járulnak ínég tra, és Turótz Vármegyék

2? Garam mellyéki Berkek is. nek szélénél, 's az említett

Valamint .pedig számos heyek vágynak e* Vármegyeén , úgy termő völgyek és
térségek is elég bőven vágy
nak, mellyek a* hegyekből
lefolyó patakoknak folyásai
által nedvesittetnek. Leve
gője kivált a' felső részén
igen egésséges, arany j ezüst,
vas, és réz bányákkal gaz
dag. Folyó vizei között első
GARAM vize, melly Gömör
Vármegyéből foly le i 's Zó
lyom Vármegyét befutván e*
Vármegyén is keresztül foly,
és Esztergomtól nem meszsze
fblybé a'Dunába. Második
ZSITVA vize, melly száraz
időbben tsekélv, de essők
után nagyon felszökött da
gadni ; nevezetesíttetett az
úgy nevezett Zsitva Torok
nál MDCVí. esztendőben, az
Ozmánokkal kötött békeség
által. Más kissebb folyó vi
zei is vágynak* mellyekközött emlékezetet érdemel a
Körmöt[bdnyai patak, melly
az arany bányák körül tett
szolgálattya miatt mindég za
varos , 's Szent Kereszt felett
foly bé Garam vizébe. Meg
jegyzést érdemel továbbá S[.
Ktresjf patakja, rtielly az
élőbbemnél gazdagabb > '$
őbtósebb * -fik essők után iok4*/irtaímasabbis; eredNyi-
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Várostól nem meszsze foly
Garam vizébe. Ezeken kivul
vágynak még a* S[kleneni,
Vineni,

Zernovit^i, és Su

Benedekipztzkok
mellyek
mind Garam vizébe omla
doznak. Nyitra folyó vize
pedig tsak egy darabját ned
vesíti e* Vármegyének.
Fördője között a* Szklenyei
híres, németül Glashütten,
melly a Körmötz Bányai út
ban esik; lásd felőle Béliedf

9

tydst* a)

a) InProdromo Hungáriáé
novae Lib. III. Cap. V.
p. 128.
Nevezetes továbbá á' f /htni, Vagy németül Eisenbachi fördő • majd a Nyitra7
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Sé\egi* és Pöstyéni is, mel-

lyeknek tulajdonságai már
jeléggé esméfetesek* A' mi
pedig e* Vármegyének ter
mékeny voltát illeti, mind
búzával i még inkább gabo
nával, mind jó árpával, é*
rabbal is eléggé bővelkedik}
búzája a* Zsitva mellyéken
leg nevezetesebb, Léva körutis jó földgye van j Ös^
Idn körül pedig gazdagon fi
zető gabonája terem, Borai
középszerűek* néhol pedig
saványúsakis a* több Magyar
Országi jó borokhoz képest.
| Miftdöszvei4J. lakóhelyek
I *
Vágir-

R

BAR5.

vágynák benne, s az Eszter
gomi Fő, és a' Besztertze Bá
nyai Püspöki Megyékhez tar
tozik.
f

BARS. Ó Bars, Alt Bersenburg, Sztári Tekóv. Me

ző Város Bars Vármegyében,
lakosai katolikusok, fekszik
Garam vize mellett; ÚjBarstól egy híddal elválasztva,
hajdan szabad Királyi Város,
s Trentsénnél gazdagabb va
la, és régi Várának omladékjait még most is láthatni; e*
Jielytöl vette Bars Vármegye
is nevezetét, földes Ura Herrzeg Eszterházy Uraság, ha
tárbéli földgye elegendő, és
termékeny ,legelője,fája elég,
fizesse hasonlóképen, gyü
mölcsös kertyei hasznosak,
keresetre jó módgya> 's vagyonnyait könnyen eladhattya, Országos barom vásár
jai is vágynak; de mivel sző
leje nintsen, második Osz
tálybéli.
9

BÁRSONY.

borait könnyen eladhattya,
fája tűzre, és épületre elég,
makk termő erdeje is van,
malma helyben, keresetre
módgya Léván, és Szent Be
nedeken , 's az Országos vá
sárokban , első Osztálybéli.
BÁRSONYOS. Tót falu Vesz
prém Vármegyeben, birto
kosa a' Religyiói Kincstár
lakosai katolikusok, fek
szik a' felső járásban. Ha
tárbéli földgye termékeny,
de legelője tsekély, tűzre
fája nints, malma helyben,
hegyetskéje is van, réttyé
elég, *melly meglehetős szé
nát terem, a'harmadik Osz
tályba számláltatott.
BÁRSONYOS. Nevezetes fo

lyó víz Borsod Vármegyé
ben ; Aszaló, és Onga hely

ségek határainak kiáradásakor ártalmas, halakkal, és
jó ízű rákokkal bővelkedik.
BART. Magyar falu Eszter
gom Vármegyében, fekszik
BARS. Űj Bars, Neu Btr- Bars Vármegyének szélén,

senburg,

Novi Tekov. Me Libadfalva, és Gylva pusz

ző Város Bars Vármegyében,
lakosai katolikusok, fekszik
északra Lévától egy mért
földnyire , síkos térségen,
Garam vizemellett, Hertzeg
Eszterházy Uraságnak birto
kában. Határbéli fóldgye ter
mékeny, réttyei elég tága
sak, szőlős kertyeik gyümöltsös fákkal gazdagok,

tával határoztatva, lakosai
katolikusok, Szentegyházát
Eszterházy Imre Hertzegsége
építtette, e* helységnek ak
kori földes Ura, most az
Esztergomi Érsekségnek bir
tokában vagyon. A: szereatsétlen idők kivetkeztették
elóbbeni szépségéből, és
nagyságából; határbéli föld
gye

BÁRTF.

gye j ó , legelője elég, sző
lői savanyu bort termők, el
adásra a* Dunán, Esztergom
ban , és a' Bánya Városok^
b a n , második Osztálybéli.
BÁRTFA. Bartfeld, Barde-

goy, v. Bardiov. Szabad Ki
rályi Város Sáros Vármegyé
megyében , Eperjestől negy
mértföldnyire. E' Királyi Vá
ros régibb, . mintsem kez
deti eredetét kinyomozni le
hetne , sőt még nevezete is
homályban vagyon. Némellyek a* Magyar nyelv sze
rént Bdrdfátol eredtetik, má
sok ü német nevezet szerént
Varthfddtöl,
melly őrize
ti helyet nevezne. Mások is
mét RUMÁN nevezetű híres
tolvajtól vonnyak eredetét.
Mások ismét e* Városnak illy
alatsony eredetét nem ked
vellvén, más RUMANN ne-'

vezetu Római polgártól, és
itten a' Római barharusok el
len volt népnek tisztyétöl
származtartyák, lásd felőle
Bombárdit (a). Kétség ki
vul valónak állíttyák lako
sai , hogy e' Várost először
MCCCIV. esztendő táján KA
ROLT kezdette nevezeteseb
ben erőssíttetni.
(a) Topogr. Magni Regni
Hung. p . 154.
Fekszik a* Város egyhaljnos helyen, északról Tafolj vize partyán nem igen
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széjessen terjedő keruíetbeír,
három kőfalakkal, *s tornyotskákkal korul keríttetve*.
Belső épületei régiek, kö
zepén a' Város háza, a' hon
nan a* píatz, és a* belső Vá
rosbéli házak, három kapui
felé intéztetve épültek. Tem
ploma , melly észak felé fek
szik, Sztnt Egidiusnak tisz
teletére építtetett, belső ré
sze tágas, 's nevezetes nagy,
oltárján kivul Szered István^
és más híres embereknek te
temeivel is nevezetesítterik.
Sokkal nagyobbak a'kül
ső Városok, mint a* belső.
Mikor lett Királyi Városa,
nem lehet méghatározni, ar
mindazáltal felőle bizonyos,
hogy a* régibb Királyi Váro
sok száma közzé tartozik,
lásd felőle Verbotzit (b).
(b) Tripart. Pag. III. Tit.
VIII. et XIX.
Kiváltképen való kegyel
messége vala ZSIGMOND KirálynaK Bártfa Városához, a'
ki ezt nevezetes szabadságain,
kivul tízen négy helységek^
kel mégis gazdagította; de
ekkor Bártfa Várának nevez
tetett; melly nevezetes jó
tetemény után, a' mint megerőssíttetett, úgy gazdago
dott is. Lakosai hajdán Né^
metek valának, most pedig
Tótokkal elegyesek, tiem
tsak nyelveket szorgalmatoI 3
sap
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san tartották vala fel hajdani
lakosai j hanem még öltö
zeteket is , a' Szászoknak be
vett szokások szerént.
Ámbár a* hegyek között
félre helyen fekszik Bártfa Vá
rosa , mindazáltal az ellensées viszontagságokat ki nem

ZSIGMOND Ki
frályerulhette.
alatt próbálta először a*

BÁRTP.
ták e* vidéki erősségeket,
hanem ujjakat is állítottak.
Nehéz vala pedig akkor illy
erőss, és nagyon ragadozó
népnek ellent állani. Hatal
mokban vala Bonfin szerén t
Sóvár, S^éts,Kassa, Zólyom*
Btsi$trt\t<, S[epes, és sok

más Városok, mellyekhez
kell még Sárost, és Kés
márk Virít számlálni. Kön-*
nyen véllhető, hogy Bártfa
sem kerülte el ekkor a' Tse«*
hek* hatalmát; kifizettetvén
pedig a' Tsehek KORVINUS

hadakozásnak sullyát, a' Lenyelekkel való hartznak alalmatosságával,a'mint Crofntr (r) elő adta vala.
\c) Libr. XIII. de rebus
MÁTYÁS által á' Királyok hiW
Polonicis p. 173.
Véllhetó, hogy a Lengye ségében maradott, kivévén
lek a* még akkor gyarapodni hogy Lengyel LÁSZLÓ által
kezdő Bártfa Városát nem a* külföldieknek elzálogosít*
dúlták fel; megmaradván pe tátott, a' mint (d) törvé
dig a' Királynak hőségében, nyekből kitetszik. Második
hogy mind a* V á r o s m i n d LAJOSNAK halála után pedig
?nnak lakosai gyarapodhat külömbféle Uraknak enge
nának, kegyelmesen meg-? delmeskedett, úgy mint maj<J
ajándékozá az említett Ki JÁNOSNAK, majd pedig is
rály tízen négy helységekkel, mét FERDINÁNDNAK. AZ után
^íert szükséges vala az akko pedig a' hazai zenebonáknak
ri veszedelmes környülállá I alkalmatosságával, majd erősokhoz képest, hogy itten ; szak, majd félelem által Bots~
fievezetes erősség épülne, a* kainak, Betlen Gábornak, és
Lengyelek ellen. Az után ér \ Rákótiy Györgynek enge
keztek a'Huszszíták, kik Bárt delmeskedett; de ismét kön
fa Városát elfoglalták e \ nyen a* Tsászárnakhívségére
vagy nem, bizonytalan ; de hajtatott. MDCLXXXII esz
Sokáig itten tartózkodtak tendőben pedig míg a* TsáÍRzsEBEjUEft gondoskodása szárral fegyver nyugvás va
alatt ^Tsehek; még pedigve la , rementelenul Tökölyi
szed elmés villongások szeny- által elragadtatott, a' mint
yedésével nem tsak elfoglalj Vagntr (e) nyilváníttotta.
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SÁRIT.

• XJF

{d) Decr. An. MD. Art. vazyonnyaijrak eladásara al
XXII.
kalmatos módgya, első Osz
(e) Histor. Leopold. Lib. tálybéli.
VIU. p. 363.
BÁRTFAI savanyu víz Sá
Sokkal hathatósabban ol ros Vármegyében ered, a
talmazták annakutánna ma Bártfái határban , a Várostól
gokat Tökölyiek, elég dol fél mértföldnyire ; vize jósá
got adván «S!r/^'Tsászári Ve gára nézve, az Eperjesi for
zérnek, míg hatalma alá hajt rások eleibe tétette tik mind
hatta. Rövid volt ugyan a' jó ízu voltára, mind pedig
Városnak akkori ostromolta- erőssítő tulajdonságáért.
BÁRTFA ÚJFALU. Tót hely
tása; de kemény, és férfias;
's ámbár a* Magyarok gya ség Sáros Vármegyében, bir
korta kirohantak, hogy a tokos Ura Gróf Forgách Ura
Tsászári Vezért elfáraszthas ság, lakosai katolikusok,
sák ; de ez megkettőztetvén határja j ó , réttye kétszer kaostromát, végre féladatta száltatik, fája szükségére
tott. Az után Rákótzinak bir elég, piatzozása is j ó , első
tokába jutott, 's az alatt is Osztálybéli.
BARTFALVA. JÓ magyar
tartatott; megvétetvén pe
dig Kassa Városa, és Eper- 'falu Bihar Vármegyében, fek"esis, végre Bártfa is kiszá szik az ÉrmellyéEi járásban ,
míttatott, 's az ólta a* bé- nevezetes termésbéli tulaj
keségnek édes nyugodalma- donságaihozképest, első Osz
mában lévén, hova tovább tálybeli.
BARTFALVA. Középszert
gyarapodik.
Lakosai küömbféle kereskedés által él falu Máramaros Vármegye
nek. Nevezetes vala hajdan ben , Bardfalva nevezet
vászonnal való kereskedése; alatt.
BARTHÁZA. Barthatisen
midőn ezt másoknak Len
gyel Országba vinni tilalmas Barbisti, Barbora. Tót fa
vala; mert itt fejéríttettek, lu BeregVármegyében, föl
*s készíttettek k i , melly a* des Ura Gróf Schönborn , la
lakosoknak nem kevés hasz kosai katolikusok, és ó hinot hajtott; most is keres I tuek, ámbár e helységnek
kednek ugyan azzal, de az ihatárja sovány, és malma
Eperjesiek már megelőzték. I sintsen, de mivel a* MunkáHatárja középszerű, fája elég, : tsi piatztól tsak egy órányira
téttyei j ó k , legelője tágas, van, V legelője, és mind a*
I 4
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BARÍÓS.

BASAR.

kétféle fája, makkoltatása is
BASARÁGA. Szabad puszta
elegendő van, harmadik Osz Arad Vármegyében.
tálybéli.
BASKA. Tót falu Abauj
BARTÖS LBHOTA. AZ L . Vármegyében, Kassa Váro
sának birtokában, lakosai ka
betűben.
} BARTOS. Bánátbéli falu, tolikusok, szántó földgyei
fekszik Temesvártól három soványak, fa hordássál, és
mértföldnyire, lakosai kato szekerezéssel szerzik kenye
likusok, határja középszerű. reket, fél mértföldnyire léivén Kassa Városától, vagyon^
BARTOSFALVA. Bartusovnyaikat
jól eladhartyák, le
tze. Tót falu Sáros Várme
gelője
tsekély, harmadik
gyében , földes Ura Gróf ForOsztálybéli.
ách Uraság, lakosai katoliBASKÓ. Elegyes falu Aba
usok, és többnyire ó hi
uj
Vármegyében, lakosai ói
tűek, kiket els6 Lajos Ki
hitűek,
Zemplén Vármegyé
rály szállíttatott vala ide,
nek
szélén
Erdő Bénye fél£
fekszik Osikó falunak szom
fekszik
az
erdők
köpött me
szédságában, Bártfához mint
zője
soványas,
erdei makk
egy más fél mértföldnyire.
hozók,
's
a'Regétzi
Urada
Két nyomás foldgyej sová- i
lomhoz
tartozik,
határbélt
nyak ugyan; de az őszi ve
tésre nézve termékenyek, földgyei, és réttyei vizessek*
réttyei kétszer kaszáitatnak; harmadik Osztálybéli.
BASKI. Somogy Várme
legelője, és erdeje szüksé
gyében
, földes Ura Gróf
geikhez képest elég, máso
Traun
Uraság,
termékeny
dik Osztálybéli.
szántó
földekkel
bír.
* BARZHÁZA. Elegyes falu
BASKÓCZ. Baskovce. Tót
Gönjör Vármegyében, fek
falu
Zemplén Vármegyében,
szik Dusházánák szomszéd
földe*
Ura Gróf Vandernoth
ságában , és ezzel egy forma
Uraság,
lakosai katolikusok,
jóságú szántó földekkel bír.
fekszik Goronyének szom
BARZEST. Oláh falu Bihar szédságában mellynek filiá
Várrrtegyében, fekszik a* Bé ja , termésbéli tulajdonságai
li járásban, földes Ura a' ra nézve Alsó Ladiszkóczhoz^
Nagy Várady Püspökség, la hasonló, második Osztály
kosai egyesület katolikusok, béli.
termésbéli tulajdonságaihoz
BASKÓCZ. Baskovce. Tót
képest harmadik Osztálybéli. falu Ungvár Vármegyében ,
fekszik
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UAS'SA.

fekszik a* hegyek alatt kevés
lakossaival , Tybe falunak
szomszédságában, mellynek
filiája, határja nem igen ter
mékeny , de elégséges szán
tó földekkel bír, Báró Gom
bos, és másoknak birtokában
van, második Osztálybéli.
BASSAHID. Elegyes falu Torontal Vármegyeben, földes
Ura a Királyi Kamara, lako
sai katolikusok, fekszik Neuzina, ésRáczIttebe faluktól
nem meszsze , jó határja van.
9

BASSÁL. Magyar falu So

mogy Vármegyében, lakosai
katolikusok, fekszik a'Szi
geti járásban, birtokosa Kubinyi Uraság, gazdag határja
van , 's a' terméshez min
den tulajdonságokkal 's szo
lö hegyekkel is bővelkedik,
első Osztálybéli.
BASSARÁGO. Szabad puszta
Csanád Vármegyében, fek
szik Tornyának szomszédsá
gában.
BASSARJECZ. Szabad puszta
Esztergom Vármegyében,fek*
szik Maródnak szomszédsá
gában.
BASSIEST. Banátbéli falu,
fekszik Fasethoz nem mesz
sze. Hatatja középszerű.
BASOCZ. Tót falu Nyitra
Vármegyében, lakosai kato
likusok, fekszik Vág vize

BASOS,
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középszerű, vagyonnyai külömbfélék, második Osztály
béli.
B ASNYAROVA. fcrtványNyi-

tra Vármegyében, melly Bu-»
kótzhoz tartozik.
BASOS. vagy Ba[os. Ele*

gyes orosz falu Temes Vár
megyében , fekszik Temes
vártól mint egy mértföldnyi
re , barmokká való kereske
déssel , 's fa munkával élnek
leg inkább lakosai, fája mind
a* két féle elegendő, legelője
nagy, második Osztálybéli.
BÁST. Magyar íalu Nógrád
Vármegyében, lakosai kato
likusok, földes Ura Gróf Keglevich Urasági fekszik Egy
házas Bástnak szomszédságá
ban ,, mellynek filiája Gőmör
Vámegyének szélén, Fülek
től egy mértföldnyire. Ha
tárja jó termékenységu, va
gyonnyai középszerűek, má
sodik Osztály béli.
BÁST. Egyházas Bást. Ma

gyar falu Gömör Vármegye-,
ben, lakosai katolikusok ,
birtokosai több Uraságok,
fekszik ez eléggé nagy falu
Nógrád Vármegye szélén, s
a' Básti Nemességnek szülött
földgye; Márjási, s Náthái
Uraságok bírják. ííatárjában
mindenféle vetemény megte
rem , réttye j ó , legelője szomellet, birtokos Ura a' Vág ross, vagyonnyait két mért
Újhelyi Prépostság. Határja földnyire hordgya piatzozásának \
9
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BÁST.

sának helyére, fája mind a?
két féle, malma helyben, de
hű vei keresetre tsekély módya van, második Osztály
éli.
BÁST, Elegyes falu Zem
plén Vármegyében, a' Szerentsi Uradalomhoz tartózan
dó , földes Ura Gróf Aspermont Uraság,' szántó foldgyei északra, a Harangodi
puszta felé, jó termékenysé
gnek.
BASTA. Nagy hegy Liptó
Vármegyében , nevezetét ,
meredek kérek tetejű, és
erősséghez hasonló formájá
tól vette.

f
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BASTELY*

Ottsitdy,

Kis

falu Ungvár Vármegyében.
BASTIFALVA. Elegyes falu
Sopron Vármegyében, lako
sai katolikusok, fekszik Nemeskértöl egy mértföldnyi
re , hajdan Ebergényi Ma
gyar Vezérnek lakó Városa
volt, most pedig Gróf Viczai Uraságnak öröksége. Ha
tárja közép termékenységu,
második Osztálybéli. <
BÁSTYANKÁ. Tót falu Nyi
tra Vármegyében, birtokosai
több Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Divekhez
közel, mellynek filiája Bajmócztól mintegy jó mért
földnyire. Határja köz^p ter
mékenység?!.
" BATA. Mező Város Tolna

Vármegyében, lakosai kato-*/
likusok, birtokosa a Királyt
Kamira, fekszik a' Dunával
öszve folyó Sárvizéhez közel >
Apátursága Sz. Mihálynak
tiszteletére van az előtt a*
B. Szűz MARIÁRÓL neveze
tetett, és a* Pétsi Megyéhez
tartozott. A* Benediktinusok- x
nak nevezetes Klastroma épult vala itten. Határja kö
zép termékenységu / réttye ^
legelője elég, tulajdonságai
hasonlítanak, Batastik Meza
Városnak határjához, máso
dik Osztálybéli.
*BATA. Elegyes falu Arad
Vármegyében , birtokosai
töb Urak, lakosai katoliku
sok, határbéli fóldgye ter
mékeny, makkja, fája, szilvássai vannak , Marps vizé
nek ki áradásával, néha ugyan
károsittatik, mind az által
első Osztálybéli.
BATA. Elegyes rátz falu Fe-i
ér Varmegyében , lakosai
katolikusok, és óhitfiek, föl
des Ura Báró Rudnyánszky
Uraság, fekszik a" Duna mel
lett egy parton , Tétén, és
Erd között. Határja jeles ter
mékenységu , terem tiszta
búzát, árpát, és más féle min
den veteményeket, réttye,
legelője gazdag, keresetre
alkalmatos módgya, s vagyonnyainak eladására is ,
első Osztálybéli.
9
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' BATA. FdsS Bata. Magyar megyében , lakosai katoliku

falu Gömör Vármegyében,
lakosai katolikusok, és re
formátusok. Határja jó gabo
nát termő, piatzozása'Rima*
szombatban közel, fája, lege
lője elég, malma helyben
konyha kertyei terméke
nyek, második Osztálybeli.
BATA. Magyar ^falu Győr
Vármegyében, lakosai kato
likusok, fekszik nem mesz
sze Győr Városától, a* Du
nának alatsonyabb fartyánál.
Nevezetes arról, hogy a Győ
ri Káptalannak Nemesei mivelik, a' kiket Prédiálistdknak hívunk, s. részek va
gyon ?! Viczp Ispánnyoknak
választásában i s , mint Vajkárol, Posony Vármegyében,
Verebélyröl Bars Vármegyé
ben e* tulajdonság esméretes. Határja jó termékenysé
gu , nagy pusztáiból a' szom
szédságban lévőknek is en
gednek.
BATA. Krassó Vármegyé
ben, birtokos Ura a'Királyi
Kamara.
BATAHÁZA. Szabad puszta
Gömör Vármegyében.
%
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BATÁL.

Termékeny - falu

sok. Határja jó termékeny
ségi!, réttye, jegelője elég
hasznos, másodikOsztálybéli.
BATÁL. Tót falu Ugocsa
Vármegyében,lakosai katoli
kusok, fekszik Nevetlen falu
nak szomszédságában, melly
nek filiája, földes Urai kü
lömbféle Uraságok. Batár vi
ze határjának károkat okoz,
de mivel földgye minden féle
gabonát bőven terem, lege
lője eíég, fája a' mennyi
kell, malma szomszédságban,

Nagy. sTollÖsán , s Halmi
}

Mező Városokban jó módgya
a* keresetre , második Osz
tálybéli.
BATARCS. Elegyes oláh
falu, Ugotsa Vármegyében,
lakosai katolikusok, de töb
ben ó hitűek, földes Ura Bá
ró Berényi Uraság, fekszik
Királyházának szomszédságá
ban, mellynek filiája. Szán
tó földfryei termékenyek, és

azon resz5,me!lyet a* víz mos,
trágyázás nélkül búzát, ro
zsot , zabot, kukorirzát, kö
lest bőven terem, réttyei is
a* víznek mentében jók, le
gelője minden marháinak
elég, malma helyben , fája
mind a' két féle, második
Osztálybéli.

Somogy Vármegyében, vidékjének gyönyörű szántó
földgyei, es szőlői vágynak,
BÁT. BatasicTá. Bánátbéli
első Osztálybeli.
BATÁR. Fekete Batár, ele falu Temes Vármegyében,
gyes magyar falu Bihar Vár az Almási kerületben.
BÁT

F
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BÁT.

BÁT. JFYatienmark. Batu-\tó fóldgyei termékenyek, sző-*

C[e. Elegyes falu Hont Vármegyében, lakosai katoliku
sok , fekszik tót Bakának
szomszédságában.
BATHÁR. Folyó VízUgo-

tsa Vármegyében, a* Gödénhd[i hegyekkel völgyesedett
hegyek között ered, a* hon
nan sebes futásával először
Giddt majd Bathdrt bé ér

vén, ennek napkeleti részén
foly, további folyásával pe
dig határozza Ugotsa, és Szat
már Vármegyéket egy mástól
egy jó mértföldnyire , míg
Ugocsa Vármegyében három
mértföldnyi folyamattya után
Szatmár Vármegyében Tisza
Bőtsnél, midőn az erdőség
ből ki zuhanna öszve foly a*
Tiszával; árvizei egész lefoly
tában károsak, mivel sokszor
az egész környéket elönti.
BATASZEK. Mező Város
Tolna Vármegyében, lakosai
katolikusok, birtokosa a' Ki
rályi Kamara, fekszik a* Du
nától nem meszsze, Baranya
Vármegyének határa szélén,
német, és magyar lakosaival,
bővelkedő Mező Város, me
zője kies, és termékeny; a*
Báthai Apáturságnak helye
vala, a' kinek vezéri Szállást
is adott; a* hadak viszon
tagságai által letc lerontatása
után ismét felépíttetett. Szán

lö hegyei jó bort termők, ví
zen is kereskedhet, réttyeit
Sárvize néha elönti, a' máso
dik Osztályba számláltatott*
" BÁT. Frauenmarkt.

Ba-

tovce. Horit Vármegyében ,
földes Úra Herczeg Eszterhá
zy , elegyes lakosú régi Me
ző Város , hajdani lakosai
németek voltak, 's leff in
kább bányászok, mellyeknek még most is lehet szem
lélni nyomait, most leg in
kább tótok, katolikusok, *
evangélikusok, és kevés ma
gyarok is laknak benne, ré
gi ősi szabadságaikat elvesz
tették. 1774. esztendőben pe
dig tuz által emésztetett meg;
öt országos vásár esik benne,
mellyek elég népesek; ha
tárja kiváltképen termékeny,
's a természetnek sok javai
val megáldattatott, első Osz
tálybéli.
y

f

BATE. Elegyes lakosú ma
gyar falu Somogy Vármegyé
ben, birtokosa Gáli Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Taszárnak szomszédságában
mellynek filiája. Határja igen
j ó , szőleje ugyan nints, de
más javai bőven lévén, első
Osztálybéli.
BÁTFA. Magyar falu Szála
Vármegyében, földes Ura
Gróf Erdödi Uraság, lakos*!
kato%

BATI.

BÁTF.

katolikusok, fekszik Palló
fán tűi, az ország uttyában
kies víg helyen, határja jó
termékenységi!, réttye , le*
gelŐje j ó , 's más tulajdonsá
gai is jeIesek,elsŐOsztálybéli.
BÁTFA. Magyar falu Ung
vár Vármegyében, birtoko
sai több .Uraságok, lakosai
reformárusok, határjának jó
termékenységéhez képest,
első Osztálybeli.
BATIKOVA. Pod Batikova.

Irtvány Nyitra Vármegyében.
BÁTKA. alsó Bdtka. Elé-

yes falu Gömör Vármegyé
én , birtokosai több Urasá
g o k , határbéli földgye ter
mékeny, de tsekély legelő
je van, Rimaszombat piatzozásának hejye, egy mértföld
nyire , faja tűzre kevés, ká
posztája , gyümöltsös kertyei
j ó k , második Osztálybéli.

f

BÁTKA. Felső Bdtka. Ma-

yarfalu Gömör Vármegyé
é n , Gziko, és más* Urak
nak birtokában, lakosai ka
tolikusok , és reformátusok,
kies helyen fekszik, közép
szerű tulajdonságai szerént,
második Osztálybeli. ,
BATINA, Elegyes falu Ba
ranya Vármegyében, fekszik
a* Duna partyán , két neveze
tes búza tartó házak vannak
benne, határja jó termékeny-

f
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BATIEST. Elegyes falu Krassó Vármegyében, birtokosa
a Királyi Kamara. BATIZ. Magyar falu Szat
már Vármegyében, birtoko- .
sa Szuhányi Uraság, lakosai
reformátusok, fekszik Botiz- ^
hoz \ mértföldnyire. Szántó
földgyei, 's réttyei is jók,
Szatmár piatzozása fél órá
nyira van, legelője elég al
kalmatos tízre , és épületre
való fája szabados a határ
ban , pakkja elég, és közel;
Szamos vize tsak fél órányira
foly tőle , első Osztálybéli. ,
1
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BATIZA, Boticr.

Elegyes

oláh falu Máramaros Várme
gyében , földes Ura Gróf Teleky, és Patay Uraságok, la
kosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszik felső Visónak
szomszédságában, mellynek
filiája. Réttyei jók, és elegen
dők , legelője is elég, fája
mind a* kétféle, zsendelyeket csinálnak leg inkább la
kosai , második Osztálybéli.
BATISZFALVA. BotTdorf.
Botisovcre. Tót falu Szepes

Vármegyében, lakosai kato
likusok, fekszik Gerlakíalvától nem meszsze* földes Ura
Márjásy Uraság, hajdani föl
des Ura Gróf Boris vala a* ki
nek nevezetét sokáig visel
te e' Helység, 's az Uraság
nak kastélyaival díszeske-

14*

BATON*

ÍÍATOR.

dik, tnellyeknek egyike haj fogytával külömbféle ágak*

dani múd szerént, az úijabb
pedig diszessebb móddal építretett. Folyó vizében ked
ves ízu pisztrángok vannak,
termésbéli
tulajdonságaira
nézve

Gerlachfalváho\ ha

sonlít, második Osztály béli.
BATONY. .Magyar falu He
ves, és külsó Szolnok* Vár*
megyében, lakosai katoliku
sok , földes Ura Almásy Ura
ság , fekszik Gyöngyöstől há
rom mértföldnyire, Zagyva
vize, és Mátra hegye között,
termésbéli
tulajdonságaira
nézve, hasonló Bátorho[,
második Osztálybéli.
ALSÓ BATONY. Szabad pusz

ta Heves Vármegyében.

ra nem szállott. Halas tója
elég nagy, és a' mint lakosai
állíttyák feneke igen mély,
mellynek egész környéke for-<
rásbol áll, szántó föld gyei
középszerűek, réttyei halas
tóján alol, egész a* Kara-'
tsondi pusztáig ki terjednek,
délre, és északra fekvő er
dei makk hozó fákkal bővel
kednek, második Osztálybeli.
BÁTOR. Magyar falu He

ves , és külső Szolnok Vár
megyében, földes Ura az Egri
Káptalanbélí Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik EgerVárosátol nem igen meszsze >
vízi malma vagyon a' Bakta
folyón, szántó földgyei kö
zépszerűek , réttyei kétszer
kaszáitatnak, piatzozása Eger*
ben, é^ Gyöngyösön, lege
lője , fája tízre, és épületre
elég, makkja is saját határ*
jában;de réttyeit a'víz gyak
ran elönti, <második Osztály
beli.

BATONYA. Magyar, rátz,
és oláh falu Csanád Várme
gyében, lakosai katolikusok,
és ó hitűek, fekszik Tornyá
hoz közel, mellynek filiája,
mivel határja magossan fek
szik, piatzozása Aradon és
S[egeden\ mellyektöl távol
BÁTOR. Nyír Bátor. Me*
fekszik, termékenysége kö
zépszerű ; második Osztály ző Város Szabolts Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Ká*
béli.
BÁTOR. Gagy Bátot. Ma- rolyiUraság, nevezetes vala
yar falu Abauj Vármegyé hajdan , mellyet ha semmi
fei
én , birtokosa Jakabfalvy más nem híresített volna is ,
Uraság, fekszik az ország út- valóban nevezetessé tehetne
tyában Gagyhoz nem mesz azt a* nagy Bátori Nemzet*
sze, örökös birtokosa Sátori ség. Leg első tselckedetei*
vala, míg a' férfi magnak ei- ket, 's vitézségjeket Batáriaké
nak

BÁTOR.

BÁTOR*
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nak SALAMON Magyar Ki- tori István a* havas allfölrály történeteinek leírásiban dieknek fo Vezére Kinisivít
JBonfjniusnálláthami: az után együtt számtalan török ellen
pedig vak BEIÁNAK viselt ség ellen menvén, halhatat^
dolgaiban. Emlékezik Turo- lan nevének emlékezetét ér
t[i is a' Sátoriakról „azon demlő győzedelmével tért
* hadban, ugy mond, légin- vala viszsza. Ugyan akkor a*
kább yíttak Myksa Gpbb, nyertt prédákból épírtete egy
„ ésBathár; sokakat K i é g - Klastromot az abban lévő
je ölvén 's elfogván az ellen- Kriptával egyetemben , 's
/
ség közzül, emberi vérrel meg nagyobbította Bátor Vá
festették pánczéllyokat , rosát is, melly 1493. eszten
Myksa Thyodort mint dőben tőrtént. Testének tsen*, minden zűrzavarnak indí- des nyugodalmat eqgede e*
„ tóját megfogta; Batháript- hely; mellyet, minek utánna
dig Endrét . Marékkor, az oláhok által feldűlattatott
és ezek ellen is fő Vezér vala vala, Bátori András belől a*
Bátory, V kinek nagy vitéz Városba vitéte, s maga köl
ségei , és jó erkölrsei méltán tségével építtetett Templo
érdemeltették a' Bátori nevet. mába rejtettet. Sokszor pusz
Maga Bonfinius is meg val- tította, 's égette a* Török
lya, hogy ez ütközetnek al Bátor Városát, sőt el is ron
kalmatosságával, sok faluk totta, ezen kivül az Erdély
kal,, és Városokkal meg aján Országi Fejedelmeknek, ha
dékoztatott, _ a* mint hogy dakozásai által is gyakran saBJBLA nagyon megörülvén nyargattattak, midőn tudni
szokása'szerént minden Ha illik Magyar Ország ellen
zájához hív vitéz Vezérjeit fegyvert fogván , e*' tarto
különösen megdicsérte , és a' mányra üttöttek bé. Azután
nyertt Zsákmányókon kivül, is elég hadi környül állások
helységekkel, és Városokkal nyomták e* Várost; elöbbení
is meg ajándékozá ő£et. Fo- szabadságait elvesztvén, mo
képen Bátori Istvánnak nagy stani lakosai mesteremberek,
vitézségei tévék híressé e' és földmivelpk, katolikusok
Várost, valamint a* Bátori és reform, , ' s a ' t A' T. Mi
Nemzetséget is. Kiváltképen norita Szerzetebéli Atyáknak
Korvinus MÁTYÁS hadako- Klastromjok is vagyon itten ;
zásaiban , midőn tudniillik határbéli földgye három nyo
MÁ TV A S igazgatása alatt Bá másbéliy mellynek egy nyoltzadn
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tzadrésze szép búzát terem ,
d? többi pedig jó rozsot, rét
tye hasznos szénát terem, és
néha kétszer kaszáltatik; pia
tzozása helyben , és a* szom
szédságokban , legelője elég,
itatója alkalmatos, fája épü
letre az Uraságnak engedel
mével , magának a* Mező Vá
rosnak négy erdeje van, ám
bár a* víz áradás néha ártal
mára van, mindazáltal első
Osztálybéli.

BÍT

V

'

Kis Újfalutól (}élre fél mért
földnyire ; nap nyugotra pe
dig Kürthy Perbete, és Ma

dár faluknak szomszédságok
ban, melly faluk távol lévéir *
Bátorkeszitöl nagy határt en
gednek e* Mező Városnak-, *
Nevezetes a* földes Uraság- .
nak szép kastéllyá itten > egy
felöl pedig a' sík határjái*
szántó földgyei homokosak
de elég termékenyek. Föld
gye jó, vagyonnyai külömb-.
félék, bora középszerű, elsS
BÁTOR FALU. Elegyes falu Osztálybéli.
Hont Vármegyében, birtoko
BÁTH MONOSTOR. Bács
sai Kubinyi, G. Koháry , és
Vármegyében,földes
UraHerBalog Uraságok, lakosai ka
czeg
Grasalkovich
Uraság
„,
tolikusok, fekszik HázasNénaz
M.
betűben.
nyének szomszédságában,
BATRONA. Kietlen nagy
mellynek filiája. Határbéli
hegy,
mellynek bőv erdőji
földgye középszerű, legelője
vannak.
elegendő, de tűzre,faja nem
BÁTTYA. Magyar falu Pest
elég, épületre való pedig nin
Vármegyében
, birtokosai
tsen , szőlő hegyele nélkül is
Tarkó,
és
Latzkovich
Urasá
szűkölködik, a' harmadik
gok
,
lakosai
katolikusok.
Osztályba tétetfetett.
Határjában fája tűzre, és épü
BÁTOR. FeisS, és Fekete Bá letre elég, nádgya hasonló
tor. Magyar, és elegyes hely képen , legelője is elég van „
ségek Bihar Vármegyében, fogyatkozásai ellenben, hogy
lakosai katolikusok , ó hi határját-a* víz járja, melly
tűek , és reformátusok. Ha ellen töltéseket, és hidakat
tárbéli vagy onnyaik közép kell lakosainak tartani, a
második Osztályba tétetett.
szerűek.
BÁTTYÚ. Magyar falu BeBÁTORKESZI. Mező Város
Esztergom Vármegyében , reg Vármegyében , fekszik
földes Ura Gróf Pálfi Uraság, Botrágyhoz két órányira föl
lakosai katolikusok, fekszik des Ura Lónyai Uraság, la
Komáromtól két órányira, kosai reformátusok, földgya
9
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BATTYÁNF.

j ó gabonát terem, Jegelője
elég van 's mind a' kétféle
fája, szőlő hegye Somon,
és Kdstpnyon egy mértföld
nyire , a' hol kézi munkával
is kereshet, némellyek fát
téli időben a* Tisza partyára
hordanak, és ott szokták
eladni, réttyei vizessek, hal
lal , és tsikkal bővelkednek,
*s Ungvárra, és Munkátsra
szokták hordani eladás vé
gett, harmadik Osztálybéli.
f

BAZA;

kosa Zombori Uraság, la*
kosai katolikusok, fekszik
' a Fűzéri járásban, legelőjé
nek szorúltsága miatt, és mi
vel épületre való fája sints
ámbár határja termékeny, és
más javai is vágynak, máso
?

Y

dik Osztálybeli.

BAZA. Kis falu Szála Vár-»
megyében, lakosai katoli
kusok , fekszik Bánok Szent
Györgynek szomszédságá
ban , mellynek filiája. Ha
BATTYÁNFALU, Magyar tárja jó termékenységu.
helység Fejér Vármegyében,
BAZIN. Bazinium, Pösing,
lakosai katolikusok, és re Bozin, Pezinek Elegyes la
formátusok , fekszik Fejér- kosú szabad Királyi Város
vártól két mértföldnyire, ha Poson Vármegyében, lako
tárja közép termékenységu, sai katolikusok, és evangé
réttyei jók, legelője elég, va- likusok, fekszik Modorhoz
gyonnyainak eladására meg egy, íosonhoz pedig két
lehetős alkalmatossága, má mértföldnyire. Fekvése, kies,
sodik Osztálybéli.
és jó lakást szolgáltat. Ere
BATTYÁN.Szabad pusztaKo- dete homályban vagyon, vi
márom Vármegyében, fek szontagságai Foson Váro
szik Kis Bárnak szomszédsá sához tsak nem hasonlók,
mindazáltal rövideden ezek
gában, mellynek filiáia.
BATYK. Magyar falu Szá felőle emlékezetesebbek. A
la Vármegyében, földes Ura tizen hatodik században á'
a' Királyi Kamara, lakosai Szent Györgyi Lovas Vité
katolikusok, fekszik Szala- zek hatalmok aláhajtották,
bér mellett, Istvántól nem annakutánna pedig Zápolya
meszsze, Szála vizéhez kö- János foglalta magának; ke?el, határja jó , fája, és le yés idő múlva pedig FBIU>Igelője elég nints; mellyek NAND Tsászár .a* Koronához
miatt a' második Osztályba kapcsolta. Annakutánna pe
tétetett
! dig ismét különös birtoko
BATTYOK. Elegyes falu sokra szállott vala az egész
Abaií; Vármegyében, birto- UraJalom, *s az Illésházy
K
- Nern^
1

-BAZINGI,

Nemzetséggel sok perlekedé
sekre szolgáltatott alkalma
tosságot, míg 1616. eszten, dobéfi Korona Őrző G. Pálfi
fctván II.

1674. esztendőben. Hárma*
dik Szentegyháza a' Kaputzi-?
húsoké a felső kapunak Ne
gyedik a* volt Jezsuiták épü
letebéli Kápolna, holott most
a' Normális Oskola van. A$
evangélikusoknak is tulaj*
don templomjok van. A*
Városháza is jeles épület,
melly ben alól boltok, és egy
patika van: nem küjömbea
némelly Uraságoknak há
zaik. Kivul a* Városon vágy
nak pedig a* tsürök, majo
rok, 's a* t > Szerentsétlen
vala e* Város X784. esztendőd
ben, midőn majd száz há
zak égtek el benne. Határja
jó termékenységu, bora ne
vezetes , s jó esztendőkben
aszszú szőlő borokat is készí
tenek némelly lakosai, mel
lyet az idegeneknek jó ároa
szoktak eladni, vagyonnyaik
külömbfélék, piatzok hely
ben, első Osztály béli.
BAZINCI. Hideg fördő, fa
kad a* szólok 'fele kőszikla*
helyen, tulajdonságait Doft.
Torkos oyilvánította. Fördő '
háza 1777. építtetett a* Vá
ros által* Vize sárga színt
hagy maga után, 's essös ido
előtt piegzavarosodik; kíitlömbféle gyengeségbéli nya
valyák ellen javasoltatik.
BÁZSE. Magyar falu Szála
Vármegyében, birtokosa Foky Uradig, lakosai katoliku
soki
9

FERDINÁNDNAK

helybe hagyásával az egész
Uradalmat kész pénzen meg
nem nyerte, s idővel pedig
itógy érdemei által nevezett
Gróf Pálfy Uraság öröksé
gévé tette, kivévén Bazin,
és Szent György Városát. Ke
serves ínségeket szenyvedett
Ottókár, az Ozmánok, Bocs
kai, Betlen, Tökölyi, és
Rákótzy sferegei által. I $2.9.
egy gyermeket kegyetlenül
öltek vala meg itten ;a* Zsi
dók, melly undok tselekedeteknek méltó jutalmát vették.
A' Város kőfallal, és bás
tyával van körül véve, 's par
takja által nedvesíttetik. Két
kapui vágynak, harmadika
pedig Nagy Szombat felé
1663. esztendőben bérakattatott, az Ozmánoktól való
félelem miatt. Nevezetesebb
épületei a' régi Város Tem
ploma , mellyen e' felírat va
gyon: Gaudium erit super
uno peccatore poenitente,
'$ Kápolnájában volt hajdani
birtokosainak tetemei vagy
nak rejtetve. Második új
Temploma van 2? piatzon,
melly most Parochiális Szent
egyház, 's a' Megváltó
nak tiszteletére szenteltetett
9
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BAZITA.

Bífi.
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•sok, fekszik Csehinek szom káro^ítraíik , és szőlő hegye
szédságában , mellynek filiá sintseu, második Osztály
ja , nem meszsze Szent Lász beli.
lótól; szőlő hegyei j ó k , fa
BEB. Német 6Iu Vesz
ja tűzre elég, földgye meg prém Vármegyében, földes
lehetős, második Osztálya Ura Gróf Eszterházy Uraság ,
. béli.
lakosai katolikusok, fekszik
BAZITA. Szála Vármegyé Csórnak szomszédságában,
be n, birtokosai több Urasá- mellynek filiája, termésbéli
ok, lakosai magyarok, és tulajdonságaira nézve hason
atolikusok, fekszik Millei lít Sorsosgyórhö[, neveze
Egyházszegnek szomszédsá tes vagyonnyai lévén, első
gában , mellynek filiája. Ha Osztálybeli.
tárja, 's termésbéli vagyon- BEBA. Ó Béka. Középszer*
nyai az említett helységhez felu Torontal Vármegyében,
hasonlítók, második Osztály földes Ura G. Battyáni Ura
béli.
ság, lakosai katolikusok,
BAZSI. Szabad puszta Zem fekszik Oroszlámos, és Valplén Vármegyében, fekszik kány táluktól nem meszsze,
Girintsnek szomszédságában. határja jó termékenységu,
BAZIEST. Krássó Várme réttyei gazdagon termők, le
gyében , földes Ura a' Királyi gelője nagy, második Osz- ~
Kamara.
tálybéli.

f

BAZSÓ TELEK. Poson Vár

megyében , a* T . betűben.
* BAZOS. Temes Várme
gyében , birtokosa a* Királyi
Kamara.
BAUMGARTEW.

Pamgert

BEBA. Új Béba.

Hegyei

falu Torontal Vármegyében ,
földesUra G.Battyáni Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
az előbbeninek szomszédsá
gában. Határja az élőbbem
hez hasonlító.
BEBERKE. Folyó víz Mára
maros Vármegyében, Szalánknál egyesül Borsva vi
zével.

név alatt.
BAURÉVESZ. Szabad pusz
ta Békés Vármegyében.
BAVES* Dráva vizén lévő
komp mellett fekszik, So
mogy Vármegyében, föld
BEBES. vagy Bebos. Fek
gye termékeny, legelelője, szik Szent Mihálynak szom
íí/a, és vagyonnyainak el szédságában , mellynek fi
adására jó alkalmatossága; liája.
ie mivel a* vízáradás miatt
BEBEAVA. Folyó víz TrenK a
tfiéa

%
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Bícz,

tsén Vármegyében, három
hegyből ered, 's Radissa vi
zével öszve ereszkedvén, lefoly három mértföldnyire,
's Nyitra Vármegyében Tapolczán felül Riba vizével
egyesül; majd tsak nem min
den némü halakkal bővel
kedik.
Bécz. Magyar falu Szála
Vármegyében, földes Ura
Gróf Szapáry Uraság, lako
sai katolikusok, fékszik Letenyének szomszédságában,
mellynek filiája, határbéli
szőlő hegyei jók, és termé
seinek eladására Való jó mód
gya van; de középszerű vagyonnyaihoz képest második
Osztálybéli.
ÖÉcz. Magyar falu Sompgy Vármegyében, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság,
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Német
L adnak szomszédságában,
mellynek filiája. Termékeny,
szőlő hegyén kivul, fája, és
legelője, szénája elég, pia
tzozása Sziget Mézó Városá
ban, határbéli fölgyeinek jó
termékenységéhez kepést,
, első Osztály béli.
Kis BECZ. Szabad puszta
Somogy Vármegyében,, la
kosai katolikusok, fekszik
Szilinek szomszédságában.

1ÍECZB.

tokosa Pallsty Uraság, la*kosai katolikusok, fekszik
Lófalunak szomszédságában
mellynek filiája; ámbár er
deje nintsen; de mivel ha
tárbéli földgye, ha jól miveltetik középszerű, réttye,
és'legelője a* lakosok szüksé
gére, elég, piatzozása néni
meszsze Bárttan, második
Osztálybéli.
j BJSCZB. Magyar falu Tolr
na Vármegyében, Petrovi szky Nemes Uraság, Bocq*
nevezet alatt nyerte a' Ki
rálytól ; fekszik Tolnától két
mértföldnyi meszszeségre, la
kosai katolikusok, földgyei
homokosak, de termők, ma
gyar lakosai Gajdács pusztá
ját is bírják, második Osz
tálybéli,
! BKCZKFA. Elegyes falu Ba
ranya Várm. földes Ura Her
tzeg Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Pétshez nem meszsze, mellynek filiája, határja jó termék
kenységü, vagyonnyai kü*
lömbfélék , eladásra jó mód
gyok , második Osztálybéli.
f
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BSCZKÓ. Leomladozott Vár

I Trentsén Vármegyében, sok
féle mesés költeményeket
beszéli a' köznép eredetéről;
bizonyos ellenben az, hogy
mind a' Vár, mind a- Város,
BECZALLYA. Janovce* Tót is az ehez. tartozandó tízen
falu Sáros Vármegyében, bir négy faluk hajdan Bánfy Ura
ságnak

UECZKÓ.

x

ÍECZto.

ságnak birtokában vala. építtette némellyek véllekedése
szerént az Erdélyi Stiborius
nevezetű Vajda, KORVINUS
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Vajda kegyetlen ember lé
vén , minden ottan keresz
tül elmenő utazókat kénszerítetta* Vár felépítésének seMÁTYÁSNAK idejében; má jedelmére. Ez utálatos tsesok pedig azt állítyák, ho^y ekedefén kivul megjegyez
maga MÁTYÁS Király épít hető Czibor felől; hogy Ő
tette Buczko, vagy Beczko igen ragadozó, és más vanevezetű Udvari bolondgyá- gyonnyainak kívánója vala,
n a k , vagy nevettetőjének; minekutánna illyen tilalmas
de még Korvinus ideje előtt tetteiért a* Királynak bémonis lehet e' Várnak emléke dattatott Volna, nyilván ígér
zetére találni, mint Bolon- te maga felől, hogy ollyas
doc[ Várról, mellyet Stibo tselekedetekkel többé nem
rius ZSIGMONDTÓL, és MÁ- fogja magát undokítani, sem
JLIÁTÓL 1 3 9 0 . esztendőben a* Vág körül való nagy vanyert vala ajándékban. Fek gyonnyát, a' másokévá öreg
vése alkalmatos helyen vá bíteni. Eltiltattatván a' ragalasztatott Vág vize partyán, dozásoktól, drága pénzen
melly az előtt erőss kőfallal, I megvette azokat a' jószágo*
és sántzal vala korul vetettet* ! kat, mellyekre vágyott va«*
ve. Megerőssittetett a* Tse- la, míg a* Királynak enge*
hek hadakozásának idejekor, delmével az egész Vág vize
a' kiket hazánkból véres fegy körül fekvő helységeknek
verekkel kelletett kiküszö Ura nem lehetett. Mint hogy
bölni, hogy a\körfil lakó a* jó ételeket, italt, vendé
népeknek bátorságos mene geskedést, kiváltképen ked~
dék helye lehessen, és AZ el velette, köz mondásba jött a*
lenségtől magokat oltalmaz tótoknál C%iborovt kuchinc*
hassák. Trentsényi Mátyás A^a[: ^Czibor konyhája,
nak halála után^ KÁROLY mellyen tzíméres Űri vendé
LAJOS, és ZSIGMOND Kirá geskedést készítő konyha érlyoknak hatalmokban lévén, tettetik. Szerentsétlen ha
végre Csibor Erdélyi Vajdád lállal mólt ki e> világból,
hak birtokába jutott, á' ki mert a' Várbéli kútnál elnyoazt kevés idő alatt, dereka mattatván az álomtól, valasan felépíttette noha a' sze melly mérges kígyó által
génységnek fájlálható nyo mind szeme kiszurattatott,
ma itatásával ; mivel C Z I W mint mejjén hajált hozó se*
Rj
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BECZKÖ.

BECS.'

bet ejtett vala. Illy állapar- \ ken kivfil a' SZENT FBRENTZ
ban találák udvari tselédgyei Szerzeteseinek klastromával
életétől megfosztattatva. Hit is díszeskedik, mellyet Haszvese Férjének halála miatt ko Jakab; a' Boldogságos
való keserűségében, késsel j Szűz MÁRÍÁRÓL nevezett
szakasztotta vegét életének., Vág Újhelyi Prépost 70. esz
Képeik örök emlékezetek tendős korában Sient Jósef
nek okáért, a* szerentsétlen tiszteletére 1691. esztendő
történethez képest rézben je ben építtetett. Kőfalain k i 
lesen kiöntettettek, egyik vul Szent István tiszteletére
képen* vala Czibor, a* halá épült más temploma is van :.
lát okozó viperával; rnási- a* mellynek építésére Szű-*
kon pedig felesége,.. magát nyog Uraság három ház he
yilkoló késével. • Mind a* lyet ajándékoza. Építőjének
ét darab Trentsénbe vite képe emlékezetül a'templom
tett Rákóczy zenebonája nak egy oldalában szemlél
k o r , nagyobb bátorságnak tethetik , jó téteményét hir
okáért.
dető felől írással egyetem
BECZKO. vagy BtCTpvo. ben. Szántó földgyei tága
Mező Város Trentsén Vár sak, és termékenyek, sző
megyében, földes Ura Báró , lő hegyei is vannak, de a*
Révay Uraság, lakosai ka- •helyhez képest nem igen n e 
tolikuSok, mind a* Város vezetesek , ellenben gyümölnak, mind Várának eredete i tsökkel bővelkednek Tágas:
egyenlő, fekszik Vág vize ' erdei, és nagy Iegelőji vagy-r
mellett, Vág Űjhellyel által nak. Cscrvena Kora, vagy
ellenben, hajdan kőfallal, *s \veres erdő nevezetű hegye i$
három sántzával vala körül! van Vág vize mellett emel
vétetetve, melly regemen* i kedve, mellyböl szép veres
nagy hasznokra volt az akko- !•agyag ásattatik; külömbféle
ri lakosainak, midőn tudni-1 javain kivul piatzozása is lé
illik az'iédik századnak vé- vén, első Osztály béli.
gezetével 13000. emberek
BECS , BESA. Magyar falu
nél többet fclfóze a* Török Ungvár Vármegyében , föl
e' környékben rabságára , a' des Ura Gróf Klobusitzky
mint ezt Istvdnfi leírta* Épu- Uraság, lakosai katolikusok,
tettyei meglehetősek a* föl és reformátusok, fekszik Csides Uraságnak, lakási he csernek szomszédságában
lyek is építetettekitten; eze mellynek filiája, Latorcza vi
ze mel-
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DBCSK
w mellett, melly itten az
Tüng vizével egyésuJ, határ
béli földgyéi jók, 's termék é n y e k , elsó Osztálybeli.

f

BECS. S[ames Bécs. Ma-

yar falu Szatmár Vármegyé
é n , földes Ura á \ Királyi
Kamara, lakosai reformátu
sok, fekszik a'Nagy Bányai
járásban, határbéli földgye
termékeny, első Osztály béli.
BECS. Tis\a Bécs. Magyar

falu Szatmár Vármegyében,
birtokosa Őtves Uraság, lako
sai katolikusok, és reformá
tusok, fekszik Tism Újlak,
és Milata faluknak szom
szédságokban , Fejér Gyár
thatnak filiája; határbéli föld
gye mindent megterem , réttyeinek egy része nagyon
j ó , más része jpfedíg kakás
szénát terem, piatza közel,
*s tsak Tisza vize választya
tóíe. Legelője igenis tágas,
itatója alkalmatps', fája mind
a' kétféle elég, makkja is
szabados, szőlő hegyei egy
mértföldnyire vágynak, mal
ma helyben , és s? szomszéd*
ságban három helyeketf; ám
bár V vfaáradásók idején
károsíttatnak némellyek réttyeikben, mindazáltal * első
Ösztaybélí.

íj?

j fekszik a? Tisza mellett, Iákosai magyarok, katoliku
sok., és rátzok. Hatatja kö
zép termékenvségvt, hala elég
Van, második Osztálybéli.
BÉCSÉ. Német falu Pest
Vármegyében, birtokosa F .
Krisrina Hertzeg Aszszony ,
fekszik a* Rátzkevi sziget
ben a' kis Duna mellett,
Rátzkevitöl fél órányira,,
mellynek filiája, szóiéi kö
zépszerű botokat teremnek,
tűzi fája van , legelője m a r 
háinak elég, két nyomásbéíi
földgye riíeglehetős termé
kenységu; zöldséggel, és
tsigáváf bővelkedik, de mtvcl a' kis Dunának árja gya
korta nevezetes károkat tess
a' lakosoknak, noha erősS
gátot tártának elliéne, har
madik Örttályb&i., . r
BECSE.vrfgvTörölt B/csé.

Elegyes falu Torontal Várme
gyében , földes Ura Gróf Hatler Uraság,, lakosai katoli
kusok , és 6 hitűek, fekszik
Frangová, és Kúmáh faluk
nak szomszédságokban. Ha
tária jó termékenységu, 'fc
külömbféle szép javai Vágy
nak.
BECSEHELf. Magyar fali
Szála Vármegyében\ földes
BECSE. Rdt\ Becse. Mez8 Ura Gróf Fekete Uraság,. for
Város Bács Vármegyében, kasai katolikusok, . fekszik
Ifeídes Ura a* Királyi Kamara, Letenyének szomszédságán
K 4
ban^
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BECSKEFU

BECSKBé

tan^ tnellynek filiája, Karn szik Temesvártól egy mért*
isától más fél mértföldnyire, földnyire, lakosai Katoliku*
szőlő hegyei jók, és boraik sok, és ó hitűek, kereske
nak eladására alkalmatossá déssel , gyapjúval, föld mivega van, földgye középszerű, léssel, és méhészséggel k e 
pusztáival első Osztálybéli, resik élelmeket. Határja j ó
pusztai nélkül pedig második termékenységu, réttye né
hol semlyékes, fája szuken,!
Osztálybéli.
BECSBE. Elegyes falu Nó- nádgya, hala elég, *s varád Vármegyében, lakosai yonnyatnak eladására jó álatolikusok, fekszik Pes^ almatossága, első Osztály
Vármegyének szélén, Ácsá béli.
tól egy mértföldnyire, bir
BECSKEREK. Nagy Becs*
tokosai külömbféle Urasá
kerek. Elegyes falu Toirongok , lakosai katolikusok, tal Vármegyében, földes Ura
határja hegyes, és a* gya a' Királyi Kamara, lakosai
kori záporoknak kitétetett, 'katolikusok, és egyesulttek
dohányt termesztnek -a* la fekszik az Ország úttyában ,
kosok* bora középszerű, le Temesvártól mintegy négy
gelője elég; de szénája nem mértföldnyire.
Határjának
sok, szántó földgyei közép tulajdonságai az élőbbemhez
szerűek, második Osztálybéli. hasonlítók, 's *még jeleseb

f

f

t

BECSKEHÁZA. Magyar fa bek; most HERTELENDYJÓ-

lu Torna Vármegyében, föl
des Urá Gróf Gyulai Uraság,
lakosai katolikusok, 's töb
ben reformátusok, fékszik
Hídvég Ardónak szomszéd
ságában, mellynek filiája,
Borsod Vármegye szelén,
határbéli földgyeinek so
ványságához , és legelőjé
nek tsefcélységéhez képest a*
harmadik Osztályba tétetett.
7

SEF Vitzelspány, és Királyi S
Tanátsos Úrnak lakásával díszesíttetik , a' kinek e' mun
kám' előmozdítása eránt va
ló buzgó indúlattyát, nyil
ván megköszönni. kötelessé^
gémnek tartottam.
*• BEGSHERO. Tót falu Sá

ros Vármegyében, lakosai ,
leg inkább fiiharozással él
nek , legelője, ésfájaelégv
BECSKEREK. Kis Becsktr 's határjának egy harmad ré
reJL Elegyes oláh falu Te sze nem terméketlen, har
mes Vármegyében, birtoko madik Osztálybeli.
sa a* Királyi Kamara, fek BECSKŐFAL v A. Elegyes ma*
gyar

BEDE#.

BÉCSOV.

gyar lUu Bereg Vármegyé
b e n , lakosai katolikusok,
és reformátusok, határbéli
szántó földgyei két nyomás
béliek, 's hatrágyáztatnak,
rozsot, és zabot teremnek,
legelője elég, 's mind a' két
féle fája, makkoltatása is ele
gendő; de mivel határja he
gyes , követses, és sovány,
réttye sem elegendő, a' har
madik Osztályba számialta
tott.

*f3

Nyitra Vármegyében-, bír-*
tokosai több Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik
Szaiakusznak <.szomszédságá~
ban, mellynek filiája. Ha
tárja közép termékenységu,
réttyei jók, meglehetős vagyonnyaihoz képest máso
dik Osztálybéli.
\
BEDIG, vagy Bedek. Ma

gyar falu Tolna Várm. föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, fekszik Pintze hely
től nem meszsze, lakosai ka
tolikusok, határja termé
keny , *s mindent jó haszon-^
nal tetem; bőven hoz szé
nát, 's sarjút is, szomszédsá
gában szőlő hegyek, a' hol.
pénzt kereshetnek, piatzo
zása Kanizsán, első Osztály
béli.

Bscsov. B'asov. Tót falu
Zólyom Vármegyében, bir
tokosa Ráth Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik felső
Mitsinyének szomszédságá
ban , mellynek filiája, lege
lője elég, faja tűzre ingyen,
piatzozása egy ménfpldnyire
Zólyomban; de mivel föld
gye átallyában keveset te ).
BEDÖ. Begyo, Bedevla.
rem, hátárja hegyes, és ne
Oláh
falu Bihar Varmegyé
hezen műveltethetik, makk
ben
a*
Sárréti járásban, 's
ja nintsen, második Osztály
Keresztessel,
és Kerekivei is
béli.
határos, birtokosa a' Nagy
BECSVÖLGYE. Magyaör fa Váradi Prépostság, lakosai,
lu Szála Vármegyében, bir egyesültek, határja termé
tokosai külömbféle Urasá- keny, s erdeje is volt, de
o k , lakosai katolikusok, a' sók varjúk miatt kivágat
s reformátusok, fekszik Mil- tatott, *s innen származott
leiegyházszegnek szomszéd vala e' köz mondás: Vágasd
ságában, mellynek filiája. ki mint Bedön a\erdot, hogy
Határja jó termékenységu, meg ne egyék d várják, va*s vagyonnyaiis jelesek, el gyonnyai külömbfélék, első
ső Osztálybéli.
' < Osztálybeli. •
BED. Beadici. Tót falu] A&DŐ. Bedjov. Népes orosz
9
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BÉGÁNY.

BÍGH.

falu Máramaros Varmegye nyire. Határja jó termékeny*
ben, birtokosai külömbféle ségfi, legelójök, elég, fájok
Urak, fekszik Tarász vize j mind a* kétféle, keresetre j&
mellett, melly itten a* Ti módgyok a* szomszéd sző
szába foly, Tetsooek szom lőkben, és kő bányákban;
szédságában , 's ennekfiliá-{ de mivel határját S\ernye
j a , határbéli földgye j ó , le vize néha elönti, második
gelője elég, és hasznos, pia- Osztálybéli.
tzozásai is vágynak közel,
S[igeten^ és Tetson a' bá

B EGÁ NY. Nagy Bég dny.

Mjgyar fidu Bereg Várme*
nyákban is pénzt kereshet- j
ében, birtokosai kíilömbn e k , mellyek ide három
e Urak, lakosai reformá
mértföldnyire esnek, máso
tusok, fekszik az élőbbem
dik Osztálybéli.
I
nek szomszédságában. Ha
* BEGH. Elegyes falu Vesz- tárbéli földgyéhek tulajdon
trrém Vármegyében, lakosai ságai az előbbenihez hason
Katolikusok, fekszik Bozsók- lítanak , s ez is második Osz
hoz nem meszsze, mellyhez tálybéli.
termésbéli
tulajdonságaira
BEGE. Hajókázható folyó
nézve hasonlít, második Osz víz, vagy földi isott tsatortálybéli.
na Torontal Vármegyében *
melly Temesvártól folyván
BEGA vize; igen halkal
Nagy Becskerek felé ketté
foly, Marsilius fedezte fel
hastttya a* nevezett Várme*
kútfőjét, melly Loger ne
gyét, s Écskétöl nem mesz*
vezetű helységtől, egész harste i foly bé a*. Ftféttóba ;
mintz mértföldnyire elfoly
innen pedig Tételnél a' Ti
ván, végre két ágra osztó*
szába foly; 's az, egész emlí
<lik, mellynek egyike a-Ti
tett gazdag termésű Várme
szába, másika pedig a* Du
gye vagyonnyainák elárulhana mellett lévő motsáros he
tására,"s a* kereskedésre nézlyeken szivárodik bé á* föld
tfeis^ igen hasznos.
be.
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BEGÁNV. Kis Bégdny, Ma

gyar falu Beteg Vármegyé
ben, birtokosai külömbféle
Urak, lakosai reformátusok,
fekszik a* Kaszonyi járásban,
Beregszázhoz ket mértföld

BÉGKCS. Elegyes tőt,

éa

német falu Báös Vármegye-*
ben, fekszik a? Duna mel
lett, Futaktól nem meszsze,
mellynek filiája, földes Ura
.Gróf Hadik Uraság, lakosai

katolikusok, szántó fóldgyjínek nagyobb része jó, me
zeje hasznos, Újvidék Váro
sától piatzozása helyétől, két
órányira fekszik, első Osz
tálybéli.
BKGECS. Begitsé. Elegyes
íalu Bihar Vármegyében.
BEGENGYA PASZTELY. Tót

filu Ungvár Vármegyében,
földes Ura a' Királyi Kamara,
szántó földgye közép termé
kenységu , második Osztály
béli.
BEHAROCZ. Btharovce. Tót

falu Liptó" Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Tamótznak
szomszédságá
ban , mellynek filiája, Nagy
Bobrótztól sem meszsze, sok
Nemesek is lakják, határbé
li földgyei, és réttyei meg
lehetősek volnának, de nem
elegendők, Jegelője is ke
vés, Szent Miklós piatzozásátol más fél órányira van, már
sodik Osztálybéli.
•

vannak , 's jó termésbéli tu
lajdonságain kivul eladásra is
jó alkalmatossága lévén, el
ső Osztálybéli.
BEHINTZ. Alsó
Űolnt Behincze.

Behint^,
Tót falu

Nyitra Vármegyében, föl
des Ura Gróf Berényi Uraság,
és mások, lakosai katoliku
sok , fekszik Radosnához kö
zel , mellynek filiája, ugyan
Rados vize mellett, melly
nek vize soha bé nem fagy,
és számos malmokkal van
megrakva, határa középsze
rt termékenységi!, de bora
nem terem, második Osz
tálybéli.
BEHINTZ. FelsS, és közép

Bthincz. Tót faluk Nyitra
Vármegyéb. birtokosai Gróf
Berényi, és más Uraságok,
lakosai katolikusok, feksze
nek az előbbeni faluktol nem
meszsze, harárbéíi földgyei
gazdag termékenységgel bír
nak, fájok ugyan kevés, legelőjök is szoross. középsze
BEHARÓTZ. Bekarovce, Be- rű mivol tokhoz képest mind
háft[,
Biharfalva nevezet a' kettő, második Osztálybéli.
alatt.
BEHARÓGZ. Tót falu Sze-

BEJÁNRÁZA. vagy Sejtz\

pes Vármegyében, földes Ura
Gróf Csáky Uraság, lakosai
katolikusok fekszik Zsegre;
falunak szomszédságában,
mellynek filiája, mivel ?
helységnek minden javai

Magyar falui Vas Vérmegyé
ben, birtokosa a' Genovai
közönséges Társaság, lako
sai katolikusok, fekszik a*
Keménnyes allyai járásban,
határbéli földgye középszerű,

y

ij£

13ÍKÁS.

BEJI.

Jegelője, fája elég réttyei Batatonhegye falunak szom
hasonlóképen, kereskedés, szédságában, határja jó ter*
és foharozás által is pénzt sze mékenységu, vagyonnyai he
reznek lakosai, első Osztály lyesek, bora is jó van, el
beli.
ső Osztálybéli.
BEJE. Magyar faluGömor
BEK Ás. Magyar falu Vesz-Vármegyében, birtokosai kü
)rém Vármegyében, birto
lömbféle Urak, lakosai ka
kosa Békási, és más Urak,
tolikusok, még többén re
akosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Méhiformátusok, fekszik Mező> nek szomszédságában, melly
Laknak, és Mihályházának
nek filiája, Sajó vize táján,
szomszédságában, s Nya
Turótz patakjához is közel, j
radtól sem meszsze, melly
alkalmatos, és termékeny he
nek filiája, határbéli földgyei
lyen; gyengék, és kedves
bőven teremnek, legelője
ízűek l o r a i , földgye min
elég, réttye meglehetős, de
denféle gabonát terméke
néhol vizenyős, .malma kö
nyen hoz, piatzozása két, és
zel, piatzozása Pápán, els5
négy mértföldnyire, legelő
Osztálybeli.
je meglehetős, és elegen
dő , mind a' kétféle fája gyüBEKAS MEGVER.
M.
möltsös, és konyha kertyei betűben.
jók, malma helyben, első
BÉKÁS KIS TOKAJ. A ' T
Osztálybéli.
betűben.
f

y

* BEJNETINB. Tót falu Ung
vár Vármegyében, észalj; fe
lé magas hegyek között so; vány helyet foglalt, Új Kemencze mellett, mész ége
tő köveivel bővelkedik, a*
mellynek kiejtésével táp
lálhatná lakosait, hatóbb ve
vői volnának.
•

BEKATÓ. Krotfendorf. Né

met falu Vas Vármegyében ,
földes Ura Gróf Battyáni Ura
ság, lakosai katolikusok,
fekszik Német Újvárhoz más
fel mértföldnyire, középsze
rű föld gye van, réttyei, s
szőlei is többnyire meglehe
tősek, erdeje, legelőjeelég
második Osztálybéli.
9
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BIKALLYA. Séjent Békdl-

lya* Elegyes magyar falu
BEKATÓ. Szabad puszta
Szála Vármegyében, birto Tolna Vármegyében, fek
kosai külömbféle Urak, la szik Dombóvártol nem mesz
kosai katolikusok, fekszik sze, mellynek filiája.
BEKECS.

BEKEF,

BEKECS. Ele gyes falu Zem perpttuus, in. Majorhá\. et.
plén Vármegyében, földes | Királyfia. Ezen kivül kü
UraAlmásy Uraság, lakosai lömbféle gazdasági jeles épü
katolikusok, és ő hitűek, letek is vágynak itten , ha
fekszik Szerents Városától tárja meglehetős, gyűmöltse
nem meszsze az Ország útryá- SOK, második Osztálybeli.
ban,a' Harangodi puszta mel
BEKEHÁZA Elegyes ma
lett. Határja mindenféle vetegyarfalu
Szála Vármegyében,
ményt bőven hoz, szénája jó, |
lakosai
katolikusok,,
fekszik.
legelője elég, szőlő hegyei
Szála
Egerhez
nem
meszsze
is jók, itató helye alkalma
mellyek filiája. Határja jó
tos , első Osztálybéli.
termékenységu , de mivel
BÉKEFA. Magyar falu Vas szoross, és legelője kevés*
Vármegyében,föfdes UraGróf makkja fája 's szőlő hegyei
Battyáni Uraság, lakosai ka nintsenek , harmadik Osz
tolikusok, fekszik Staj ér Or tálybeli.
szág széle fele. Határja sová
B É K É S VÁRMEGYE Cominyas, fája tűzre elég, réttyei,
tatus Békésiensis, Bekescher
legelője hasznos , második
Gespanschaft. Nevezetét vet
Osztálybéli.
te Békés Városától. Napke
BEKE. Elegyes magyar fa letre határos Vele Bihar, és
lu PoSon Vármegyében, föl Árad Vármegyék, délre Csa
des Ura Báró Jeszenák Ura nád , és Csongrád; nyugotra
ság , lakosai. katolikusok, pedig rész szerént Bihar, rész
fekszik Csalóköz Szigetében, szerént pedig Heves Várme
Csötörtök Városához közel, gye , ez az egész Vármegye
é az Uraságnak kastéllyával tsupa térségből áll, némelly
diszesíttetík mellyen e* fel halmokkal ékesittetve , viírat vagyon; Has. <zde&. vir- dékje kivált Gyula körűi na-*
tuti. ac. industrice. domici- gyon kellemetes, folyó vize
lio. perpetuo. mentibus. Bo- három féle Körötf, ( Crisii )
t

y
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nis. Delectamento. hontsto.
et. sjdsque. quieti. Temporaria. A. R. S. MD CCXL VT.
XLVU. in. agro. cituatum.
exstruzit, idque. in. marmo
re. Stomphensi. memóriás,
pro didit. Paula?, J(s\enák.

Fejér Körös Fekete Körös
I és Sebes Körösa* Fejér Kö~
%

%

j rös Gyula alatt foly, és mi*
dón már ennek Vára allyác
| nedvesítette Békés Városa fe- le foly ; mellyen keresztül
Imenvén,, Nemes Kerekest*
'
Tar*

if8
vágynak benne , 's ezek kö
Tartsdt, Gyomét, Szarvast
Szent Andrást, & Öcsödöt zön négy Mező Városa van :
y

nedvesíti. A* Fekete Körös
pedig ered Zaránd Vármegyé
ben, 's a m a p folyásából ki
fogyván , Békésnél a* Fejér
Körössel elegyedik; a* Sebes
Körös ellenben Bihar Várme
gyéből foly e Vármegyébe.
Gazdag térségu vidékje van
az egész Vármegyének, 's bú
zával , marhával, tejjel vaj
jal , szénával bővelkedik; fá
ja nem sokyan, mellyet nád
dal szalmával, és száraztótt
ganaj jal pótolnak ki, makkos
r

5
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erdeje is van, Vdri és Dobol
y

korul, nevendék erdei pedig
Bálmegye , Fás , és Méhes

körűi. Szántó földgyei kövérek,és nyirkosok azért mondgyák Békés Vámegyében.
»A\ ki egyszer szánt, egy
„ kenyeret eszik; á 'ki két*
fzer kettői, ct ki háromszor hármat. „ Görög din9

w

nyéjei igen nagyok, és jó
izfiek, melly a' jó földnek ,
és melegnek bizonysága; vadgyasokvan, mellyek között
kiváltképen nyulakkal bő
velkedik, a* szarvasok eső
nek is seregeltek néha vidékjein, fátzán, és más féle ma
darakkal is bővelkedik, nem
külömben halakkal, rákkal,
tekenős békával, egy szóval
minden szükséges dolgokkal.
Mind össve 95 lakó helyek

a* N. Váradi Püspöki Megyé
hez tartozik.
BÉKÉS. Mező Város Békés
V^ármegyében^öldes UraBáró Haruchker Uraság, lakosai
katob"kusok,és reformátusok,
Békés Városának régiségét
bizonyíttya, az egész Vármet
gyének töle költsöriözött ne
vezete; sík helyen tavak közt,
és a* körös vizeknek öszvefojásainál épult,széjjejl terjedett
közönséges épületeivel. Né+
mellyek a' békáknak soka
ságatói gondolyák első elne
vez te tését , mellyek elég bő
ven tenyészödnek körül lévő
vizeiben; vagy talán a* békés
helyről neveztetett Békésnek,
akár mint lett legyen nevez-

tetése; de leg nepesSebb, *s

leg nagyobb Mező Város Bé
kés Vármegyében, és a* föld
mivelési munkához nem ke
véssé alkalmatos, s még jobb
lehetne , ha lakosai nagyobb
szorgalommal iparkodnának;
mert sokan vágynak e' he
lyen , mint Magyar Országon
más sok helységekben is ollyanok, a kik'tsak a* föld
nek jóságához bizakodnak,
's ha enni valójok van, a* jö
vő esztendőről, és a* szűk
időről nem igen gondoskod
nak. Veteményei kiváltké
pen jók, kivévén az ollyari
9
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.helyeit, melly eket a* víz el
szokott néha önteni; a' ba
rom tartásra is igen kövér
fóldgye van , kivált Körös
vize körül lakosai többnyire
magyarok, es jó szántó v^tpk
ha akarják; nem külömben
sok marhát tartók. Hajdan a*
Királyoknak is szállást adott,
a'mint ezt a> Királyokról, s
más nagy emberekről írtt haj
dani levelek bizonyíttyák,
legelője, ha a' víz nem oánrya, minden ma^hairtak elég,
réttyei jók, malma, nádassá
elég, szőlős kertyei is vanpak. Némellyek Körös yjxén lápokkal is járnak, első

latonhoz közel, mellynek fi
liája. Szántó földgyei termé
kenyek , réttyei kétszer k*száltatnak, vízi malmai vágy
nak , piatza két, három mért
földnyire , legelője elég, fája
tűzre-, és épületre, makkja
saját határjában, réttyeit a ,
hegyekből lefojyó záporok
gyakran elöntik, harmadik
Osztálybéli.
BÉL. Magyar Bél Magyar
falu Posony Vármegyében,
lakosai katolikusok, fekszik
Szentzhez nem meszsze, föl
des Ura Hertzeg Battyáni,
Magyar Ország Prímássá, és
Esztergomi Érsek, nevezetes
Osztálybeli.
igen l m katséllyárol, mel
lyen
MDCCXXVII. eszten
BEKETEA. vagy Beket fal- \
dőben
néhai GrófCsáky Im
va. Magyar falu rosony Vár
re
Kardinális,
volt Kalotsai
megyében, lakosai katoliku
Érsek
építtettett.
A* kastély
sok, földes Ura Gróf Pálfy
nak
szegeletei
négy
tornyok
Uraság, fekszik hasonló nekal
ékesíttettek
,
V
közepén
Vu Vár alatt, Csalóköz szige
lévő
toronyban
pedig
verő
tében , Egyházas Gellénék
óra
alkalmaztattatok;
a'
kas
szomszédságában, mellynek
tély
béli
szobák,
ésZálaolly
filiája; határja tágas, és né
hol termékeny; de erdeje méltóságosak, hogy akarnintsen, harmadik Osztály melly Hertzesnek illó lakást
adhatnak; fekvése nem kebéli.
yésbé ékes. A Magyar Kirá
BEKOVA Szabad puszr? Bács
lyok^ Királynék, és a* GRÓF
Vármegyében, fekszik K e 
CSXRY, ESZTERHÁZY, És Ko^
nyájának szomszédságában ,
JIARI nagy Nemzetségekből
mellynek Ifiliájz*.
származott Vitézek, 's né-,
BEKÖLCZE. Magyar falu , ipelly tsatáknak képzeltete
Borsod Vármegyében, Uko* j kével is díszeskedik. Ezek kő*
sai katolikusok > fekszik 13a- aöct találtatik Hertzeg EUQ^
t

9
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BÉLA,

IÍIUS is, még pedig testének
nagyságában. Nevezetes to
vábbá a'Kastélybéli templom
mellynek oltára veres már
ványból méltóságosan készít
tetett, felette vagyon Szent
Pál e' felül iratai, Saulé,

> Öt országos vásár esik benne,
és minden héten pénteken v
Meg lehetős kereskedése van
borral, .dohánnyal, és vas
sal; nem külömben vászon
nal , mivel a' Bélai szép nem,
a' lennel való bánást jól ér
Saulé , €ur me persequeris! ti , és szorgalmatosan gyakomellette vagyon a' szép Úri rollya, fenyő magból készí
kert mellyböl egy igen kel tetett éget borok is híres, é*
lemetes erdó szemléltetik , sok fele elhordatik, vízi mal
más oldalán pedig a* szolö ma három, fűrész-malmaiból
begyek. Határja jó termé pedig a' leg szebb deszkák
kenységi!, réttye , legelője kerülnek ki. Szerentsétleit
tágas, fája mind a* két fele, vala e' Város gyakorta a' tűz
itatója alkalmatos, vagyon- támadások miatt, nevezete
nyainak eladására jó' mód sen MDXVIII. esztendőben *
gya, első Osztálybeli.
nyóltz házakon kívül, egy
BÉL. Német Bél. Posony menykö ütés által egészen elVármegyében, földes Ura a* ! emésztetett; az után pedig
Királyi Kamara, lakosai né más szerentsétlcn tuz táma
metek, és katolikusok, fek dások által, tizenkétszer sa
szik az előbbenitöl nem mesz nyargattatok. A* dög halál
sze. Határjának tulajdonsá- által is gyakorta látogattatai is hasonlítanak az előb- tak; nevezetesen 1600. 161a.
enihez,- s ez is első Osz és 1679. esztendőben nagyon
ki üríttetek, mivel az emlí
tálybeli..
tett esztendőben először 700.
BÉLA. Német Város Sze- a\ után 175. harmadszor pe
pes Vármegyében, 's egy a dig 418. emberek múltak ki
16 Szepesi Városok közzül, itten e' kedveltt világból.
fekszik Poprád vize melle" > Lakosai rész szerént kereske
Kézsmárktól fél mértföldnyi déssel , rész szerént neme
re , nevezetes benne a* Város sebb , és kézi mesterségek
háza, és annak Arkhivuma t ből élnek, rész szerént pe
> hajdani templomának omla dig föld mivelésböl. Határbé
dékai is látszatnak, melly a li földgye néhol termékeny,^
Xengyelek, és más viszon néhol partos, erdei nagyok,
tagságok által pusztqla e l és vadakkal gazdagok, rét
tyei
f

v

f
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BÉLA.

BÉLA.

tyei kiváltképen jó füvet ter
mének; de néha a* nagy hi
degek által gyengébb mar
háikban , nem tsekély kárt
vallanak. Nevezetes a' fejér
tava melly nagyságára néz
v e , minden e* vidéken lévő
tavakat felül halad. Lakosai
többnyire evangélikusok ,
Korabinszki Mátyásnak Lekszikonnya szerént itten híres
Musikusok is találtatnak; mi
vel némellyek valamint a'
syép tudományokat, úfjy a*
szép mesterségeket is külö
nösén kedvellik, és gyakorollyák; a' második Osztály
ba tétetett.
BÉLA BÁNYA. Dilin

9

Be-

láh. Szabad Királyi Bánya
Város Hont Vármegyében,
lakosai katolikusok, és evanetikusok, fekszik Selymetz
anyától mintegy fél mért
földnyire, a' Besztercze Bá
nya felé vezető útban. Haj
dan nevezetesebb virágzás

f

ban vala, kivált III. BÉLA Ki

161

BÉLA. Elegyes falu Eszter
gom Vármegy. máskép Alsó
Bélának is neveztetik pusz
tájától való megkülönböz
tetésre nézve ; föld. Ura Szer
dahelyi Uraság, napnyugotra
pusztájával határos, délről pe
dig Miskt határjaival vétetik
körül, hegyes, és efdös fekvé
se között, gyönyörű vadásza
tokat enged,'s kedves mulató
helye ez,ai Esztergomiaknak,
szép vendég fogadója van,
és a' majorkodásra kiváltké
pen alkalmatos, mellyet né
hai boldog emlékezetű Tö
rök Generális urnák köszön
het, a' ki ide szép kastélyt
építtete , ezen kivül gyönyö
rű kertet, száraz maimat,
egy szóval, új életre hozta.
Legelője elég, valamint tűzi,
és épületre való fája is van,
szőlő hegye j ó , földgye ter
mékeny, vagyonnyainak el
adására alkalmatos módgya
a* Dunán, és Esztergomban
mivel pedig földgyeinek egy
negyed részét a* zápor gya
kran járja, a' második Osz
tályba tetettetett.
f

rálynak idejekor, míg bá
nyái haszon vehetők valának;
de ma nagyobb a'híre, mint
BÉLA. Új Béla,
NiuBél
vagyonnya. Határja sovány,
Mova
Bela.
Elegyes
tót
falu
fája mind a' két fele bővsegSzepes
Vármegyében,
földes
gel, réttyei legelője néhol
j ó k , harmadik Osztálybéli. Ura a* Királyi Kamara, lako
sai katolikusok, népes hely
^ BELA. Szabad puszta Bács ség. Határja meglehetős, le
Vármegyében, földes Ura a* gelője j ó , fája mind a* két
féle, harmadik Osztálybéli,
Kir. Kamara.
3
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BELCZ.

l5z

BELAD.

BELACZ. vagy Beltz. Elegyes
fala Tolna Vármegyében,
földes Ura Gróf Festetich Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Kokásdnak szomszédsá
gában, mellynek filiája. Ha
tárja jó termékenységu.
BELAD , Kis Belad.

Eie-

es falu Bars Vármegyében,
:osai kitolikusak. Határja
kivált némelly részében jó
termékenységu , réttyei is
hasznosak, maltna alkalma
tos, piatza közel, de legelője
szoross, fája kevés , szólöjé
sem lévén, harmadik Osz
tálybéli.

S

BÉLÁN, vagyIbelán. Tót

falu Tsentsén Vármegyében,
földes Ura Gróf Serényi Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Nedet*\a, és Várna kö

zött, Zolna Városához £ mértföldnyire. Határja középszerű, piatzozása Varrtán, és Zolnán, fíjaelég, legelője j ó ,
második Osztálybéli.
BELANSZFA. Belans^kich,

Irtvány NyitraVármegyében,
Turolukenhez tartózik. .
BELSBELE. Kis Belebele.

Belebov. Tót falu Berég Vár
megyében, földes Ura Gróf
Schönborn Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik a'Dusnitzái járásban. Határja közép
fcrnlékenységS.
BELED. Elegyes lakosú fa
lu Sopron Vármegyében, la
%

kosai katolikusok, fekszik
Vitm, Edves, és Pályin fa
luk között. Határja jó termé
kenységu , gabonája e l é g ,
réttye, legelője j ó , 's más
külömbféle középszerű tulaj
donságai szerént, második
Osztálybéli.
BÉLEGYHÁZA. Szabad pusz
ta Pest Vármegyében, fek
szik Taksonynak szomszéd
ságában , mellynek filiája.
BELEJÓCZ. Tót falu Sáros
Vármegyében, földes Urá
Gróf Aspermont, lakosai ka
tolikusok , fekszik Haiszlinhoz közel, mellynek filiája
Sárostót egy mértföldnyire
Lengyel Ország szélén, ám
bár jó legelője van, és fája'
is, de mivel hatarja másként
sovány, a' harmadik Osz
tályba tétettetett.
BELENSZKO. Szabad puszta
Liptó Vármegyében, fekszik
Rozénberg Városától nem
meszsze, mellynek birtoká
ban van.
BELÉHY. Magyar falu Gö
mör Vármegyében , földes
Ura Fáy Uraság, fekszik Ri
ma Szombattól fél mértföld
nyire, földgye gabonát bőven
terem, piatzozása közel, és
j ó , legelője egy keveset szo
ross, mind a" két féle fája
van, keresetre jó módgya ,
második Osztálybéli.
BELENVES. Bejus. K Be
lényes.

BELÉN,

BELEVCZ.

*
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lenyes. Btjusie. Leg népes- gaihoz képest, harmadik Osz

sebb, és leg nagyobb Mező tálybeli.
Város Bihar Vármegyében,
BELEVCZ. Kis, és nagy Bé
á* Belényesi járásban, Erdély liül. Blasovcze. Tót faluk
Ország felé, földes Ura a* Nyitra Vármegyében, birto
Nagy Váradi egyesült Görög kosai Gróf Berényi, és kü
Püspök , lakosai katoliku lömbféle Urak, lakosai ka
sok, retbrmátusok, egyesül tolikusok, fekszenek a* Botek , és oroszok. Kies helyen dóki járásban. Határjai közép
fekszik , és a' földes Uraság termékenységnek , vagyonnak kastéllyával díszeskedik. nyaik külömbfélék, második
Határbéli földgye kiváltké Osztálybeliek.
pen termékeny, 's minthogy
BELE VÁR. Elegyes falu So
a* természetnek sok javaival mogy Vármegyében, földes
bővelkedik, első Osztálybéli. Ura Gróf Festetich Uraság,
BELÉNYES. Kis Belényes. lakosai katolikusok , fekszik
Elegyes falu Bihar Vármegyé Vízvárnak szomszédságában,
ben , nem mefczsze fekszik mellynek filiája, földgyei
Belényes Városától , földes imitt amott fövényesek + rét
Ura az egyesült hitu Nagy tyeit néha Dráva vize mossa,
Váradi Püspök, határbéli jó legelőt más helységben fo
termékenységéhez képest, el gadnák; fája mind a* kétféle
ső Osztálybeli.
elég, harmadik Osztálybéli.
BELÉNYES LAZŰR az L. be
BELEZNA. Elegyes horvár
tűben.
falu Somogy Vármegyében,
BELÉNYES SZEXITYE azSz. földes Ura Gróf Zsigray Ura
betűben.
ság, lakosai katolikusok, fek
BELÉNYE HEGYE.
Bihar szik Patro , és Sz. Háromság
Vármegyében, Belényes Vá nak szomszédságokban, le
rosával által ellenben va gelője , és fája van , szőlő he
gyon, külömbféle épületre, és gye is elegendő; de mivel
tűzre való fával bővelkedik. a* földgye sovány, és réttyei
BELESÉNY. Elegyes oláh is olly formák , harmadik
falu Bihar Vármegyében, Be- Osztálybéli.
'
lényeshez közel, mellynek
BELEZ: Szabad puszta Tol
filiája, lakosai katolikusok, na Vármegyében, Belez név
és 6 hitűek , földes Ura a' alatt.
ííagy Váradi egyesült Püspök.
BELEZNA. Elegyes falu Má
Harárbéji selejtes tulajdonsá ramaros Vármegyében, lakó-"
L a
S?i
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BELLA.

BELFEN.

sai katolikusok, és 6 hitűek, ságok "lakosai katolikusok,
fekszik Huszthoz nem mesz fekszik Bajmótztól két mért
sze, mellynek filiája; Birtoko földnyire, határjában mind
a* ket féle fája van, földgyé
sa Csákfalvy Uraság.
BELFENYER. Magyar falu nek termékenysége közép
Bihar Vármegyében a'Sza- szerű, gyümöltse, 's legelő-*
lontai járásbán , földes Ura a* je eléjj, malma helyben,
Nagy Váradi Püspök, lakosai piatzozása Bányán, és Privid^
katolikusok, középszerű ter nyén; de mivel szőlő hegye
mésbéli tulajdonságaihoz ké nintsen, réttye második, föld
gye pedig a* harmadik Osz
pest, második Osztálybeli.
BELL. Beliy. Elegyes lako tályba számláltatott.
*
sú Mező Város Bihar Várme- ! BELLA forrása Trentsén
gyében, a* Béli járásban, föl Vármegyében, a* Bellei te
des Ura a Nagy Váradi Püs metőben forr, 's míg Béla
pökség , lakosai katoliku vizébe nem foly, elveszti a*
sok, és oroszok, középszerű vizéből ivó szárnyas állato
termésbéli javaihoz képest, kat, de azután nem ártalmas.
második Osztálybéli.
BELLA. Tót falu Trentsén
BELL. Tótfalu Hont Vár Vármegyében , földes Ura
megyében Peretséntöl nem Pongrácz Uraság, lakosai ka
meszsze fekszik Ipoly vize tolikusok, fekszik-Krasznán
mellett, Szakállosnak szom felül fél mértföldnyire, a*
szédságában , • mellynek filiá hegyek közt egy völgyben.
ja, lakosai katolikusok, bir 1716. esztendőben Pongrátz.
tokosai Dvornokovits , és Püspök építtetett itt templo
Madocsányi Uraságok. Ha mot. Határbéli jó tulajdon
tárbéli legelője elegendő , ságaira nézve, az első Osz
mind a' két féle fája van, tályba tétettetett/
szőlő hegye középszerű, el
BELLA. Tót falu Trentsén
ső Osztálybéli.
Vármegyében, földes Urai
* BELL. Tót falu Zemplén több Uraságok, lakosai ka
Vármegyében, földes Ura Bá tolikusok , fekszik kies, és
ró Senyéi Uraság, lakosai ka termékeny helyen, Turnátolikusok. Hatatja közép ter hoz mellynek filiája nem
mékenységu.
meszsze, >s a* földes Urasá
BELLA. Tót falu Nyitra goknak lakó helyeivel diszesVármegyében, földes UraBá-, kedik , határjában legelője,
ró Splényi, és Rudnyai Ura- Jelég, és fája is; de földgvé1

(

BELÉN.

BELLA.
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nek középszerű termékeny vét tisztaságától vette, 's a*
ségeire nézve, második Osz északra fekvő völgyekből e-,
tálybeli.
réd, és dél felé foly; a' Váe
BELÉN VIZE, Trentsén Vár vizénél sokkal sebesebb, és
megyében , magas^ árkában veszedelmeseb áradásának
lefolyó tiszta viz Árva Vár idején; Liptó Újvár alatt a*
megyének határjában ered, Vág vizébe szakad.
Róvna, Hóra hegyek között,
BELLA. Ctiróka Bella, v.
a* honnan Ternovába foly, Lutoka Bella. Tót falu Zenu
's azután elhagyván, a' lapá plén Vármegyében, földes
lyos , helyeket, egy mély Urai Gróf Csáky Uraság, és
völgyben foly Belláig, on mífcok, közel fekszik ö[ina
nét pedig Krasznához, három Mező Városához, Czirok paórányira járó völgyben Vari takotska mellett, melly jó
felé foly, holott Vág vizével pisztrángjairól nevezetes. Ha
öszve elegyedik; sokféle ha tárja három nyomásbéli 's
lakkal kővelkedik.
ha trágyáztatik, rozsot, ár
BELLA. Tót falu Turotz pát, zabot bőven terem , rét
Vármegyében, földes Ura Bá tye j ó , legelője elég, fája
ró Révay Uraság, lakosai ka tűzre, és épületre , malma
tolikusok , fekszik Neczpal- | helyben, itatója alkalmatos»
hoz nem meszsze,nagyságára, makkja szabados, piatza Ho*
's népességére nézve itt el monnan első Osztálybéli.
ső minden egyéb faluk közt;
BELLA. Iibugya Bella. Tót
régi helység; is, hajdan sok falu Zemplén Vármegyében
szabadságokkal bírt vala, a- birtokosa Boronkay Uraság,
zok közzül most is megtar- lakosai katolikusok, fekszik
tya, hogy Vasárnapokon reg Alsó Csebinyéhez nem mesz
gel Vásárokat tart. régenten sze, határja az emiitett falu
meredek hegyre épült Vár nak tulajdonságaihoz hason
ral is ékeskedett, mellynek lító , második Osztálybéli.
most tsak maradványai lát
BELLA, vagy Béla. Elegyes
szatnak. Szántó földgye" le falu Abauj Vármegyében, la
gelője kövér, hegyei sok va kosai katolikusok , fekszik
dakkal bővelkednek , első Kassához, mellynek tulajdo-Osztálybeli.
na^ nem meszsze. Határja terBELLA. Nevezetes folyó méshéli tulajdonságaira néz
víz Liptó Vármegyében, má ve hasonlít Baksához , har
sodik a' Vág vize utáti; ne madik Osztály béli. *
f
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BELLACZ. Elegyes falu Tol kosai katolikusok,

fekszik
az élőbbemnek szomszédsá
gában, *s vagyonbéli tulaja
donsá^aira nézve is hozzá ha
sonlító.
BELLEG. Középszerűi falu;
Bars Vármegyében, földes
Ura a Királyi Kamara, lako
sai katolikusok, fekszik a'
Verebélyi járásban, harárjában makk termő erdeje, fá
ja épületre, és tűzre, lege
lője elég van, földgye, és
réttyei j ó k , szőlő hegye a*
határban, mellyek jó boro
BELLATITJJTCZ. , Népes Me kat termének , malma alkal
ző Város Szála Vármegyé matos , piatzozása közel Ko
b e n , földes Ura Gróf Csáky máromban , elsó Osztálybeli.
Uraság, lakosai katoliku
BELLEG. Magyar falu So
sok i 's többnyire tótok, az
mogy
Vármegyében, földes
Uraságnak kastéllyával díUra
Gróf
Festetich Uraság,
szeskedik; határbéli földgyei
lakosai
katolikusok,
határjá
termékenyek, és a* termé
ban
szőlő
hegye
nintsen,
föld
szetnek sok javaival bővel
gye
némelly
részér
homokos,
kednek, első Osztálybéli,
réttye , legelője, és fája van ,
BELLED. AlsóBélied, Pudmásodik Osztálybéli.
na Vármegyében, földesura
Gróf Festetich Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
a* Völgységi járásban, ha
tárja jó termékenységu.
BELLÁD. Középszerű falu
Bars Vármegyében, birto
kosai külömbréle Urak, fek
szik Aranyos Maróttói egy
mértföldnyire, öntöztetik a'
Zsitva vizétől.
BELLADINCZ. vagy Bellasicst. Temes Vármegyében
Bánátbéli falu.

9

1

lejn, Dőlni Belled* Elegyes

BELLEG. Nagy,

falu Vas Vármegyében , bir
tokos Ura a* Királyi Kainara,
lakosai katolikusok, fekszik
Pinka vize mellett, Monyorókerekkel által ellenben.
Határja tűrhető, fája mind
a* kétféle, Jegelője j ó , har
madik Osztály béli,

és Kis

Belleg. Két faluk Fejér Vár
megyében , mellyek közel
fekszenek egy máshoz, Mór
tól két mértföldnyire, Ko
mára m Vármegyének határja
szélén, lakosai katolikusok,
határjai közép termékenyséBPLLED. Felső
Belled, juek, *s vagyonnyai is megOber Budiéin. Német falu ehetősek.
Vas Vármegyében, földes
BELL MEGVER. Szabad
Ura Gróf Irdödy Uraság, la puszta Békés Vármegyében.

Í

BEL-

BELL.

BELLENCZ. Szabad puszta
Temes Vármegyében, földes
Ura Konrád Urasági neve
zetes termékenysége, 's jó
tulajdonságai vágynak.
BELLÍN.
Magyar falu Gö
mör Vármegyében, földes
Ura Fáy Uraság, lakosat
evangélikusok, és reformá
tusok , határja három nyo
másbéli, 's közép termékeny
ségu , fája szőkén , piatza Ri
ma Szombatban, második
Osztálybéli.
BELICZ. Kis, és Nagy Be-

üc\. Két tót faluk Nyitra Vár
megyében , lakosaik katoli
kusok , fekszenek Nyitra
Zsámbokréthez nem meszsze,
*s tsak egy kis köz van köz
tök, földgyei néhol soványosak, de fordojéröl neve
zetes, mellyet kiváltképen
hasznosnak tartanak, máso
dik Osztálybéliek.
BELLICZA. Horvát falu
Szála Vármegyében* földes
Ura Gróf ÁkhánUrasig, kö
zépszerű termékeny voltához
képest, második Osztálybéli.
BELLIN. Elegyes falu Gö
mör Vármegyeben, lakosai
katolikusok, fekszik Feled
nek szomszédságában, melly
nek filiája. Határja közép
szerű.
BELLINCZ. BcUincic. Tót

falu Nyitra Vármegyéb. fá\des Ura Gróf Battyáni Uraság,

BELLOT.

I6Y

és mások, lakosai katoliku
sok, fekszik Pereszlényhes
közel, mellynek filiája. Határja közép termékenységu
va^yonnyai meglehetősek
második Osztálybéli.
t

t

BELLOTINCZ. Bánátbéli fa

lu , fekszik Maros vize mel
lett Lippától egy mértföld
nyire.
BELLOVESA. vagy Beilove-

S2a. Tót falu Sáros Várme*
gyében, birtokosai külömb
féle Uraságok, határja kö
zépszerű termékenységu, rét
tye , legelője magok szük
ségeire elég, fájok nem külömben, második Osztály
béli.
BELÜJA. Tót falu Hont
Vármegyében, máskéntBc<*
&£y<*i földes Ura Gróf Ko^
háry Uraság, lakosai katolikusok , fekszik Prenesfalvának szomszédságában, mellynek filiája, hatatja középszer ű , legelőié, 'e mind a*két
féle faja elég, szomszédsá
gában lévén Sclmeczhek,
vagyonnyait jól eladhattyá;
de mivel a posta utón kivul,
hegyek közt fekszik, 's ros%
utáücal terheltetik, és szőlő
hegye sints, a* második Osz
tályba tétetett.
BELLUS. Mező Város Trentsén Vármegyében, földes
Üra Gróf Königszeg, lako
sai katolikusok, fekszik Pu
li 4,
kovtól
v

9
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• BELÜS.

BELLUS.

kovtól nem meszsze. A' mint
Első LAJP» Király jószágai
nak feljegyző könyve mutattya, hajdan Ufadalmok
vala a* Magyar Országi Ki
rályoknak; mig végre Illayia, vagy Illova Uradalom
mal együtt az Ország Nagyainak birtokokba jöve. A*Vág
vize partyához mintegy ket
• mértföldnyire épült, * erdős
helyek között lévő térségen
lakosai mindnyáján szántó
vetők, alatsony házaikat fá
ból szalmával fedvén szok
ták építeni. Egyéb aránt a*
Város elég népe?, és mind
a' szántás vetésben, mind a
fazekasságban szorgalmato
f

v

szántó földgyeik középsze
rűek, fája, és legelője, 's
vadgyaelég, vagyonnyainak
eladására is jó módgya, mind
helyben , mind a' szomszéd
ságokban , első Osztálybéli*
BELUS PATAKA. Trentsén

Vármegyében, BellussaVárosától vette nevezetét, mel
lyen keresztül foly a' Vág
vizébe Trstyefalva relett; so
ha sem fagy bé; hanem a
legkeményebb télben is 18»
lisztet őrölő, és három kal
ló kerekeket hajt, ámbár
tsak' két mértföldnyire ter-.
jed folyása.
r

BELYE.

Nevezetes Ura

sak. SZENT ERZSÉBET tem dalom Baranya Vármegyé

ploma 1553. leomlott vala,
mellyet az előtt OSztrohitsiak
építtettek; de 1630. eszten
dőben viszont felépíttetett.
Szent Fábián, és Sebestyén
kápolnáit pedig Gróf Brauner
Utaság építtette. Nevezfetesít i k , többek-között e* helyet

ben , földes Aszszonya F. K .
Hertzeg Aszszony KRISZTI
NA , harmintz, és egynéhány
helységeket foglal magában ,
*s hat kerületekre osztatott,
első a* Belyei kerület, mellyben ezek a' helységek van

letések, kik között lég ne
vezetesebb munkákat készí
tett vala . Mihály Nemzeti
Magyar nyelvünknek elő
mozdítására; esméretes kissebb munkája e' tzím alatt:

dég; fogadó, Szőllőstöl fél
mértföldnyire, és Koha. A*
második kerületben ezek a*
helységek vannak: Hertzeg

nak: Belye, Kopács, DaNéhai Áddmi, András, Mi roc[, Las^ln, H. Eugenius,
hály, és Pál itten lett szü faluja, és a* Vittvári Ven

StfloskS, Cséptse , Csusza,
Veresmart, is Batina. A*

XJngarischeSprachlehre; de harmadikban ezek: Darás
Magyar Szótárja világosságra Marok, I^sép, Daily ok ,
nem botsáttatott. Határbéli JScsihogdd, Bodolya. A' ne•
gyedik-

0
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yedikben: Nyarai, Majts,
zabár. Udvar. - Az ötödik
ben : Villan Lipova, Sarok^
is Szent Marton. A hato

f
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dikban; Baranyavar, Mo

nostor, Lucs, Szent István,
Bán, Kisfalud, c? Bácsik-,

liczdri, és a* Kis Lippoviczai Vendégfogadók, eze
ken kivul Hennye Horony a,
Kipovicza, Lajt ka, Gotsa,

ság* Tisztyein kiyfil számos
külömbféle mester Emberek
is laknak itten, úgy hogy a'
Mező Városi nevet is méltat*
megérdemlené. Határja gaz
dag termékenységu, *s a*,
természetnek külömbféle ja
vaival bőven megáldattatván,
első Osztálybéli.
BELTEK. Nagy Beitek. Ma

gyar falu Szabóits Várme
szabad puszták.
BELYE. Elegyes nagy falu gyében, földes Ura Kállay
Baranya Vármegyében, föl Uraság, lakosai katoliku
des Aszszonya F. K. Hertzeg sok, és reformátusok, fekAszszony KRISZTINA , lako szik Nyír Bátornak szomszéd
sai katolikusok, és reformá ságában , mellynek filiája;
tusok, fekszik a* Dunától határbéli fóldgye három nyo—
nem meszsze Laska mezötöl másbéli, s buzár . és rozsot
egy mértföldnyire, Dárda, is jót terem, réttye elegen
és Eszék között; hajdan kis dő, legelője nagy, piatza
ded falu vala, mellyet na nem meszsze, itatója közel,
gyobbított Hertzeg Euj*e- és alkalmatos, fája elég, *s
nius, W á r forma erőssé- | makkja is van, száraz mal
gu Kastéllyal, melly négy I ma helyben, vízi pedig fél
szegletre épült, 's díszesen j mértföldnyire kettő; de mi
feíékesíttejtétt, négy bástyái- 1 vel a' vízáradások károsíttyák
val körül vévén azt, mel- hátárját, második Osztály
Iyeknek húsz lépésnyi széles béli.
sége, téglákból készíttetett, . BELTEK. Mező Város Szat-'
és közepében földel irieg- már Vármegyében, földesvertt sántzai, olly mesterség Ura Gróf Károlyi Uraság, la
el keríttettek, hogy azo- kosai katolikusok, fekszik
at mindenkor, ha szüksé Szatmártól két mértföldnyi
ges, vízzel tele, ereszthetik. re. Szántó földgyei mind a*
A' közepében vagyon négy három nyomásban terméke
szegéletre épülve a'. Tisztek nyek, réttyei jók, piatzo*
háza , 's szép tornyával éke- zások két mértföldnyire Szatsítretett. A! leírtt földes Ura- maron, mind épületre, mind
tűzre
y
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BELVEO.

BELY.

tízre szabad fajok van sző
lő hegyei is jók, és közel
a* határban; a* hamu zsír
ház is tsak egy órányira van
hozzájok, a' hol fágygyut,
fát, és hamut jól eladhat
ván, első Osztálybéli.
t

BELY. Magyar falu Zem
plén Vármegyében, lakosai
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik a* Zempléni
járásban, határja mindenfé
le veteményt bőven hoz, szé
nája j ó , de mivel elegendő,
legelője nintsen, sem fája,
a- második Osztályba tétettetett.
BELYÍK. Középszerű falu

Somogy Vármegyében, föl
des Ura Gróf Festetich Ura
ság* kies helyen fekszik, 's
gazdag termékenységu.
BELZEREND. Elegyes falu
Arad Vármegyében, lakosai
katolikusok, határját Kőrös
vize elszokta önteni; egyéb
aránt földgye jó termékeny
ségu, fája, makkja, lege
lője elég, 's külömbféle ja
vai, vagyonnyainak eladá
sára is középszerű alkalma
tossága, második Osztály
téli.
BELVARD. Magyar falu Ba
ranya Vármegyében, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
a* Pétsi járásban, határja min

den javakkal bővelkedik, első Osztály béli.
BELVEDÉR. Régi erősség

vala Nyitra Vármegyében.
BENA. vagy Bent. Omlott

Vár Heves Vármegyében ,
Gyöngyös Városa felé kanyatló kékes Mátra hegyének'bérczein látható omladozásában; erdős helyen épült
vala, elpusztultt omladékjait Bene Varnak mondják
még ma is a* körül lévő la
kosok.
BÉNA. Folyó víz Heves
Vármegyében, a* Mátra h e 
gyek között veszi eredetét *
abból a* meredek hegyből
melly Kékes hegynek nevez
tetik. Fél mértföldnyi meszszeségre lett folyásáig, na
gyon sok forrástól kell vizé
nek nagyobbíttatni, mivel
eredetétől nem meszsze már
malmokat hajt; mind télben,
midőn más vizek befagynak,
mind pedig nyárban 'malmo
kat hajt, melly tulajdonsá
ga, Tárna, és Zagyva vi
zektől méltán megkűlömböztetí. Egy negyed rész
mértföldnyi mészsze^égS me
redekségen siet le fele cser
gedező folyása, .az egyene
sebb térségre, holott Sári
hegytol akadályoztatván, elő
ször napkeletre hajol, de vi
szont viszsza foly déli részére,
míg síkságot érvén egyenes
árkay

BÉNA.

irkában megtirtya folyását;
noha kevés időig, mivel vi
szont más völgybe befoly
ván, Tsiktó patakjával egye
sül , végre pedig Tárna vi
zével is egygye válik; ha
meg árad ., nagy zuhogással
fut le a* völgyre , éssokpaftyán nyőtt élő fáknak tövökből való kirsavárásával, 's
elvitelével károkat is tesz,;
halai kisdedek, és nem nagy
számmal vágynak.
BENA ,' vagy Benna. Ele

gyes magyar falu Gömör Vár
megyében , birtokosai kü
lömbféle Urak , lakosai ka
tolikusok , fekszik Sejkéhez
két mértföldnyire, határbéli
földgye közép termékenysé
gu , s vagyonnyai is ollyanok lévén , második Osz
tálybéli.
9

BENE. Btnya. Magyar fa

lu Bereg Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak, la
kosai többnyire reformátu-sok, fekszik Beregtöl fél
mértföldnyire, határja néha
megkivánnya a' trágyázást,
szőlei jó borokat teremnek,
és Vári,

's Beregs{ái Me

ző Városokhoz közel lévén
vagyonnyaikat eladhattyák,
legelője , és fája úgy épület
re , mint tűzre elég,, megle
hetős kő bányája is van, a*
hol kézi munkával pénzt ke-.

BENE,

ÍJT

reshetnek lakosai, első Osz
tálybéli.
BENE. Szabad puszta He
ves Vármegyében.
BENE ENTE. Elegyes fala

Posen Vármegyében.
BENE. Szabad paszta a*
Jászságban, fekszik Ketskemét, és Nagy Kőrös között,
a* JászságnaK széle felé. Ha
tárja jó termékenységu.
, BENEDEK. Sz. BENEDEK.

Mező Város Bars Vármegyé
ben , földes Ura az Esztergo
mi Káptálaabéli Uraság, la«
kosai katolikusok, fekszik
Új Bányához más fél mért
földnyire , Garam vize mel
lett. Hajdan a' Sz. Benedek
Szerzetebéli Atyáknak lakó
helyek vala, kiket első GEIZA Király szállíttatott ide
1075. esztendőben. Jeles két
toronnyal ékesultt Szentegy
háza Sz. Benedeknek emlé
kezetére építtetett: melly
nek egy részében tartatnak
a* régi örökségi, más hasz
nos levelek: 1565* jutott az
Esztergomi Káptalannak bir
tokába. Látható itten a' Mo
hácsi veszedelemnek jeles lefestése; melly nem régen
naegújjíttatott. Határja jó ter
méssel fizet, bora j ó , héti,
vásárjai is vágynak, vagyon
nyai jelesek, első Osztály*
héli.
• BENE-

BENED.

BENED.

BENEDEK. <£re/zr Benedek. Uraságtól ingyen fája mind

Magyar falu Pest Vármegyében , földes Ura a Kalotsai
Érsekség, lakosai katolikusok, fekszik Kalocsához egy
mértföldnyire. Határja középszerű , vagyonnyai ha
sonlítanak Bátyához, máso
dik Osztálybéli.
5

BENEDEK. Szent Benedek.

Elegyes magyar falu Somogy
Vármegyében, földes Ura a*
Győri Prépostság, lakosai
katolikusok, fekszik a' Kaposi járásban. Határja gaz
dag, faja, makkja elég, 's
külömbféle javakkal megál
dattatok, de mivel réttyeit
néha a* víz járja, második
Osztálybéli.

tfizfe, mind épületre elég,
Szent Miklósi piatztól is tsak
4* órányira van , a' hol ke
resetre jó módgya* az első
Osztályba számláltatott.
BENEDEK FALVI FORRÁS.

Liptó Vármegyében , sava
nyú víz, mellyel nem tsak
a* lakosok; hanem szom
szédbéliek is haszonnal él
nek.
B l N E D E K F A L V A VIZE. Folyó víz Liptó Vármegyében
f

más neve Irnovec^

Huvra

felett fakad, és végre Vág
vizébe szakad, áradások ide
jén igen kártékony a' körü
lötte lévő lakosoknak.

BENÉDEKFALVA. Elegyes
BENEDEÉ. Szent Benedek. falu Külső Szolnok Várme

Elegyes falu Vas Vármegyé
ben, lakosai katolikusok,
fekszik Tótkeresztúrhoz nem
meszsze. Határja középsze
rű , vagyonnyai is , második
Osztálybéli. .
BENEDEK FALVA. Benedi-

kova. Tót falu Liptó Várme
gyében, lakosai katolikusok,
fekszik Sz. Andrásnak szom
szédságában , mellynek fi
liája, savanyú vizéről neve
zetes ; egy harmadrésze földgyénék sovány, és két har
madrésze dombokon fekszik
melly miatt mind mivelése,
mind trágyázása nehezebb;
de^mivel legelője j ó , és az
r

gyében , lakosai nagyobb ré
szént Csehi birtokához szám
láltatnak.
* BENEDEKÉ , vagy Bene-

dike. Tót falu Bereg Vár
megyében , birtokosai kulömbféle Urak, határbéli
| földgyei rész szerént soványok, és hegyesek, rész*
! szerénf pedig a* víz, és zá
por mossa; réttyei pedig
vagy kevés szénát hoznak,
vagy ha hoznak is sasos, har
madik Osztálybéli.
BENESEK. Elegyes falu Te
mes Vármegyében, földes
Ura aVKirályi Kamara, feki, szik erdőség között, *s la
kosai

BfíNET,

kosai fából való tsinálmányáik által, és fuharozással
élősködnek.
•
BENEDIKÓCZ. Mező Város
Sáros Vármegyében, földes
Ura Desöfy Uraság, lakosai
katotíkusok, és ó hitűek,
fekszik Stropkóhoz 4 . mért
földnyire Zemplén Várme
gyének széle felé, határjá
nak két |nyomásbéli földgye
termékeny, és nagy; réttye
kétszer kaszáltatik, mivel pe
dig legelője, és erdeje szu
ken van, második Osztálybéli.
BENEDIKOVA.

Bentdiko.

Tót falu Árva Vármegyében,
lakosai katolikusok, fekszik
Mutne falunak szomszédsá
gában , mellynek filiája. Ma
gara hegye között, Ajsó Ru
bintól nem meszsze, határbéli földgye soványas-, va
gyonnyai sem nevezetesek,
harmadik Osztálybeli
BENÉFALVA. vagy Beni-
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erre érdemessé; és ez az ere
dete a' Beniczky régi famí
liának ; egyéb arám e' hely
ségnek határa eléé termé
keny, legelője is elég, má<*
sodik Osztálybéli.
BENETINE. Benetijna. Tót

falu Ungvár Vármegyében,
birtokosai külömbféle Urak,
lakosai többnyire ó hitűek,
fekszik Tybéhez nem mesz
sze , mellynek filiája, határ-,
ja soványas, harmadik Osz
tálybéli.
BENGE. vagy Benye. Ele

gyes tót falu Baranya Várme
gyében , földes Ura Gróf Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok , feleszik a' Bara
nyai járásban, határja, s va
gyonnyai is középszerűek.
BENIOZ. Tót falu Turótz
Vármegyében, lakosai kato
likusok, fekszik Váltsanak
szomszédságában, mellynek
filiája. Határja meglehetős.
y

BENICZE. Tőt falu Liptó
<zj. Tót falu Turótz Vármeyében, földes Ura Benicz- Vánriegyében, földes Ura Be
y Uraság, hajdan Benéfalva niczky Urasáé, lakosai ka
vóltneve, IV. BELA 1169. tolikusok , fekszik Nagy Paajándékozta
Beneföldgyét lugyától mintegy mértföld
Thuróczy Imre fiainak; Zsig- nyire, Bodafalvának szom
MOND Király 1413. Benicz szédságában, mellynek filiá
Mártonnak, és Jánosnak ad ja , dombos helyen fekszik ,
t a ; ez ajándékot I. FERDI- határja mindazáltal közép
ÜÍAND Beniczky Miklósnak termékenységu, tulajdonsán
megHjjította, ki is hadi je- gai külömbfélék, második
ks viselete által tette magár Osztálybeli,

f

BENJK-
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BÉNIK.

KENIK.

'

BENIKOVA. Barlang Liptó
BENIEHÁZA. vagyBenyikhájp, Benyovc^e. Tót falu Vármegyében; hasonló neLiptó Vármegyében,, birto
kosai külömbféle Urak,, la
kosai katolikusok, fekszik
Tarnótznak szomszédságá
ban, mellynek filiája, ám
bár e* helységnek földgyei,
és réttyei is meglehetősek;
de mivel még szükségékre
sintsenek elegendő berkei,
annyival inkább erdeje, leélője is szoross , Szent Milósi piatzától más fel órá
nyira fekszik, második Osz
tálybeli:
BENIKOVA. Liptó Várme
gyében , igen nagy meredekségu kőszikla, mellynek
magossága három ezer lépés,
közép táján egy mély setét
barlangnak szája látszik; de
a* mellyben még semmiféle
ember nem volt, hozzá járulhatatlansága miatt, az egyik
oldala kivul járható , 's lej
tős , és alkalmatos a* barmok
legelésére, azon oldalán pe
dig, mellyen egy patakotska foly, látszik egy különös
fő neme, vagy lapu a'kőszi
klákon lefügni; ennek hosz?
szasága alatt az esső ellen is
meglehet az embernek maját vonni. Bővebb leírását
ásd Bél Mátyás munkáiban.
In Frodromo, et Noritia
Hungáriáé Novae Tom. n .
$-4- P £>
Com* Lipt.

f

Í

a

vű kösziklás hegytől nevez
tetik, úgy mint a* mellynek
szomszédságában esik; e' bar
langnak szélessége , 's maga
sága is egyenetlen, hoszszasága pedig mintegy ötven öl,
neveztetik sárkány barlang
nak is azok a' tsontok miatt,
a* mellyek benne imitt amott
találtatnak. Ezek a' tsontok,
a' mint formájok, és nagysá
gok mutattyák, idegen , és
esméretlen állatoknak tsontyai; tekervényes uttyai vágy
nak néhol nagy, és szép
formájú tágas üregek is van
nak benne, a* tsepegő kö
böl pedig mindenféle képek
formáltatnak, mellyek kéz
zel készultt alkotmányokhoz
hasonlók; találtatnak benne
sok apró források i s , mel
ly éknek vize különös hideg
ség!! , némellyek Aréna,
vagy vizelleti fövény ellen él
nek véle. Valóságos lerajzóltt képét, ki metszette Buchholtz, a* Deménfalvai Bar
langnak nevezete alaft. In
Prodr. Béliano.
BENK. Magyar falu Szabólts Vármegyében, földes
Ura Vay Uraság, lakosa ka
tolikusok, még többen re
formátusok, fekszik Fényes
Litkéhez, mellynek filiája
nem meszsze, Tisza viaéhez is
közel,
f

%

BEXKE.

közel, határjának két nyo
másbéli földsye középszerű,
réttyeit gyakorta* elönti a*
Víz , piatzozása jó úton, egy
mértföldnyire Kis Várdán;
aratás, éskaszállás után ele
gendő, legelője, fája épület
re , és tűzre, almássá neve
zetes, lápokkal való járása
hasznos, száraz malma hely
ben ; harmadik Osztálybéli.
BENKE. vagy Bcnky.

f

Ele-

^es falu Bihar Vármegyé
én.
BENKEHÁZA. Elegyes fa

sa Varannón, és Homonnán,

első Osztálybéli.
BENKOVECZ. Elegyes hor
vát falu Szála Vármegyében ,
lakosai katolikusok, fekszik
Szoboticzának szomszédsá
gában, mellynek filiája. Határbéli földgye középszerű,
valamint vagyonnyai is, má
sodik Osztálybeli.
BENNA. Magyar falu Gö
mör Vármegyében, lakosai
leg inkább katolikusok, fek
szik Tülek Püspökynek szom
szédságában, mellynek filiá
ja, 's hozzá hasonlító.
BENTA. Szabad puszta Fe
jér Vármegyében.

lu Vas Vármegyében, birto
kosa Noszlopi Uraság, lakó*
sai katolikusok, fekszik a*
BENY. Kis Bény. Közép
Sárvári járásban. Határja, *s
szerű falu Esztergom Várme
vagyonnyai is középszerűek.
gyében , birtokosa az Egri
BENKE PATONY. A* P . be Kis Papság; nevezetes, kü
lömbféle kiáltott ellenséges
tűben.
BENKOCZ. Btnkovce. Ele viszontagságaira nézve; mo
gyes tót falu Zemplén Vár stani lakosai katolikusok',
megyében , földes Ura Gróf hajdan a* Brimonstrattnstik
Barkóczy Uraság, lakosai klastromáról híres vala,
katolikusok, fekszik Onda- melly időben három templo
va vize mellett, Matyasótz- mai valának, egyik az Úr
nak szomszédságában, melly testének tiszteletére, máso
nek filiája, 2sitvá Várához dik temploma tornyos kerek
dél felé | . órányira, határ formára vala épülve az IDVJK»

ja három nyoihásDéli, melly ZITÖNEK, és a* ia. Aposto

ha trágyáztatik, elég bő ter
mő , réttye jó szénát hóz, és
kétszer kászáltarik , legelője
meglehetős, fája tízre, és
épületre elég, malma közel,
ka tója alkalmatos, piatzozá

loknak tiszteleteire, harma
dika pedig Szent Katalinnak
tiszteletére; de a' mellek
nek 2L háborús viszontagsa*
gok miatt tsak omladékjai is
alig szemléltethetnek. Hg
f

l?6

BENY,

ffcÍNT.

tárja jó termékenységi, le
gelője elég, réttye j ó , pia
tza Esztergomban, de mivel
réttyeit Garam vize néha el
önti, második Osztálybéli.
BÉNY. Nagy Bény. Ma

gyar falu Esztergom Várme
gyében, közel kis Bényhez,
földes Uri Gróf Pálfy Uraság,
lakosai katolikusok. Ez a'
helység is sokszor elpusztít
tatott , és külömbféle ellen
ségeknek dühösködései el
len épíiltt hajdani nagy sántzai méltán tsudálkozást in
díthattak. Határbéli földgye
jól terem, legelője elég, rét
tyei gazdagok, fáj^ tűzre szu
ken; piatza mint Köbölkútnak; mint hogy réttyeinek
a' víz árt, második Osztály

nyire, földes Ura Szirmay
Uraság, lakosai leginkább
magyarok, katolikusok, és
reformátusok, nevezetes e*
helyről a* földes Uraságra
nézve, hogy annak testamentóm szerent Kereszt névvel
Ádámnak kell neveztetni,
egyéb aránt a' jószág Korabinszky L. szerént a* Királyi
Fiscust illetné. Határja a' lapályokon termékeny, de az
essős záporok által soványíttatik; néha drága köveket is
lehet határjában találni, sző
lő hegyei nevezetesek, noha
némelly hegyek meszes bo
rokkal fizetnek, fája mind a
kétféle, malmai helyben, el
ső Osztálybéli.
9

BENYE. Legyes Binye. Ele
gyes lakosú falu Zemplén
beli
BENYE. vagy Binye. Tót Vármegyében, birtokosai kü

falu Pest Vármegyében, bir
tokosa Banzay Uraság, lako
sai katolikusok, és evangé
likusok, fekszik Monornak
szomszédságában, mellynek
filiája: Határbéli szólei nem
nevezetesek, toldgyei ter
mékenyek, fája elég, más
középszerű tulajdonságaira
nézve, második Osztálybéli.

lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok , és reformátusok,
fekszik Békets m ellett, Szerentshez mintegy jó fél mért
földnyire , határjának, 'svagyonnyainak jó tulajdonsáaihoz képest, első Osztály
éli.
BENYE. Benge név alatt.

allyai Város Zemplén Vár
megyében, nevezetét vette
a' körülötte fekvő erdős he
lyektói , fekszik Tóltsva Vá
rosától, egy kis mértföld

földes Urai Keltz, Szerentsy >
és más Uraságok, lakosai leg
inkább katoíikusok, határ
jábanelegendő legelője ninrs,
tözre fája elég, földgyének

v

f

BENYEK. Benakovce. Tót
BFNYE. Erdo Binye. Hegy falu Abauj Vármegyében
t

ŐENNY.

BEKY.

fele sovány, és nehezen trágyáztatik, réttyeinek is na
gyobb részét a* víz járja; de
Kassának szomszédságában
lévén, holott vagyonnyait jól
eladhattya, második Osztály
béli.
BENNVEST. Oláh falu Bi
har Vármegyében a' Béli já
rásban, földes Ura a' Nagy
Váradi Püspök, tsekély ter
mésbéli tulajdonságaihoz ké
pest, harmadik Osztálybéli.
BBNYÓCZ. Binovitz^, Bi-

novcze. Tót falu Posony Vár
megyében , lakosai katoliku
sok, fekszik Nádasnak szom
szédságában,mellynek filiája.
BENYUS. Tót falu Zólyom
Vármegyében, birtosá a* Ki
rályi Bányászi Kamara, la
kosai katolikusok, splébá
nia] ok is van.
y

BENYUSHAZA.

Benyusov-
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gy onnyaikat jól eladhattyák,
első Osztálybéli.
BENYOV. Tót falu Tr$ntsén Vármegyében, lakosai
katolikusok, fekszik Mik- sófalvához -J.. mértföldnyire,
termésbéli
tulajdonságaira
nézve, hasonlít Felső Van
dához, második Osztály béli.
BEODRA. Elegyes falu Torontal Vármegyében, lako
sai katolikusok, és ó hitűek,
fekszik a Betskereki járás
ban , Karlovához nem mesz
sze, birtokosai Karátsonyi, és
más Uraságok. Határja kö
vér , nevezetes termésbéli
tulajdonságaihoz, 'g vagyonnyaihoz képest, első Osz
tálybéli.
BÉR. Tótfalu Nógrád Vár
megyében , földes Ura Herczeg Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, és evanjelikusok, erdős hegyes heyen fekszik, Pest Vármegyé
nek szélén, Bujáktól, melly
nek filiája nem meszsze, és
Ácsától egy mértföldnyire.
Határbéli fóldgye j ó , legelő
je elég, réttyei hasonlóké
pen , s fája mind a' két féle
malmaik helyben, de 'piatza
három mértföldnyire, első
Osztálybéli.
9

f

cze. Tót falu Liptó Várme
gyében , földes Ura Palugyai
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszikTarnótznak szomszéd
ságában , mellynek filiája,
ámbár e' helység igás marhái
nak legelőt bérben tart, és
fóldgyenek része soványas,
de mivel bő termékenysé
gu, 's könnyej miveltetik, és
BEK. Kis/s Nagy Pér.Matrágyáztatik, Tarnócztol \.
Szent Miklóstól pedig fél Óra gyár faluk Komárom Várme
járásnyira lévén, a* hol pénzt gyében, földes Ura Gróf Bat
kereshetnék lakosai, és va tyáni Uraság , lakosai kaM
. toliku-
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tolikusok , fekszenek Bánhidátol nem meszsze, Vesz
prém Vármegyének széle fe
lé, határjai elég terméke
nyek, réttyei, legelője, sa
ját szükségekre elég, szőlei
meglehetős bort teremnek;
de mivel legelőjöknek egy
része homokos, a* második
Osztályba tétettettek.

BERC.

kusok, és reformátusok, fek
szik Zalkodnak szomszédsá
gában , mellynek filiája. Ha
tárbéli földgyei jók, réttye
elég, piatzozása mint Balsának, fája elég, makkja, zöld
sége , nádgya, venyegéje is
van, keresetre jó módgya,
vízi malma kettő, 's gazdag
halászattya helyben, első Osz
tálybeli.^
BÉR. S[alabér, Az Sz. be
BERCZÍR. Szabad puszta Pest
tűben.
Vármegyében , fekszik IrsáBERCZ. Szabad puszta Zem nak szomszédságában, melly
plén Vármegyében, fekszik nek filiája.
Szilvás Újfalunak szomsédBERDARKA. Tót falu Göságában.
mörVármegyében, földes Ura
BERCZEL. Nagy Bercid.
Gróf Andrási, és más Urasá
Népes helység Nógrád Vár
gok, lakosai evangélikusok,
megyében , birtokosai több
fekszik Radzim hegye alatt,
Uraságok, lakosai katolikuKis Szlabos, és Márkuska
sok.feicszik Szanda omladozó
faluknak szomszédságokban
Várától nem meszsze , 's az
egy órányira. Határja hegyes,
Uraságok szép Kastéllyaival
gabonát meglehetősen, za
díszeskedik, határja jó, lege
bot jól terem, réttyei j ó k ,
lője, erdeje elég, réttyei,
legelője is, második Osztály-*
és borai nevezetesek, malma
béíi.
helyben, első Osztálybéli.
BERG. Nem nagy falu Bars
BERCZEL. Kis Berezel. Sza
Vármegyében, fekszik Körbad puszta Nógrád Várme
möcz mellet magas helyen
gyében.
földgye sovány , lakosai a*
BERCZEL. Elegyes falu Pest
Körmöczi bányákban laknak
Vármegyében , birtokosa a'
nagyobbára, és ott dolgoz
Királyi Kamara, lakosai ka
nak , 's a' közönséges adótól
tolikusok, határja középszerű.
szabadok.
BERCZEL. JÓ magyar falu
BERE. Magyar falu Szat
Szabolts Vármegyében, bir már Vármegyében, birtoko
tokosai Besenyei, &
' külömb sai külömbbféle Urak, lako
féle Uraságok, lakosai katoli sai katolikusok, és reformá
tusok ,

BEJREG.

BEREC,

tusok, fekszik Fénytől.nem
meszsze, mellynek filiája.
Szántó földgyeik kevesfk,
réttyek nintsen, egyedül ké
zi munkával élősködnek, 's
kenteiének öt, hat mértfqldnyi helyeken keresni élel
met , negyedik Osztálybéli.

*79

vizéhez. *s a* ki áradások
nak, és ár víz kiöntésének
inkább ki van téve, egyébaránt az élőbbemhez hasonló
lévén, első Osztálybéli.
BERJECZNA. Kis, és nagy

Bereqzna, Bereczno. Tót fa
luk Ungvár Vármegyében.

BERECZKI. Ahó Bere^iíy*

BEHJEG. RÁTZ falu BácsVár-

Zemplén Vármegyében, f ö l r
des Ura Boronkay Uraság,
lakosai többnyire reformátu
sok, fekszik Bodrog vize
mellett, 's az Uraságnak Kastéllyával díszes; a töbju há
zakat egy felől Bodrog vize ,
dél felől pedig gyümöltsös
kertyei kerítik,' Vajndtska
felöl, közel van hpzz^Agot^
majorság. Határja j p termé
kenységu, és könnyen miveltetik, réttyei jók , lege
lője elég, itatója helyben ,
iatza egy órányija vám nél.ül, holott négy országos .vá
sárok esnek esztendőnként^
piakkoitatása a' szomszéd
jáéban , szőlő munkával is
pénzt kereshetnek; első Osz
tálybéli. '
, "\
7

megyében, földes Ura a* Ki
rályi Kamara, fekszik a' Du
nához £. órányira, Zombortól két mértföldnyire, szántó
földgyei mindenféle hasznos
termest hoznak; piatza ne-,
gyedül mértföldnyire Baján,
marháinak itatása alkalmatos,
fája van, főzesse nem nagy,
's szőlői alább való borokat
teremnék, nádassá elég, há
rom malma a' Dunán, szé
nája, midőn a Duna ki néni
önt, a* völgyekben lévő vi
zenyős nedvesség miatt ná
das ^ és sással elegyes, má
sodik Osztálybeli.

1

Í

BERECZKI. Felső Berecjky.

Magyar, és tót falu Zemplén
Vármegyében, birtokosa Ibrányi Uraság, lakosai ó hi
tűek, és reformátusok, fek
szik az előbbeninek szom
szédságában. E' helység kis
sebb az elsőnél, és egy keve
se közelebb van, a Bo4rog
1

9

. BEHEG: VARMEGYE. Comitatus Beregienfis. Beregit
s

Gespanschaft. Nevezetét vet
te e Vármegyének fő Váro
sától BeregsidsTtol Höszszá
e' Vármegyének mintegy tiz
mértföldet. tesz , szélességé
pedig öt, 's néhol hatodrét
mértföldnyire terjed. Határjá
észak felé ki terjed egész $
Karpat nagy hegyekig, melly
által Gahtzíától elválasztana,
napkelet felé pedig szóinU %
széd^
5

igö

BEREG.

szédságában vágynak Mára- hatban Fí! Tisztelendő Ka*
maros, és Ugotsa Vármegyék; nonok ARADV JÁNOS NEPOdélre hátáros véle Szatmár MOK Úr, mindenfelöl külö
Vármegye , napnyugot felé nös szorgalommal ösz ve gyűj
pedig Ungvár, és Zemplén t i , és szépen ki fényesíttetVármegyék. Felsőbb részé e vén, tsillámlós, 'sa* Csehor
Vármegyének hegyes, és.völ szágiakat meghaladó drága
gyes, az alsóbb része ellen kővé forrhállya; nem kévéi
ben meszsze terjedő gazdag \ hasznot okozhatna, mind az
termékenységu jó földel áí- í e' tárgy körfil fáradozóknak;
dattatott még. ríégyei szá mind pedig a* szép Nemnek,
mosak , és némellyek Jiász- sokkal óltsobj) áron juthat
' riós bányákat szolgáltatnák» ván azokhoz mint a' külföldi
erdei nagyok, és jkülömbfé- igen nagy áru drága kövek
íe vadakkal gazdagok,Ymind hez. Bármái V Vármegyének
épületre, mind pedig.tfizre nevezeteseklovai serények,
faló fát bövséggel adhatnak jó futók j szarvas marhái pe
á lakbspknak; kisséhb he- dig kövérek, és óltsó áron
yei Pedig szőlős kértekkel szerezhetők. Mindöszve e*
íszéskednek. Folyó yizefkö Megyében 268. lakó helyek
zött nevezetesebb Zakort^a vágynak, és ezek között hat
Vize, melly é Vármegyének mező Várósók, s azÉgri, és
térségeit áradásain kivíil ha a Munkátsi Püspöki Megyék
szonhál nedvesíti. Külömb hez tartozik.
féle' frádgyain kiviil,; erdei
BJÉREG. Mező Város Bereg
sertésekkel, térségei niarhák- Várhegyében , földes Urá
kal, Vizei halakkal, 'V Szá I GrófSchönbörnUraság, fekmos tékenős békákkal, rá 1 szik a*. Múrikátsi Uradalom
kokkal , 's egyéb gazdaság bari lakosaftobbnyire refor
hoz szükséges nagyobb, és mátusok. Határjában számos
aprói marhákkal boveri riíeg- (oíágyei vágynak , és j ó k ,
áldattatott, és oltsó élelmet fekszik Beregszásztól tsák fél
szolgáltat kulömb^é lako mértföldnyire, a* hol minden
sainak. E me^yébth, néhol vagyohyait eladhattya, fája
a* yizek folyásai Után Gyi- keresetre, tűzre, é$ épületre
mdntök is találtatnak, mell elég, legelője, szőlőhegye,
Jyeket, ha valaki ölly szor gyümölcsös kertyei jók,makk
galommal ki metszetne, '$ fé- termő erdei is vannak , első
nyesíttetne, mint NagySzom-- Osztálybeli.
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BEREG/

BEREG.
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BEREG*.
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BEREG. Siárai Bereg. Ma- leg alább való reszón kivül

yar falu Szatmár Vármegyé
en , földes Ura Csery Uraság,lalfosai reformátusok fek
szik Beitektől másfél mért
földnyire , határbéli földgyei
középszerűek , vagyonnyai
külömbfélék, második Osz
tálybéli.
T

semmit sein terem, mivel sem
külső réttyei, sem piatzozása
nintsen, és épületre való fát
is. pénzen vesznek lakosai
ötödik Osztálybéli.
f

BHRBGSZASZ. Elegyes ma

gyar Mező Város Bereg Vár
megyében , birtokosai kü
BEREG, Tisza Bereg. Ma- lömbféle Urak, lakosai kato
yar falu Szatmár Vármegyé likusok, oroszok, és refor
én, lakosai leginkább re mátusok, fekszik Búcsú, Déformátusok, fekszik Szatmár- da, Ardó, és Kígyós faluknak
tól mintegy jó mértföldnyi szomszédságjokban, az előtt
re , földes Ura Rhédei Ura Lompertházának is nevezte
ság, határja kövér termé tett. Határjában malomkő
kenységu , réttyei gazdagok, bányája, és félbe hagyatott
legelője tágas 's más javai is arany bányája van. Itt tartat
nak a* Vármegye Gyűlései, és
lévén, első Osztálybeli.
régenten szászok valának la
BEREG ÁLLTA. V. Berek kosai, mig a' Lengyelek által,
állya. Elegyes lakosú falu So mind a'Város, mind pedig
pron Vármegyében, birtoko annak régi jeles Temploma
sai Horvát, es más Uraságok, fel nem égettetett. Vízi mal
lakosai katolikusok, fekszik ma helyben , és sok gyü
Reprze vize meHett Nemes mölcse. Határbéli földgye t é t
Ladánynak szomszédságában, nyomásbéli, *s olly terméke
* mellynek filiája Csepregtöl nyek , hogy kevés trágyázás*
más fél mértföldnyire, tse- sal, és könnyű mivelés riiel- ,
kélyes tulajdonságaihoz ké lett mindenfele gabonát, és
pest , harmadik Osztálybéli. főzeléket terem; saját piatza
. BEREG BÖSZÖRMÉNY. BÖ- a* hol vagyonnyait eladhattya, ezen kivül nagy $zőlő
jzprmény név alatt.
BEREGŐCZ. Orosz falu Be hegyei, mellyek körül fog
reg Vármegyében, földes Ura lalatoskodnak leg inkább a*
Gróf Schönbprn Uraság, fek lakosok, 's jó borok terem,
szik a' Munkáéi Uradalom ! rértyei jók, legelője tfagy,
ban, határja Qlly soyány,hogy faja tűzre, és épületre való
zabon, és ha trágyáztatik is első Osztálybéli.
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BEREG

Xgi

BEREK.

BEREGI

BEREG KÉREG*

Szabad Szomszédságában, mellynek

puszta Abauj Vármegyében.
BEREGSZEG. Tót falu Nyi
tra Vármegyében, lakosai
katolikusok , fekszik Dudvághoz nem meszsze, földes
Ura Gróf Erdödy Uraság. Ha
tárjában szolö hegye nintsen;
de n-ivel e* fogyatkozást más
külömbféle javai hasznos ká
posztássá y zöldsége, és ezek
nek könnyű eladása meg elő
zi , fával is mind tűzre, mind
épületre bővelkedik, 's ele
gendő legelővel is, földgyei
jók, réttyei kövérek, őrlé
sek könnyű, piatzozások is
közel Galgót[on első Osz
tálybéli.
9

BEREG ÚJFALU. Bereg Vár

megyében az U. betűben.
BEREKALLYA. Verkele. Sza

bad puszta Tolna Vármegyéhen , földes Ura a' Pétsi Püs
pökség, fekszik Bonyhádnak
szomszédságában.
BEREKOV. Elegyes lakosú
falu Temes Vármegyében,
földes Ura a> Királyi Kama
ra , lakosai többnyire olá
hok, és kereskedésből élnek,
Jiatárja termékeny, réttyei
jók, marhákat nagy szám
mal legeltethetnek, méneket
is tartanak, első Osztálybéli.
KAP. BEREK. Szabad pusz
ta Komárom Vármegyében,
földes Ura Gróf Eszterházy
Uraság, fekszik Zömlénejc

filiája.
BEREKOTZA. Banátbéli fa

lu Temes Vármegyében.
BEREMEND. Elegyes falu
Baranya Vármegyeben, la
kosai katolikusok, fekszik
Dráva, és Krassó vize között,
Baranya Vártól, 'sPástóisem
meszsze, földes UraHerczeg ^
Eszterházy Uraság, határbéu
földgye gazdag termékeny
ségu , réttye , legelője elég
és gazdag, 's más külömb
féle javai szerént, első Osz
tálybeli,
f

BERENCZE. vagy Babosas^

ty. Oláh falu Szatmár Vár
megyében , birtpkosa Ko
vács Uraság, fekszik Szamos
folyó vize partyán, Patóházához hasonló, határját gya
korta elönti a* víz, az előtt
Rédeiek, az után Gróf Rédey Ferencz , továbbá pedig
a' Jésus társaságának szerze
tesei bírták, a Diplomák
ban nevezetes, második Osz
tálybéli.

BERENCZE. Elegyes falu,
Szatmár Vármegyében , la
kosai katolikusok , és ó hi
tűek, fóldgyei, 's réttyei jók,
piatzozó helyek Szatmáron ,
és Várallyán, k é t órányira,
fája tűzre, és épületre a ha
9

tárban szabad, makkja Gör-

bit faluval, és Aranyos Me
gy**

B é r e n .

B é r e n .
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gyes Mező Vároisal közös, van, kivált tora nevezetes,
második Osztálybéli.
egyéb tulajdonságaihoz ké
BERENCZE. Elegyes falu pest, hasonlít Csehi faluhoz
Somogy Vármegyében, la első Osztálybéli.
kosai katolikusok, határjá
BERENCZ. Magyar falu Szaban szölö hegye nintsen,föld bolts Vármegyében , földes
gye iszapos, más javai meg Ura VayUraság, fekszikAjaklehetősek, valamint eladásra nak szomszédságában, melly
is jö módgya, második Osz- 1nek filiája, lakosai katoliku
tálybéli,
I sok, és reformátusok. TsekéBERENCS* Magyar, és e- lyes tatárja két nyomásbéli,
Jegyes falu Abauj Várme réttyeit a* v í z járja, piatzozása
gyében , földes Ura Nagy Kis Várdán egy mértföldnyi
Uraság, lakosai katolikusok, re , Tárkányhoz pedig kér
és reformátusok , fekszik mértföldnyire fekszik, a* hol
Sajó , és Bársonyos vizek só, 's fuharral pénzt kereshet
között, mivel épületre fája nek, vízi malmok egy órányi
n intsen, 's határbéli vagyon ra, száraz malma helyben, do
nyai középszerűek, noha Mis- hánya, méhei, csikjai, zöldsé
koltzon jó piatzozása van, ge ván, harmadikOsztálybéli.
második Osztálybéli.
BEREND. Magyar falu Szá
BERENcs.Leomladozott Vár la Vármegyében, Körmend
Nyitra Vármegyében, Vág és Egerszég közt. Posta is
U jhelytöl három mértföldnyi I varj benne.
re, mellyben még 1674. esz I BEREND. Magyar falu Szat
tendőben fogház, vagy töm- már Vármegyében, birtoko
sa Kováts Uraság, lakosai ka
lötz Js vala.
BERENCZ. Podbrancii.
Jó tolikusok, és reformátusok
tót falu Nyitra Vármegyében, fekszik a* Nagy Bányai já
földes Ura a' Nyitrai Kápta rásban, Szatmár Németihez
lanbéli Uraság, lakosai kato mellynek filiája egy órányira
likusok , fekszik Szobotist- földgyei jók* réttyei kétszer
nak szomszédságában, melly kaszáitatnak, Szatmáron pia
nek filiája, hajdan nagy, és tzozása, fája tsekély; az Ura
népes helység volt, és hogy ságnak engedelméböl pedig
az említett erősség is benne szabad makkjok, malmok
volt bizonyíttyák, a* Nyitra nem meszsze, második Osz-*
vize mellett lévő omladékok; tálybéli.
BEREND. Német falu Veszgazdag és termékeny határja
M 4
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BERENY.

BEREND,

rem Vármegyében, birtoosai a Cziszczercziták, föld
gye nem igen jó termékeny
ségu , legelője mind azon
által elég, réttye jó, és tágas,
fája tűzre , *s épületre is van,
malma helyben, másodikOsztálybéli.
BERENDIA. Oláh falu Arad
Vármegyében, földes Ura a
Királyi Kamara, fekszik a' Je
női járásban, lakosai egye
sül tt katolikusok. Határbéli
föld gye sovány, és Körös
vize elszokta önteni, fája ,
makkja, szilvássá van, má
sodik Osztálybéli.

Í
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9

BERENRA. Birintsok, Bor-

sos Berinke. Tót, és elegyes
falu , Nógrád Vármegyében,
földes Ura Balog, és más Ura
ságok, lakosai Katolikusok,

fekszik a* Jenői hegy mellett,
Nógrádtól, és Vadkertöl is
mintegy jó mértföldnyire.
Határja középszerű, tulajdon
ságai külömofélék, vagyonnyaiknak eladására jó mód

gyok, második Osztálybéli.
BsRENTE.Magyar falu Bor
sod Vármegyében, birtoko
sa Szepesy Uraság, lakosai
katolikusok, s leg inkább
reformátusok, fekszik Sajó
Szent Pétertől, mellynek fi
liája nem meszsze; határbéli
szántó föjdgyei bővek, és
termékenyek, piatzozása Sz.
Pétereri közel, saját határjá
9

9

ban is vagyon módgya a
pénz szerezi)etésre, legelője
elég, fája épületre, tűzre in
gyen , szolö hegyei középsze
rű borokat teremnek, réttyei
jók, malma helyben, 's Kir.
dézmát nem fizet, nagy ára
dások alkalmatosságával, el
szokta ugyan önteni határjár,
Sajó vize , mindazáltal első
Osztálybéli.
BERENY. Elegyes falu So
pron Vármegyében, birtoko
sai Gróf Aponyi, és más Ne
mes Urak, lakosai katoliku
sok, fekszik Sajtos Kálinak
szomszédságában, mellynek
filiája. Nemigen nevezetes
tulajdonságaihoz képest har
madik Osztálybéli.
BERENY. Tolna Vármegyé
ben, lakosai katolikusok, ha
tárja ugyan nem síkos; ha
nem hegyekkel elegyes, de
mivel minden szükséges javai
vágynak, és a Dunához is kö
zel fekszik, 's keresetre jó
módgyok, első Osztálybeli.
9

BERENY.

Csdk

Beríny,

BERENY. Lovas

Berény.

Csdkprén. Magyar falu Fejér
Vármegyében, földes Ura
Gróf Lamberg Uraság, lako
sai katolikusok, határja kö
zép termékenységu, vagyon
nyai külömbfélék, második
Osztálybéli.
Elegyes lakosú Mező Város ,
Fejér Vármegyében, földes
Ura

BERÉNT.

BEKÉNT.

Ura Gróf Cziráky Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Csákváron alól, egy mért
földnyire, népes magyar, Y
sváb lakosú Mező Város, ha
tárbéli szántó földgyei termé
kenyek, legelői elegendők,
bora középszerű, szántó föld
gyei jó szántást kivannak, a'
régiele Lovas Berinynek ne
vezték , az itt lévő nevezetes
Jó tenyésztetéstöl; első'Osz
tály béli.

vaival bőven raegáldattatott,
méltán első Osztálybeli.
BERENV. Kis Berény. Ma

gyar falu Somogy V ármegyében, birtokosa Jánkovich Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Lengyeltóthoz nem
meszse, mellynek filiája. Ha
tárja elég buja, /s gazdag ter
mékenységu, réttyei kövé
rek, legelője nagy, fája elég,
szőlő hegye is van, első Osz
tálybéli.

BERÉNY. Merő Berény. Ele-

BERÉNY. Jás\ Berény. Né

yes falu Békés Vármegyé
én, földes Ura Báró Haruchker Uraság, az előtt népes ,
és nevezetes falu vala; de a
táboruknak idején elpusz
tult, viszont 1711. magyar,
német, és tót lakosai felépí
tették , fekszik Békéstől nem
meszsze , mellynek filiája.
Határbéli szántó földgyei jól
termők, réttyei is jók, ker
ti szőleji sokak; de legelő
je sovány, és a* víz járja,
nádgya, malma nints , sem
közel való piatzozása, mind
az által első Osztálybéli.

pes magyar Mező Város a*
Jászságban, lakó helye a' Já
szok Kapitánnyának, lakosai
katolikusok,és reformátusok,
épnleteialatsonyak, oskolája
a' körfii belől valókhoz ké
pest nevezetes. Határja ki
váltképen termékeny javai
jelesek, 's nem lehet nem az
első Osztálybeliek közzé
számlálni.

E
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• BERENY.Nagy Berény. Ma-

falu Somogy Vármegyé
fyar
én , földes Ura a' Veszpré

1

BERÉNY. Balaton Berény.

Magyar falu Somogy Várme
gyében , földes Ura Báró Hutnyadi Urasa?, lakosai kato
likusok , fekszik Vörsnek
szomszédságában, mellynek
filiája. Határja bő termé
kenységu , vagyonnyai külömfélék, fája elég, de lege*
lője szoross lévén , az Uraság
szomszéd pusztáiból enged,
első Osztálybéli.

mi Káptalanbéli Uraság, la
kosai katolikusok, 's Plébá
niájavan. Határja gazdag termékenységö, vagyonnyai ne
BERÉNY. Iharos Berény.
vezetesek , s mint hogy a*
természetnek külömbféle ja-. Elegyss falu Somogy Várme*
gyében,
f
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BERENY.

gyében , birtokosa Inkey lí
rásig, lakosai katolikusok.
Határja jó termékenységu,
vagyonnyai jelesek, eladásra
eleg mód gya,elsóOsztály béli.
BERENY.

Veres Beriny.

Elegyes falu Veszprém Vár
megyében, földesUra a* tudo
mányi kintstár, lakosai kato
likusok, határja közép termé
kenységu.

BERET,

lett , melly a' falu alatt, már
Sajó vizével öszve zuhan;
határbéli földgye termékeny,
legelője elég, s mind a' két
féle fája van , gyümöltsös
kertyei, káposztás földgyei
jók, meszet, szenet is éget
nek , 's kő bányája is van
malma helyben, másodikOsztálybéli.
J

>

BERETÖ. Brecovc\e. Tót fa-»
BERENY. Karancs Beriny. lu Sáros Vármegyében, bir

Elegyes lakosú falu Nógrád
Vármegyében, birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik Karants
Keszinek szomszédságában,
mellynek filiája. Határja, 's
tulajdonságai is középsze
rűek , második Osztálybéli.
BERET. Magyar falu Abauj
Vármegyében , a' Tsereháti
járásban, birtokosai Herke,
és más Urak, lakosai leg in
kább reformátusok, fekszik
Derek, és Pocsaj mellett, ter
mésbéli tulajdonságai megle
hetősek, de mivel épületre
fája nints, és malmaik is tá
volabb esnek, a' második
Osztályba tétettetett.
BERETKE. Magyar falu, Gö
mör Vármegyében, birtoko
sai külömbféle Urak, mint
egy ezer lépésnyi meszszeségre fékszik, Sankfalvátol,
mellynek filiája , Gömör Várossatól sem meszsze, észak
ra a'Jolsvai patakfolyása mel

tokosa Péchy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Torisza vizéhez nem meszsze,
Büke falunak szomszédságá
ban, mellynek filiája. Határ
béliföldgye, ha jól miveltetik jól terem, réttyei mindég
kétszer kaszáitatnak, lege
lője , és faja is tűzre eleg,
két nagy piatzozáshoz nints
meszsze, 's mint hogy vagyonnyainak eladására olly
nevezetes módgya van, az
első Osztályba számláltatott.
BERETÖ. Bre^ejov. Elegyes

falu Zemplén Vármegyében,
birtokosai Aiszodorfer , Ka
zinczy , és más Urak, fekszik
Pazdistól nem meszsze, Vásár
helynek szomszédságában ,
mellynek filiája, lakosai ka
tolikusok, és reformátusok.
Határja három nyomásbéli, s
minden féle gabonát bőven
terem, réttyei jók, legelője
elég, fája mind a' két féle,
malmai a*szomszédságban, és
Jielyben,
y

BERESZ.

helyben; alkalmatos piatzo
zása Nagy Mihályon; első
Osztálybéli.
BERESZTEG. Elegyes fala
Sopron Vármegyében, lako
sai katolikusok, nevezetes
vagyonnyaihoz képest, első
Osztálybéli.
BERETTYÓ. Bihar Várme
gyében, motsáros, és sáros
folyó víz, ered Vörös he
gyekben , lefolyásának árka
tartósan egy forma, míg a'
lapályosságot elérvén szélessebbre terjed. Margita Vá
rosa, Abrány, S[. Jobb, S[.

BERETTY.
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konyszögnél a' tengeri gyön
gyökhöz, hasonlító gyöngyö- ket találtak benne; rákkal,
s tekenős békákkal bővel
kedik, halai, madarai, vadkatsái, szártsái, olly számo
sok, hogy azoknak sokasá
ga néha ejgészlen elborittya
vizének szmér.
y

BERETTYÓ ÚJFALU. AZ Ü.

betűben.
BEREZINA. Nagy Bérezi*

na. Orosz falu Ungvár Vár
megyében, birtokosa a* Ki
rályi Kamara, fekszik észak
ra Ung vize mentében; nem
utolsó bővségu, de nehéz
mivelésuek szántó földgyei,
réttyei jók, legelője elég,
itatója alkalmatos, fája mind
a' kétféle, első Osztálybéli.

Imre, Szolár d mező Város ,
és helységeknél foly le. Vaj
dát , és Hódost hasítván Ba
konyszegnél terjed el leg szélessebbre, és nagy motsárosságokat szerez, kivált FélBEREZNA. Kis Berezna:
egyházba korul, a' hol fertő Tót falu Ungvár Vármegyé
ket is tsinál; nád, 's tzín mo ben , földes Ura a* Királyi Ka*
só fő is terem kiszáradhatat- mara, fekszik az élőbbem
ian sarjában; innen kezdi től nem meszszCf különös
rendesebb folyását, mivel Isteni tisztelét heíye az Oro
még eddig eredetétől fogva, szoknak, mert-Galliczia fe
inkább fertő, mint sem fo lől fekvő szomszédságokból,
lyó víz forma volt. Vize ár nem kíilömben máskprűl fek
ka közepében lefolyván, szé vő helységekből is ide jgyülei korul álló vizeket hágy, lekeznek búcsú járás végett.
Felegyházatói Polvajd híd- Határja gazdag, vagyonnyai
gyáig, mindég rétség, és elég nevezetesek, 's az élőb
szántó földek között foly, bemhez majd hasonlók, el
míg Potsaj, és Kismanjánál ső Osztály béli.
az ér vizével egyesül. Vi BEREZNA. Berezovet^, Brászont, Estfari
Gáborján, \a. Tót falu Máramaros Vár
Berettyó Újfalunál foly. Ba megyében, lakosai katoliku
sok,
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BÉREZ.

sok, *s még többen 6 hi
tűek, fekszik Húsztól más
fél kis órányira, mellynek
filiája, határbéli földgye, ha
rrágyáitatik, tiszta búzát,
kétszerest, és rozsot jót te*
rem; ha pedig nem trágyáztatik, zabot, és pohánkát,
piatzozása a'szomszédságok
ban van, fájok,.legelójök,
réttyeik elegendők, második
Osztálybéli.

BERIND,

filiája, földgye termékeny,
legelője elég, réttyei jók,
szőlő hegye helyben , malma
szintúgyfája is elég v a n ,
piatzozása Veszprémben , el
ső Osztály béli.
* BERIND. Magyar, és né

met falu Veszprém Várme
gyében.
BERIN. Bánátbéli falu Te
mes Vármegyében, fekszik
Temesvártól más fél mért
BÉREZNIE. Tótfalu, Má- földnyire, lakosai oláhok,
ramaros Vármegyében, föl és kereskedésből élnek.
BOROS BERINKE. Elegyes
des Urai Gróf Teléky, és más
Uraságok, lakosai katoliku falu Nógrád Vármegyében ,
sok, és ó hitűek, fekszik földes Ura Balog Uraság, la
Jíusztnak szomszédságában, kosai katolikusok, fekszik
mellynek filiája. Határjában Berkinek szomszédságában,
fája mind a' kétféle, föld mellynek filiája, ésa'mellygye sem épen sovány; és ha hez tulajdonságaira nézve ha
trágyáztatik, rbzsot, és ku- sonlító.
BERITO. Szabad puszta Tol
kuritzát meglehetősen terem,
de mivel réttye, és legelője na Vármegyében, földes Ura
nintsen, - negyedik Osztály Rudnyánszky Uraság.
BERKE. Horvát falu Szála
béli.
V
BERGVERK. KIS falutska. Vármegyében.
BERKEFALU. Elegyes lako
Vas Vármegyében, birtoko
sa Gróf Battyáni Uraság, haj sú falu Vas Vármegyében ,
dani bányájaik tsekélységei lakosai katolikusok, határ
miatt öszve omladoztak, ja közép termékenységu, de
Most leg inkább választó víz többnyire hegyes; és a* zá
nek készítéséből élősködnek. porok által rongál tátik, rétBERHÍDA. Magyar falu Vesz- tyeinekis ártanak néha az
réqi Vármegyében, birto- apró folyó vizecskék* sző
osai Beniczky, és Boron lőik tűrhetők^ gyümöltsös
kai Urak, lakosai katoliku kertyeikjól termők, fájok,
sok l fekszik Pere Mártofiak legelójök elég, második Osz
szomszédságában, mellynek] tálybéli,

Í

BEE-

BERKEH,

BERKI.

BERKEHÁZA. Elegyes falu j két mértföldnyire, fóldgye
Vas Vármegyében, földes három nyomásbéli, mellyUra Gróf Nádasdy Uraság, ben jó búza terem, gabona
lakosai katolikusok, fekszik bőven, réttye a hol víz nem
Kemenczének szomszédságá énV kövér, és jó, piatzozása
ban, mellynek filiája, ha- harmad fél mértföldnyire, és
tárbéli föidgye soványas, sző Debreczenben ötre, legelői
lő hegye meglehetős, fája je elég, itatója alkalmatos ,
tűzre elegendő, de más tse- salétromos fóldgye is van a
kélyes vagyonnyaihoz ké réteken, káposztássá, hagy
pest, harmadik Osztálybéli. mája, és más zöldsége, '$
nádgya elé^, száraz malma
BERKENYE. Elegyes falu
helyben , vízi pedig fél mért
Nógrád Vármegyében, föl földnyire , első Osztálybéli.
des Ura a' Váczi Káptalanbéli
Uraság, lakosai katolikusok, BERKI. Szabad puszta Cson
grád Vármegyében, földes
és nem meszsze fekszik Nó
Ura Gróf Erdödy Uraság, la
grádtól , határja termékeny,
kosai leg inkább katoliku
legelője ej é g , úgy fája is,
sok , fekszik Algyőnek szom
réttyei kétszer kaszáitatnak,
szédságában , mellynek fi
*s jó szénát teremnek, mal
liája , 's vidékje is hozzá ha
maik helyben, piatzok há sonlító.
rom mértföldnyire, első Osz
BERKI. Berok. Elegyes fatálybéli.
lu Nógrád Vármegyében
BERKESD. Magvar falu Ba
földes Ura Balog Uraság, la
ranya Vármegyében, birto kosai katolikusok * fekszik
kosa a* Királyi Kamara , ter Boros Berinkének szomszéd
mékeny határja síkon fek ságában, mellyhez hasonlí
szik, szőlős kertyei elegen tó tulajdonságokkal bír.
dők, vagyonnyainak eladá
BERKI. Binyt Berki. Ba*
sára jó módgya, első Osz
ranya Vármegyében.
tálybéli.
BERKI. Elegyes falu So*
BERKESZ. Magyar falu Sza- mogy Vármegyében, földes
bólts Vármegyében, földes Ura Gróf Smideg Urasáé, la
Ura Vay, és Lónyai Uraságok, kosai katolikusok, fekszik
lakosai katolikusok, többen nem meszsze Kapós vizétől ^
reformátusok, fekszik Tas Atalának szomszédságában ^
hoz nem meszsze, mellynek mellynek filiája, gyönyöríl
filiája Kisvárdától mintegy, Kastéllyá vagyon itten, ai
1
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Uraság-
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BERHAST.

BERKI.

* BERHASTA. Elegyes felu
Uraságnak, 's kivul jeles va
das kertye, határjában va Temes Vármegyében, fek
gyon szőlő hegye , más min* szik a Duna partyán, és nadenfe'le javai is vannak, 's ónként sokasodik; határja
főképen termékeny földgyei özépszeru.
hez képest, első Osztálybéli.
BERLATAS. Kis falu Máramaros Vármegyében, a' BotsBERKI. Tót falu Sáros Vár
kai Uradalomban, birtoko
megyében , birtokosa Rolly
sa a' Királyi Kamara, fekszik
Uraság, lakosai katolikusok,
a' Tiszához nem meszsze Fe
fekszik Radócznak szomszéd
jérpatakhoz fél mértföldnyi
ságában , mellynek filiája,
re. Határja középszerű, ke
határjának egy része nehezen
resetre jó módgyok van a' só
miveltetik; de mivel réttyei
bányákban is, második Osz
kétszer kaszáitatnak, legelő
tálybéli. ^
je elegendő, és fája is tűzre,
BERNÁTFALVA. Tót falu
s piatzozásától sints meszsze,
Abauj
Vármegyében, birto
második Osztálybéli.
kosa Demeczky Uraság, la
BERKI. Szabad puszta Fe kosai leg inkább katoliku
jér Vármegyében, földes Ura sok , ámbár legelője szoross,
és a* határban semmi épület
Gróf Illésházy Uraság.
BERKIFALVA. Alsó, és fel re való fája nintsen; de m\ső Berkifalvá. Horvát faluk vel Kassához közel van, és
Vas Vármegyében, földes lakosai mind szekéren , mind
Ura Hertzeg Battyáni Uraság, kézzel pénzt kereshetnek, *s
lakosai katolikusok, szép sí vagyonnyaikat jó móddal elkon fekszenek,határbéliföld- adhattyák, első Osztálybéli.
BERNECZE. Brinc^e. Ele
ye termékeny, réttyei jók,
s elegendők, ,fája hasonló gyes falu Hont Vármegyé
képen , mellyeken kivulmás ben, földes Ura az Esztertulajdonságai is lévén , első romi Káptalanbéli Uraság,
akosai katolikusok, hegyek
Osztálybéliek.
* BERKIFALVA. Elegyes alatt fekszik, Kem/nczének
falu Abauj Vármegyében, szomszédságában, mellynek
fekszik a* Kassai járásban, filiája. Határbéli földpyenem
földes Urai külömbféle Urak, mindenütt kövér, legelője
határiénak középszerű voltá • j ó , erdeje a* vadászatra alhoz képest, második Osz I kalmatos, második Osztály
béli,
tálybeli.
9
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BERNITZE. Brintie.Tót
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fa van , 'skét nyomásbéli föld

lu Liptó Vármegyében, la
kosai katolikusok, fekszik
Tarnócznak szomszédságá
ban, mellynek filiája, nagy
Bobróczról sem meszsze, bir
tokosai külömbféle Urak, ha
tárja meglehetős.

gyök bőv termő, egy pedig
középszerű termékenységö,
határjok síkos, melly kön
nyen trágyáztatik, S\ent Mi
klósi, és Liptsei piatzoktól

más fél órányira lévén, s
mivel lápokkal is keresked
BERÓTZ. Nagy BtrótTj Bí hetnek, első Osztálybéliek.
rót^ név alatt, fekszik TrenBERTÓT. BertotovecT. Nétsén Vármegyében.
es tót falu Sáros Vármegyé
BERSEN. Kis Bersen. Ma c én, birtokosa Berthódi Ura
gyar falu Veszprém Várme ság, lakosai többnyire kato
gyében , birtokosai külömb likusok, fekszik az Ország
féle Urak, lakosai katoliku úttya mellett Fritsnek szom
sok, fekszik Vásárhelytől egy szédságában , mellynekfiliá-•
mértföldnyire. Határja jó ter- ja, Eperjestől két mértföld
nyire, postája is van, 's az
mékenysé^íi.
• BERSEN. Nagy Bersen. Ma Uraságnak kastéllyaival dígyar falu Veszprém'Várme szeskedik. Siyinka nevű fo
gyében, birtokosai külömb lyó vize néhány malmokat
1féle Urak, lakosai katoliku hajt, itten tája helyben nints;.
sok, közel fekszik Martzal- hanem más onnan ád az Ura
tavához. Határja kövér, és ság; határbéli földeye j ó ,
réttyei, legelője szükségek
gazdag termékenységu.
BERTALANFALVA. Ober- re elég, piatzozásától sints
unter Bettensdorf,
Visne, meszsze, első Osztálybéli. 4
nisne Bechtari, Alsó, és fel BERVELY. Magyar falu Szat
ső Bertalanfalva, két egy már Vármegyében, lakosai
máshoz közel lévő tót faluk, reformátusok, fekszik Nagy
Liptó Vármegyében, földes Károlytól egy mértföldnyire,
Urai Kubinyi, és Rakov;szky határja jó termékenységu.
Urak, Vida földének is ne BEJIZA. Oláh falu Arad Vár
veztetik , lakosai katoliku megyében , birtokosa a' Kisok, fekszenekMotko Szent rályi Kamara, lakosai egyeKeresztnek szomszédságok sültt katolikusok, fekszik
ban , ámbár Vág vizének ki a' Jenői járásban, határja
öntése határjáiknak ártalmas; jó termékenységu, mellyben
de mivel elegendő legelőjök szabad fája van, makkja it
9

BERZÍK.

elég, réttyei jók, legelője
tágas; de mivel a' vizektől
gyakorta elöntetik, a* máso
dik Osztályba tétetett.
BERZEK, Magyar falu Zem
plén Vármegyében, birtoko
sai külömbféle Urak, lako
sai katolikusok, és reformá
tusok , fekszik Girintsnek
szomszédságában, mellynek
filiája, Borsod Vármegyének
szélén Ónodtól egy, ild&gyaszótól pedig mintegy más
fél mértföldnyire; határja
három nyomásbéli, melly
mindenféle veteményt bőven
hoz, itatója, és vízi malma
helyben, piatzozása egy mért
földnyire, elsó Osztálybéli.
>

BERZENCZE. Brijjúcit. Ele-

falu Bars Vármegyé
Eságyes
én , birtokosa Berthold Ura
, lakosai katolikusok,
fekszik a' felső járásban, tűz
re , és épületre való faján ki
vul , mivel saját határjában
elegendő legelője van, gyütnöltsös kertyei, 's réttyei
termékenyek, eladásra jó
módgyok, Szent Benedeken,
a' hol három nap van héti
vásár, 's pénzt kereshetnek
mind gyalog, mind szekerezéssel, malma is helyben van;
második Osztálybeli.

BERZEN.

fekszik Ipoly vize mentében,
Losontzhoz egy mértföldnyi- <
re. Határja nem nagy, *s kö
zép termékenységu, legelő
je elég, 's mind a' kétféle fá
ja* Nem régiben fekaláltt
fördője, mellyet melegíte
nek, híres kezd lenni, szom
szédságában pedig Káinon,
és' Garabón jó:savanyú vi
zek vágynak; ámbár vagyonnyaikat jól eladhattyák,
mindazáltal középszerű vagyonnyaikhoz képest, má
sodik Osztálybéli.
BERZENCZE. vagy Börtön

eit. Elegyes falu Szála Vár
megyében , birtokosa Pe«.
trich Uraság, lakosai kato
likusok, határbéli földgye,
ha szorgalmatosan miveltetik, jó termékenységu , al
kalmatos szőlő hegyei vágy
nak, elég erdeje, egy mal
ma, szilvássá, almássá, és
gesztenyéssé; de határjának
középszerű termékenysége
miatt, második Osztálybeli.
BERZENCZE. Mező Váro9

Somogy Vármegyében, föl
des Ura Gróf Niczky Uraság
lakosai leg inkább katoliku
sok, Dráva vizétől nem mesz
sze fekszik, mellytöl tótul
Breznyiczának, magyarul a*
, BERZENCZE. Bre%nic{a. Tót!tót szó után , Berzentzének
felu Nógrád Vármegyében, nevezte te. Lakosai horvá
birtokosa Okolitsányi Ura-1 tok, és magyarok; jeles Szent
lág, lakosai katolikusok, egyházát néhai Gróf Niczky
György
t
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György építtette. A' hely, katolikusok, és ő hitűek,
mellyen e> Mező Város fek fekszik Radácsnak szomszéd
szik dombos, és sok pata- | ságában, mellynek filiája. Ha
koktól árkoltatott a' víz fo tárbéli földgye hegyes,, de
lyása hasitrya dombosságát, meglehetős termékenységu
mellynek leg meredekebb réttyei kétszer kaszáitarnak,
helyét szépíti az említett I legelője, erdeje elég, Eper
Szentegyház ^ és az előtte ' jesi piatzozásától nem mesz
épultt kastély, több részei sze lévén, jó módgya van
ben pedig a' Városnak, apró a' keresetre, második Osz
házak vannak; főképen ki tálybeli
tetszik Gróf Niczky Uraság
BERZETE. Magyar falu Gö
nak kastéllyá , és az utasok' mör Vármegyeben, földes
számokra építtetett nagy ven Ura Márjási Uraság, lakosai
dégfogadója, halas tó is va katolikusok is, de leg inkább
gyon itten, melly elegendő reformátusok , és evang. fek
vizet szolgáltat malmára. Haj szik Rozsnyótól északra, Szadan Vára is volt, melly ben lócztól délre fél órány i r a .
a Törökök soká oltalmaz meszsze terjedő szántó föld
ták magokat, míg ZRÍNYI gyei vannak Sajó vize folyá
meg nem vette, a' mint ek> sa mellett, 's erdővel is bír;
beszélli Instydnfi történeté lakosainak egy része székenek a8. könyvében 615. ol rességgelis keresi kenyerét
dalon. Már ma alig látszat a' Rozsnyaiaknak portékái
nak falai is , annyira elom kat eladás végett horván. Ne
ladozott, innen származott vezetesek itten az úgy neve
a* Berzenczei 'Nemzetség, zett Faisz, és Kalmár leg
Bornemisza de Berzencze , jobb vasat verő hámorok,
kiknek hajdan birtokokban földgye, ha trágyáztatik, bő
vala, de nem sokára kihal ven terem gabonát, sőt két
ván , Gróf Niczky Uraságra nyomása árpát is, réttyei jók,
jutott; határbéli róldgyének piatzozása közel Rozsnyón,
jó tulajdonságaiért, 's egyéb legelője elég, fája tuzr^e, és
jeles vagyonnyaihoz képest, épületre, gyümöltsös ker
az első Osztályba tétetett.
tyei termők, pénzt keres*
BERZENCZE. vagy Ber^en- hétnek két nagy, és egy kiske, B^enov. Tót falu Sáros sebb vas hámoraiban, mai*
Vármegyében, földes Ura ma kettő, első, Osztálybéli.
BERZSNÍZÍ* Garam Btr+
Fejér váry Uraság, lakosai
f
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^ / i r # . Tőt falu Zőlyom Vár
megyében, lakosai katoli
kusok, fekszik Jálna faliíaak szomszédságában, melly
nek filiája, Garam vizétől
ijem meszsze, Ó Zólyomtál
pedig egy jó mértföldnyire,
határja meglehetős termé
kenységu , de földgyének
két harmad része soványas,
hegyes, éskősziklás, 's ne
hézen mi vehetik y de más ja
vai nevezetesek, legelője
elég, fája tűzre, és épület
re , vagyonnyainak eladásá
ra igen jó módgya Selmetzen, és Zólyomban^ első Osz
tálybeli.
BERZENTZE. Vas Btr\tn-

f[e. Tótfalu Zólyom Várme
gyében, lakosai katoliku
sok, fekszikTernyének szom
szédságában , mellynek ^fi
liája, Bars Vármegyének szé
le felé, Ó Zólyom, ésKörmötz Bánya között. Határja
spványas, mivel hegyek kö
zött fekszik, dejmás javai
középszerűek, fája mind tűz
re,, mind épületre elég, le
gelője hasznos, második Osz
tálybéli.
BERZEVITZE. vagy Btrip-

vitqa. Népes tót mező Város
Sáros Vármegyében, birto
kosa Berzevitzy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Szepes Vármegyének határa
szélén, jeleskik e* Várost a*

BERZEV,

birtokosoknak benne épült
lakházai, szántó földgyei,
hegyesek, völgyesek, és ne
héz mivelésuek.Minden Szen
t e k , és Bálint napján esik
vására, mellette lévő nagy
hegyén "legeltetik marháikat,
allya felé pedig szép fákkal
boríttatott; Torisza vize ön
tözi a' Várost, melly ódáira
Tarcza vizlvel egyesül, má
sodik Osztálybeli.
BERZEVITZE. Leomlott Vár

Sáros Vármegyében , jeles
Vár. vala hajdan Berzevitze
Városának szomszéd hegyén
épülve, s némellyek szerént
a' Huszitáknak volt lakó he
lyének tartatik, kiket Hunyady Mátyás pem szenved
vén , a* Vár elrontattatásával
eltörlött vala.
BERZOVA. Oláh falu Arad
Vármegyében, birtokosa Kaszonyi Uraság, földgye ter^
mékeny, makkja, fája, szil
vássá, malma helyben, ha
jókat tsinalnak lakosai, Ma
ros vize lágyan néha elönti,
mindazáltal szép termékeny
ségéhez képest, első Osz
tálybéli.
BERZOVA. Tót falu Torna
Vármegyében, lakosai k a 
tolikusok, és óhitűek, fek
szik Jólsvafőtöl egy mértföld
nyire, Gömör Vármegyének'
határa szélén, tulajdonságai
középszerűek.
f
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BERZOVA^ Fótyó víz Toron klési járásban, határbéli föld*
tal Vánn.ered Temes vizéből, gye Középszerű termékeny
's némelly malmoknak forga ségu ; de mivel némelly fo
tásával , 's apróbb halaival gyatkozásain kivül, piatzo*
zása sints, harmadik Osz
használatos.
.
* Bús. Tót falu Ungvár tálybéli.,
Vármegyében, földes Ura
BESÉHOVA. ÚjBcsstnova*
Gróf Klobusitzky Uraság, la Bánátbéli német mező Város
kosai katolikusok, és 6 hi* Torontal Vármegyében, fektuek, fekszik délről, Lator- szik a Kis Betskereki járás*
cza tblyó vize mellett, melly ban, Feszák, és Rátz Csa
innen napnyugotra foly, és nád faluktól nem meszsze,
a* Laborecz vizével nagyob- földes Ura a' Királyi Karaara,
bíttatik, fekvése vidám, szán- nevezetes vagyonnyaihoz, 's
• tó föld gyei termékenyek er gazdag terméseihez képest,
dei gazdagok.
első Osztálybéli.
BESFA. Magyar falu Vas
BESENOVA. Ó Bescnová.
Vármegyében, földes Ura Német, és elegyes falu To*
Gróf JErdödy Uraság, lako roncal Vármegyében, földe*
sai katolikusok, határja kö-. Ura a' Királyi Kamara, lako
zép termékenységül. ,
j sai katolikusok, és ó hitűek*,
BESE. Elegyes falu Bars kiváltképen való gazdag tu
Vármegyében, birtokosai kü lajdonságaira néz ve, első Osz+
lömbféle Urak, lakosai ka tálybéli. * .
tolikusok, fekszik VerebélyBESENQVA. Btstnyifaha*
töl más; fél mértföldnyire, I Tót falu Liptó Vármegyében}
az Esztergomi Érsekségben, birtokosa Dvornikovits Uratermésbéli tulajdonságai ol- | ság, lakosai katolikusok,
lyanok, mintBellegnek, el feksztkVág vizétől nem mesz
fő Osztálybeli.
sze, Rozemberghez más fél
BESSEN. Szabad puszta So mértföldnyire, hutája is van*
mogy Vármegyében, birto Savanyú vizéről.pedig neve
kosa Bosnyák Uraság, fék zetes; ámbár legelőt az igás
ezik Csehinek szomszédságá marháiknak bérben tartanak,
ban , mellynek filiája , 's yi- és Vág vize gyakran kiönti;
dékje hozzá hasonlító.
de mivel legelője fejős mar
BESENCZE. Tót falu Bara háiknak elég, és hasznos, *
nya Vármegyében, lakosai *s termékeny földgye van,
katolikusok, fekszik a* Si- fája is elegendő úgy tűzre ,
N a
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mint épfletre az Uraságtól sit! e* szép helyet, a' máraz első Osztályba' tétetett. I ványból épultt Hertzegeknek
BE SENYÉI FORRÁS* Sava 'temetkező helye, és méltó
nyú víz, melly Liptó Várme ságos, Y mesteri kezet mu
gyében nevezetes , egy hal tató kriptája, és a' szép Tem
mon lévő kősziklából fakad, plom alatt lévő kápolna,
és veres iszapja van, s elég mellyben a* Hertzegi Nem
hasznosnak tartatik mind az zetségiek szerentsés virágzá
ivásra, és véle való élésre, sáért , az ott lakó Kaputzimind pedig orvosságul, a* ta nus Atyák naponként áhétatogok erőssítésére.
san imádkoznak. Nevezetes,
, BESSENSZÖS. vagy Tísip- és igen népes bútsú járások is
sipg. Szabad puszta Heves esnek itten; ejjyéb aránt a
Vármegyében. '
helynek fekvése is felette
BESENYB. Magyar falu Vas szép, 's élő fákkal beszegett
Vármegyében, földes Urai út kaptsollya öszve GödölőDugovits, és . külömbféle vel; ide temettetett 1781.
Urak, fekszik Kőszegtől, és esztendőben néhai Gróf Esz
Szombathelytől egy jó mért terházy Gábor Uraság is.
földnyire , Katarja sík térség
BESENYŐ. Magyar falu
ből áll, és jó termékenysé
Szála
Vármegyében, földes
g u , de szoross, fája is szű
Urai,
külömbféle
Uraságok,
ken , réttyeit, \ legelőjét is
lakosai
katolikusok,
fékszik
néha a' viz járja, melly tulaj
Szála
Egerszeghez
nem
mesz
donságaihoz képest, második
sze,
határbéli
fóldgyei
ugyan
Osztálybéli.
BESENYŐ. Magyar falu He középszerű termésnek, de
ves Vármegyében, birtoko legelője, fája, makkja elég,
sai külömbféle Urak, lakosai szőlő hegye színt azon sze
katolikusok, és reformátu rént, piatzozása Szála Eger
sok, 's plébániája is van, szegen , holott vagyonnyait;
fekszik a' Tarnai járásban, mindenkor eladhattya, első
határja jó rermékenységu, Osztálybéli.
vagyonnyai, 's tulajdonságai
BBSENYOLÁD. vagy Ládbc*
jobbak a' középszerűeknél. stnyö. flegyes tót falu Bor
BESENYŐ. v^Besnyo. Sza sod Vármegyében, birtoko
bad puszta Pest Vármegyé sai Szathmári Király, és
dben , földes Ura Hertzeg Gra- más Urak., lakosai katoliku
salkovks Uraság j ne vezeté sok, fekszik Bódva vize mel
lett,
9
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l e t t ; Miskóltzhoz fel órányi* BESENYŐ. Elegyes falu
r a , határ béli fóldgye b6 ter Bihar Vármegyében.
mékenységi , legelője elég,
BESENYŐD. Magyar 6 1 u
erdeje, melly kirendeltetjk Szabolcs Vármegyében, föl
magok szükségeire, elegen des Ura Niczky, és má$
dő fat ád , szóló hegye kö Urak, lakosai katolikusok,
zépszerű , Királyi dézmát és reformátusok, fekszik Le
nem adnak, mqpet is éget- . veleknek szomszédságában.
hétnek , malma helyben, 1 Határbéli földgye homokos,
termo földgyeinek egy része és sovány, legelője szoross,
a'trágyát megkiványa, mind harmadik Osztálybéli.
azáltal mint hogy vagyonBESENYŐ. Magyar falu Fe
tiyainak eladására igen jó al jér Vármegyében, földes Ura
kalmatossága van, és közel Gróf Szapáry Uraság határ
Miskoltzón, első Osztálybéli. ja jó termékenységu.
BESENYŐ. Szirma Bese
BESENYŐ. Szabad puszta
nyő. Elegyes lakosú tót falu Somogy Vármegyében, föl
Borsod Vármegyében, föl des Ura Gróf Szécsényi Ura
des Ura Gróf Szirmay Uraság, ság, és mások, fekszik Csolakosai katolikusok, ha tár konyának szomszédságában,
ja kiváltképen termékeny, mellynek filiája. Határja jó.
ha jól trágyáztatik, 's vaBESNYŐ. BESENYŐ név
gyonnyait közel Miskoltzón alatt: megjegyezhető felőle,
jóáron eladhattya, első Osz hogy a' Szerzetes Atyáknak
tálybéli.
kerti szőlőjében termő veres
BESENYŐ. Elegyes magyar bor, olly igen hajtya a* vizelfalu Bars Vármegyében, bir letet, hogy az abból részesül
tokosa az Esztergomi Kápta tek, kevés idő alatt okozatlanbéli Uraság, lakosai ka tyának gyakorti jtellyesítésétolikusok, határbéli fbldgyei, re kénszeríctetnek; mellynek
és réttyei kiváltképen j ó k , tulajdonságát, közönségesen
legelője elég, gyümölcsös állíttyák, a* kik ezt magokon
kertyei, káposztássai, szőlő tapasztalak.
hegyei jók, kereskedésre
BESZKÉP HEGYE. Trentséa
módgya Matóthon, '$ Kis Ta- Vármegyében, a* Karpat,
polcsánban, és a Dunán ; vagy Tatra hegyeinek egyik
de mivel fája nints, ámbár része, melly Morva Ország
sok nádgya van, második gót, napnyugotra, Sziléziát,
Osztály béli.
I 's Lengyel Országpt északra
N 3
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elválasztva , sok felé terjed
bértzesebb részei pedig, leg
inkább észak felé.
BESZKED. Magos, és nagy
kegy Zemplén Vármegyé
ben , Nasztász hegyétől egy
mértföldnyire, e* négy nem
egyéb; hanem a* Karpat he
gyének egy része, melly
Lfengyel Országot, Magyar
Országtól elválasztya, Sáros
Vármegyétől kezdvén, Ung
vár Vármegyéig terjed, mint
egy hat mértföldnyire; tétője majd igen magos, majd
álatsonyabb, Lengyel Ország
felé fenyvesekkel zöldellik,
's néhol ollyan meredek,
hogy reámehetetlen,félelmes
is sok helyeken, a' benne
lappangó vad állatok miatt.
f

V BESZNYÁKFALVA, Tótfalu

Nyitra Vármegyében, földes
Ura Besznyák Uraság, la
kosai katolikusok, igen jő
határa van; innen veszi ere
detét a* Besznyák Nemzetség,
termésbéli jó tulajdonságai
hoz képest, első Osztálybeli.
BESZTER. Bis^tar. Magyar,

is tót falu Abauj Vármegyé

BBSZTERCZE. Vág Beszter^

cze Vára, régi magas, és
meredek kősziklára épült
Vár Trentsén Vármegyében.
Hajdani, és mostani öröksé
ge Gróf Balassa Uraságnak,
már most Gróf Szapáry Ura
sággal egyetemben. Neve
zetes szolgalatot tett a ha
zai külömbféle zenebona*
időkben; kivált néhai Balassa
Zsigmondnak idejekor, a*
kinek történetét Zavods^ky,
és Bél Mdtyds nyilvánítot
ták. Jeles tette vala az emlí
tett Zsigmondnak; midőn
FERDINÁND Tsászárnak ural
kodása alatt, magát a Beszterczei Várba oltalmazólag
helyheztetvén, Bctlen ellen
támadott vala, és igyekeze-' teit nem kevéssé akadályoz
tatta. E' Várnak mostani dí
szére nézve nem keveset haj
tott Gróf Szapáry Uraság, an*
nak megújjíttatasa által; mi
vel valamint fekvése jeles;
úgy ' lakási alkalmatossá
gok is nem keveset nyertek
ez által.
Vág liesztertzei Uradalom,
magában fbglállya e* helysé
9
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ben , birtokosa a' SZENT
ISTVÁN nevezetét viselő Kis- geket ; Poamdr, Bts^ttrt^c,
papság, lakosai katolikusok, M. V. Rosov,
Drienoyt,
minden javakkal megáldotta Plevnikt, Vrte[ér, Vdg Tctermészet, *s vagyonnyait j pla> Zas[kalie, Kos^telea^,
Kassának szomszédságában j Vrch Tepla,
Pódmanin,
lévén jól eladhattya, első Praqiov, Pretsin, Lcdnic^e,
Osztálybéli.
| Facskov, Pódhradic > Őrlő
vé*

BESZTEIT.

Í&ESZTER.

ve, MíloehoVy Nagy Üdit[a, Prosino, Hatne, Kliestina, Marikova, Sebastiariova, Pódvatiie, Schavnik,
is HvoTnic\a.
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gyes lakosú szabad királyi
Bánya Város, Zólyom Vár
megyében, lakosai leg in*
kább katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Körmött
Bányához három, Selymetzhez pedig négy mértföldnyi*
r e , egy kies völgységben,
Garam hegye alatt; 's vidék
je Garam, és Besztertze vizek
által nedvesíttetik. Népesí
tetett e* Város Jeruzsálemi
ANDRÁS Király alatt, i i a x .
esztendő tájban, iaS5* pe
dig IV. B i t A által némelly
szabadságokkal gyarapíttatott; mellyeket V. ISTVÁN,

BESZTEUCZE. Vág Bes{ttrtie* Bes7terc[, Povas[ka

Bisitricia,
elegyes lakosú
Város Trentsén Vármegyé
ben, földes Urai Gróf Balas
sa , és Gróf Szapáry Urasá
gok , lakosai katolikusok,
fekszik Vág vize mellett, né
melly Nemesek is lakják, a'
kiknek itten tulajdon házaik
fagynak, külömbféle mester
Emberei között Korabinszky és Kun LÁSZLÓ megerőssítet. Mátyás Lekszikonnya szerént tek, III. ANDRÁS pedig öreg
l e g többek a' fazekasok; ki- \ bítette e* Városnak határát.
vul a* Városon nem meszsze!] Annakutánna két faluk valáegy dombon van egy remete nak birtokában; most hat fa
ház i s , hozzá tartozó kapol- lut bír. 1478- szállást adott
nátskával, más felöl pedig] vala MÁTYÁS Királynak, V
az Uraságnak nagy tégla ége BE ATRIKSZhitvesének, 1496»
tő keméntzéje. Határja jó ter- pedig ULÁSZLÓ által gyari»
inékenységu, réttyei jó szé píttatott: ijóoban ellenbe*
nát teremnek, legelője tá-;J nagy gyulladása miatt gyász
gas , itatója alkalmatos, fá ba öltöztetett, 15 i o . meg*ja mind a' kétféle, piatzozá erőssítte volt szabadságaikat
sa is meglehetős; de Vág vit II. LAJOS Király, 154a* neaié nem tsak határjának árral- yezetesítetteFERDiNÁN^NAK
mas megáradásakor; hanem
még magának a' Városnak is, Or$zág gyűlése, I 5 4 * > &
mindazáltal jó tulajdonságai I J 4 7 . a' sáskák károsították
határát, J5fo.a' tnz; 1601.
szerént, első Osztály béli.
pedig a? pestis, vagy dög hajBESZTERCZE BANYA. NO- Iái, 1605. Botskamak népei
visoliutn, Neosolium, Neu- által sanyárgátrattak 1608.
>sohlj BansTkaBisztrict.Ele- közönséges rendelés által, a
N 4
magya;
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jnágYárök, és tótok is pol Tökölyi követője 4000 f<*
gárokká felvetettettek; mint rintot Sartzot fizettete a* Vá
i ó g y pedig a* lakosok ma rossal, azutánna való esz
gokat e* törvénynek ellene tendőben pedig veres tsaszegezek a* Posonyi Ország ták történtek benne. 1688gyűlésben a o o o forint, bün az evangélikusoknak tem
tettettek meg. Azután kőfal plom hely engedtetett a* Vá
lal vétete korul a' Város, és roson kivul. 1697. a Szenbástyákkal is megerőssítte- tai győzedelmet lövöldözé
.tett, 1619. Betlennek köve sek által inneplették. 170a.
tő ji Széchinek vezérlése alatt, esztendőben, 17. Jul. het
berontottak a' Városba; 16ao. ven öt egymás mellett lévő
pedig Ország gyűlést tartat juhok fosztattak meg életek
tak , s Betlen Magyar Király től egy menykő ütés áltak
nak választatott, 1644. Rá 1703. esztendőben Rákóczi
kóczy serege hatalmaskodott nak hatalmába jutott, s éj
a* Város népén, 164$. ismét jeli vigyázói a' toronyból
2L pestis uralkodott , 1 6 5 0 . ezeket a' szavakat kiabálták!
a'magyarok, és tótok is vá s^pllyál viras[tó, hajnalban
rosi Tanátpbéli Urakká le- pedig, hajnal vagyon: sjép
Jiettek, *s két Szentegyházai piros hajnal! 1761. 4. Auépíttettek, 1653. egy útszá- í gustusra éjfél után rettenetes
"a elégett, 1666. pedig va- tuz támadott a' Tsászári ol
amelly aszszony itten egy vasztó háznál, és az ekkori
gyermeket, és egy oroszlánt kár mi|uegy két milliomra
.Szült, azt adván okául, hogy betsültetett. Százhúszon hét
a'piatzi ugró kútnál lévő emberek multak ki ekkor it
oroszlán miatt történt volna; ten szerentsétlenul e* világ
melly onnan azonnal levétet* ból i és a* Városnak sok szép
tetett. 1669. ismét Ország épületei hamu valá temettet
gyűlése tartatott itten. 1670. tek. Bővebb leírását lásd
fogva 168 J. esztendőig a' Adáminál. 1781 ben ismét új
Tsászáriaknak . birtokokban gyulladást szeny védett. 1783.
vala. 1674. Tökölyinek kö pedig nagy vízáradás vala
vetői szorongacák a* Várost. benne, mellynek, valamint
1679 ismét veszedelmes dög- a* több áradásoknak feljegy
halá!,uralkodott benne. 16go zéseit a* Városnak külömbfé
üstökös tsillag szemléltetett le épületein lehet látni. AV
, felette. 1683. Géczy István Város jelesen építtetetett, 's
ToUius
1

1
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Tolliús azt írja felőle, hogy
a' Város közepén lévő rjiarzon, '$ üress helyen elférne
Körmötz Bánya. Bővebb le
írását lásd Bél Mátyásnál in
notitia Hungáriát noyae. A'

Városnak négy kapui vágy
nak ., s belső épületei több
nyire két emeletre, szép ren
del intéztettek. A* Püspöki
Szentegyház előtt ékesíti a'
hoszszas üress helyet a' Vá
y

ros közepén B. Szűz MARIÁ

NAK képe. A' Várost pedig
a tornyok, és templomok,
aVVár, és a* Püspöki kas
tély, a' Királyi Kamara ház,
a* Vármegye háza, Várqshá>za, s több Uraságoknak, és
lakosoknak házaik. Több
épületeinek, 's a* külső ol
vasztó házaknak, s egye
beknél^ bővebb leírását lásd
Korabinszky Mátyásnak Lexikonnyában. Határja közép
, termékenységu, vagyonnyai
külömbfélék, eladásra jó al
kalmatossága , első Osztály
béli.
1734. Márciusnak 3odikán
szörnyű égés által nagy kárt
vallott a* Város. Kivált, a'
Káptalanbéli Urak* házaik, 's
maga a* Püspöki templom.
Eddig szépen felépultt a* tűzi
kárvételtől.
1776. az Esztergomi Fő
Megyéből külön szakasztafort Besztertzebánya^ s Püs
>

y

y

y

pököt nyert Fels. M. Teré
zia Királyné, 's VI. Pius*
Pápa rendeléséből. Ehez a&
új Püspökséghez tartozik Zó
lyom , Túrotz, Liptó Vár
megye; a* Sz. Kereszti ke
rület Bars Vármegyéből, s
a* Bajmótzi kerület Nyitra
Vármegyéből. A* Püspöknek
jövedelmeit teszi a* oz. Ke
reszti Uradalom; *s a' dézmák. Ezen kivul uj hat Ka
nonokból álló Káptalan is ál
lítatott itt fel akkori alkal
matossággal. Az első Püspök
Gróf Berchtold Ferentz, meghala 1793.
y

, BESZTERTZE. Tót falu Po-

son Vármegyében, földes
Ura Gróf Pálfy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Poson Városához mintegy más
fél mértföldnyire, népes hely
ség, hasonló víz mossa, kies,,
és kövér határját, jó tulaj
donságaihoz képest, első Osz
tálybéli. BesztertzeV kivi! az
utazónak jobbfelöl esik Máriánka; melly
óra járás
innen: balra pedig a* Stomfai út, melly tsak fél órányi
ra fekszik.
BESZTERTZE. Ó Besztertze.

Tót falu Trentsén Vármegyé
ben , földes Ura Spinola Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Lengyel Országnak szé
le felé., Újhelybez más fél
mértföldnyire, hátárja közép
termé-
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BES^TEIT.

TJESZTR.

rom nyomásbéli, réttyei jók,
piatzozása közel, legelője
elég, káposztássá, zöldsége,
nádgya elegendő, *s gyékén
nyé , halászattya, és száraz
BESZTERTZE.Új Besztertze. malma, második Osztálybéli
Tótfalu Trentsén Vármegyé tétetett.
BESZTRICZIN. Elegyes fx*
ben , lakosai katolikusok,
fekszik az előbbeninek szom falu Bars Vármegyében, la
szédságában, határbéli föld- kosai katolikusok, határbé
ye oUy nemű, mint az előb- li földgye j ó , réttyei bőven
eni, második Osztálybéli. termők, piatzozása könnyű,
* BESZTERTZE. Podhragr fája, makkja elég, fenyves
Btsftirtft. Tót falu Trentsén erdei is vágynak, első Osz
Vármegyéb. birtokosai Gróf tálybéli.
Balassa, és Gróf Szapáry Ura
BESZŐ. Elegyes falu Ung
ságok, lakosai katolikusok, vár Vármegyeben, b ő , és
határja jó termékenységu, termékeny, határát számos
réttye eíéjy, legelője hasz lakosai mivelik, északról a*
nos , itatőja alkalmatos, ké Falótzi erd őnek, fekszik, 's
zi munkával is könnyen pénzt gyakran elönti azUng vize ha
kereshet, piatzaközel, első tárját, Rákótziak után Gróf
Osztálybéli.
;
j Áspermont birtokába jutott,
BESZTERECÍ. vagy Bes^tt- most pedig Gróf Barkóczy
^re[. Elegyes falu Szabőlts Uraság bírjar
BETFIA. Bit ka. Magyar,
Vármegyében, földes Ura
Zoltán Uraság, és mások , és oláh falu Bihar Vármegyé
lakosai katolikusok, és re ben , a* Nagy Váradi járás
formátusok, hajdani sántzok- ban , birtokosai a' Nagy Vá
kal erossíttetett Vára tavak radi Frémonstráns Attyák,
között épultt vala a' Tatár lakosai egyesültek, közép
világban, *s minden környfil szerű vagyonnyaihoz képest,
lévő lakosoknak bátorságos második Osztálybéli.
menedékek helyet szolgál
BETE. Középszerű falu So
tatott, már most az időnek mogy Vármegyében, földes
szerentsétlenségei, 's a sok Ura Battyányi Uraság, lako
féle viszontagságokhoz ké sai katolikusok,, határjának
pest régi erőssége elenyé termékeny voltához képest,
szett. Határbéli földgye há első Osztálybéli.
termékenységu, ha szorgal
matosan miveltetik, tulaj
donságaira nézve hasonlít
Klubinához, második Osz
tálybeli,

f
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BETLER. totúl Betldr.Tót sem hajtatnak, Opál, és Grá

falu Gömör Vármegyében,
birtokosa Gróf Andrásy Ura
ság, lakosai katolikusok, töb
ben evangélikusok, fekszik
Nagy Veszveresnek szom
szédságában , mellynek frliája, Rozsnyó tol egy .órányira.
Gróf Andrási Uraságnak, ré
gi módra épült kástéllyával
díszesitterik, serháza, és há
mora , Yvas öntő háza is
van. Határbéli földgye mesz
sze terjed ,
része , ha > jól
trágyáztatok termékeny,
pedig koszikiás, legelője jó,
és elegendő, fája mind a^kétfele , piatzozása szomszéd
ságban Rosnyőn, a határbéli 1
vas verő műhelyekben is
>énzt szerezhetnek, nem küömben szén égetéssel, és
értznek hordásával, második
Osztálybelit
9

{

BETKOVICZA. Temes Vár

megyében.
BETLÉNFAIVA. Betlehem,
Bethelsdorf,Betlenovc[e. Né-

m0i Helység Szepes Várme
gyében , birtokosai Faigel,
és Gróf Csáky Uraságok, la
kosai katolikusok , fekszik
Káposzta falunak szomszéd
ságában , mellynek filiája,
nevezetes mások felett, mert
most is azzal a szabadsággal
bírnak, hogy katonákat nem
tartanak, 's a Királynak sem
mit sem fizetnek, tortpo/irfa
9

,f

nátok is találtatnak vidékjé
ben. Határja 's vagyonnyai
is középszerűek.
BEZDAPA. Befedő.

Tót

falu Trentsén Vármegyében,
birtokosa Kvassai Uraság, és
mások, lakosai katolikusok,
fekszik Puchovnak szomszéd
ságában , mellyhez hasonlító
javai vágynak.
BBZDAN. Magyar falu Bács
Vármegyében, földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai ka
tolikusok, fekszik a' Duna
mentében, bőven termő földgye van, noha némelly he
lyen salétromos, és sikeres,
kaszállója nem igen j ó , le
gelője a* jármos, és fejős
marháinak van , épületi fája
az Uraságtól ingyen adatik;
a'határban kevés szőlei van
nak; mivel a' Duna grakran
elönti határját, 's szénáját i*
elrontya, sőt néha el is viszi,
harmadik Osztálybéli.
BEZDED. Magyar falu Szabolts Vármegyében, földes
Ura Báró Ghilányi Uraság,
lakosai katolikusok, többen
reformátusok, fekszik Fényes
Litkének szomszédságában,
mellynek filiája. Makkos er
deje választya el a' Tiszától,
mellynek külső része gyü*
möltsös, szántó földgyei ter
mékenyek , első Osztálybéli.
JfczEDE*. Rátz, és elegyet
falu

t
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BEfcEtf.

falu Baranya Vármegyében,
földes Ura Gróf Eszterházy
Uraság, lakosai katolikusok,
és ó hitűek, fekszik a' Bara
nyai járásban. Határja gazdag
termékenységu, réttyei j ó k ,
legelője elég, 's minden féle
vagyonnyaiknak eladására
kiváltképen jó alkalmatosságokEszéken, elsőOsztálybéli*
BEZENCZE. Magyar falu
Szála Vármegyében, lakosai
katolikusok , fekszik Szála
Egerszégtöl másfél mértföld
nyire. Határja közép termé
kenységu, 's vagyonnyainak
eladására, meglehetős alkal
matossága , második Osztály
béli.
BEZENCZE. Magyar falu
Szatmár Vármegyében, birto
kosa Kováts Uraság. Határja
középszerű.
BEZENVE. Palcrsdorf. Szép

német falu Mosony Várme
gyében , birtokosa F. K. H.
Aszszony Kr is ti na , lakosai
katolikusok, KÁLMÁN Ki

BEZGY;

tolikusok , fekszik Szalabér,
és Kapornak között, határja
jó termékenységi!, Vagyon
nyai is külömbfélék, első
Osztálybéli.
BEZGVEDQ. Tót falu Tren
tsén Vármegyében, lakosai
katolikusok. Határja közép
szerű, fája nints, második'
Osztálybéli.
BEZI. Elegyes lakosú falu
Győr Vármegyében, birto
kosai külömbféle Urak, la-,
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Fejértónak
szomszédságában, mellynek
filiája, Rába vizéhez sem
meszsze. Határja gazdag, va
gyonnyai jók, eladásra ne
vezetes alkalmatossága, első
Osztálybéli.
r

BEZN ÁKFALVA.

Beqiák-

dorf.Tót, és elegyes falu Nyi
tra Vármegyében, birtokosa.
Beznák Uraság, fekszik Divéknek szomszédságában
mellynek filiája. Határja 's
vagyonnyai is középszerűek.,
BEZNEGZE. Elegyes fala
Hont Vármegyében, lakosai
katolikusok, határjábaneleendő legelője, fája mind a
étféle szükségeire elég, sző
lő hegyei középszerű bort te
remnek , első Osztálybéli.
r

rálynak idejebéli hadi vesze
delemtől nevezetesittetik ;
határbéli fbldgyei, és réttyei
is jók, erdeje, gyűmöltsösse
elég, eladásra jó módgya,
és keresetre is, Forspontozásokkal sem terheltetik, elsőOsztálybéli.
BEZNÓCZ. Btípovc^L Ele«*
BEZERÍD. Magyar falu Szá gyes falu Vas Vármegyében,
la Vármegyében, földes Ura földes Ura Gróf Nádásdy Ura
fiezerédi Uraság, lakosai ka ság , lakosai katolikusok *
több-

f
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BEZNY.

többnyire síkos határja van,
's szomszédságban fekszik
Stájer Ország szélével, sző
leje , réttyei jók, faja lege
lője elég, keresettye fa hor
dással StájerOrszágba, első
Osztálybéli.
* BEZNVE. Magyar, és oláh
falu Bihar Vármegyében, a'
Váradi járásban, birtokosai
külömbféle Urak, tsekély tu
lajdonságaihoz képest, har
madik Osztálybéli.
BEZŐ. Magyar falu Szála
Vármegyében, lakosai kato
likusok, Határja középszerű.
BEZŐ. Tót falu Ungvár Vár
megyében, földes Ura Gróf
Berényi Uraság, lakosai ka
tolikusok, többen reformá
tusok , határbéli földgye ter
mékeny , vagyonnyai külömbféíék, első Osztálybéli.
BEZUVRA. Tót falu Sáros
Vármegyében, fekszik Haiszlinnak szomszédságában.
BIA. Magyar, és német
falu Pest Vármegyében, bir
tokosai Gróf Sándor , és
Szili Uraságok, lakosai ka
tolikusok, még többen re
formátusok, fekszik Kis Torbágyhoz, 's Egyekhez is fél
órányira. Határjában több
nyire minden javai vágynak,
ki vévén hogy legelője szo
ross , és némelly részét határ
jának a víz járja, borral leg
inkább bővelkecUk*
hosz9

BlANL.
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szaságu tó is van kivül mel
lette, mélly két malmot hajt,
hallal pedig gazdagon bővel
kedik, 's nádat is kaszálnak
minden esztendőben szélein.
Nevezetesebb bora Szarvas
hegyén terem; Kőbánnyája
is nevezetes, mivel kemény,
és tartó követ szolgáltat, első
Osztálybéli.
BIANLAK , és Boldíír sza
bad puszták Torontal Várme
gyében, földes Ura Gróf Butler Uraság, fekszenek Nagy
Betskerektöl három mértföld
nyire , 's a' Bárdáhyi faluhoz,
vagy Uradalomhoz tartozik.
BIBO&TZ. S[ent Bibortt^

Elegyes falu Vas Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Battyányi, és G. Szapári Uraságok.
Lakosai katolikusok, határja,
's vagyonnyai is középsze
rűek.
BICSHA VARA. Trencsén

Vármegyében , földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság,
fekszik Vág vize mentében
hajdan külömbféle Uraknak
birtokokban vala, míg végre
Thurzó nemzetségnek Ura
dalmává lett. Híres vala e*Vár
Bicsa Várossával egyetem
ben midőn Thurzó György
Nádor Ispányságot viselt va-*
la; 1600. esztendőben Telekesy Mihálynak fogságáról
híres a* nevezett vár, a* ki
sok latQrságairól; de kivált
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a Király 6 Felsége ellen va Fényében mind addig m i g a
ló gyakorri vétségeitől neve Thurzó nemzetség ki nem
zetes lévén , Bicsa Városában halt, épen megtartatott; mos-,
fogatott m e g , innen i é o i . tanában pedig alább szállott.
esztendőben ki szabadíttat- Két templomja ékesíti e* Vá- .
váh a' Pozsonyi piatzon feje rost; egyiket az az a' nagyob
vétetett 1605. esztendőben. bat 1630.,,másikát vagy a*
Thurzó Györgynek 1607 esz kissebbet 163a esztendőbea
tendőben itt tartatott me építette Gróf Eszterházy Mi
nyegzői pompás vendégsége klós , midőn tudniillik Thur
is nevezetesítette, mellyet Ja- zó Imre Özvegyét Nyári Krikusitzkynak házassága alkal stinát eljegyezvén Bicsa Üramatosságával tartott. 1616. j dalmának birtokával jrnep; aesztendőben pedig, az Or jándékoztatottlLFERDiNAND
szág gyűlése, melly már tsak Magyar Országi Király által
néhány esztendőkkel vólr ha fekszik Zolnától két, Tren^
lála előtt, mivel 1517. meg tséntöl pedig öt mértföldnyi
holt, Vitt temettetett vala el. re, Határbéü földgye j ó , ée
Ékesítek e* várat a* benne szé- elég termékeny, fája, lege-,
>en lefestett magyar Kirá- lője elég, piatza középszerű,
yoknak, *s Vezéreknek kér kézi munkával is könnyen
peik, és rajzolataik, gazda pénzt kereshetnek, első Oszgították pedig e* követke tálybéli.
BICSA. Kis Bicsa. Közép
zendő' a i . Helységek. KisBitschc, Psurovits, Schttrt- szerű falu, nem meszsze Bi
*lov Petrovic[> Kolarnic[, csa Várától, 's hozzá tartozik..
BICSA. Folyó víz Trentsén
Nagy gotesov, Rovne, Visoka, vagy Lubcfyv, Tuffpv- Vármegyében , melly észak
ka, Plesva-, Blsqepolc, Kis felé eltérvén a* völgyön Vág
Jts^enic[, Stupnyt Bronyi- vizébe foly.
r
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styc, Popradno, FelsS Hri- j BICSI. Kis Bicsc Tót fala
csav Lthotka,
Pohrad[t, [ Trentsén Vármegyében, ~laPascina, Havadna Hluboke. ; kosai katolikusok, határja j ó
3

BICSA. Mező Város Tren termékenységu, és síkos, le
tsén Vármegyében, földes gelője, fája elég, piatzozása.
Üra Herczeg Eszterházy Ura- is közel, első Osztálybéli.
BICSERT. Elegyes feln Ba
ságjakosai katolikusok,fiitsa
ranya
Vármegyében a* Pétsi
Várának szomszédságában
járásban*
fbldeS Ura a' Pétsi
fekvő, \s annál régibb Város. \
Kapta-

^
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BICSI.

KáptalanbélFUraság, lakosai vagyonnyaihoz képest, első
katolikusok, harárja jó ter Osztálybéli.
mékenységu, vagyonnyai küBIECHO. Tótfalu Trentsén
iörn bfélék, és jelesek, elsó Vármegyében, lakosai kato
Osztálybéli.
likusok , határbéli jó 's ter
mékeny tulajdonságaihoz ké
BICSICZA. Tót falu Trefipest, első Osztálybéli.
csén Vármegyében , a* Létai
BIELIPOTOK. Tót falu Árva
Uradalomban, lakosai kato
Vármegyében, birtokosa a*
likusok, Határja jő termé
Királyi .Kamara, lakosai ka
kenységu, fája njind. a* két
tolikusok , fekszik Sztudena
féle , legelője hasznos, piatza
patak mellett, Tordotsinhoz
a* szomszédságban, első Osz
egy mértföldnyire. Neveze
tálybéli, i
tes malom követ készítő jó
BICSKE. Magyar falu Pest kőbányáiért, melly a' lako
Vármegyében, birtokosaBits- soknak nem kevés hasznot
key Uraság , fekszik Almás* szolgáltat. Határj^ meglehe
tói egy mértföldnyire. Ha tős , fája elég, réttyei, 's le
tárja, i's vagyonnai közép gelője is j ó ; de más fogyat
kozásai miatt harmadik Osz
szerűek.
tálybéli.
BICSKE. Magyar mező Vá
BIELI. Prc${a. Banátbéli
ros Fejér Vármegyében, föl
des Ura Herrzeg Battyányi falu , fekszik Űjpalánkához
Uraság, a kinek jeles kastél- nem meszsze, mellynek filiá
lyával ékesittetik, lakosai ja, 's hozzá vagyonnyaira néz
katolikusok, és reformátusok ve hasonlító.
fekszik Mányhoz fél órányi
BIELI. Berda. Banátbéli fa
r a , Zárnbékhoz egy jó órá lu a* Verszetzi járásban.
nyira, Bogmérho\ pedig fél
BIER. fiür név alatt.
órányira, a' Vértesi erdőkhöz
BIHAR VARMEGYE. Bonközel, a' hol nagy vadászat fin, Betlen, és Bél szerént neya való Intézetek (Revíer &e.) nezetét vette Bihar hegyé
tétetnek az Uraság ré$zé-< től, melly e' Vármegyében
ról. Határja gazdag termé leg magossabb; némellyek
kenységu , s a'természetnek pedig azt állíttyák, hogy a*
külömbféle javaival megál- Bihar Városa felett még ma is
dartatott, fekvése kies* térsé látszató régi Sánsztól nevez**
ge nagy, bora középszerű ne tete Biharnak : napkeletre
vezetes cetméktnyíégéhtz s lutáro? Erdély Országgal, é*
szakra
%
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pasz, Czáfhegye pedig egész
a* tetőig jegenye, tisza , és
fenyő fákkal borirtatik. Har
madik a* Márga hegy, tsak
tetőjével külömböztetik meg
a Czáf hegyétől, 's ollymago&ágú mint ad előbbeni;
de valamivel öblösebb szé
lességű. Ez után következik
Sarkadtól pedig Piskótig, a' Belényes hegye , Belenyes
melly Szatmár Vármegyének városának ellenében helyhezszélén vagyon, amaz pedig tetve; majd a* fekete ré\ he
Zaránd, és Békés > Várme gye , melly már alatsonyabb,
gyéknek szélénél, mintegy és alább alább térségre haj
14. mértföldet tesz. Vidékje lik. Ez után következik a'
e' Vármegyének hegyes, és Papmezp, melly erdős, és
lapos térségből áll; a' mint halmos hegyekből áll, hozZaránd, Békés, Szabolts, és zájok kapcsoltatván a kár
Szatmár Vármegyéktől kerít- pát ; különösen pedig a Ká
tetik, mindenütt széles tér lóta s[ög, melly meszsze bé
ségetmutat; néhol pedig er ereszkedik e* Vármegyébe;
dőkkel 's tavakkal külöm böz- a Veres ré\ hegye pedig Er
tettetik. A* melly részén, Er dély Országnak szélétől, édéllyel határos, a' magas kár szak felé , egész Kraszna
pát hegyei vél keríttétik, min- vizéig terjed. E' hegy is elég
denikközött leg magossab a' magoss és meredek; de az
Bihari hegy, mellynek tetője előbbi nagy hegyekhez nem
olly magos, hogy azt ritkán hasonlíttathajtik. Ez utóbbi
Jehet látni, mivel többnyire hegyek jegenye, és tser fák
köddel, vagy felhővel borít- kal bővelkednek, mellyek
tatik, oldalai havakkal öl épületekre kivált képen al
tözködnek, ezeken pedig ré kalmatosak.
gi akna lyukak látszatnak;
Folyó vizei között neveze*
mellyek hajdan réz bányák tesebb, a' Sebes, és fekete
voltának. Leg közelebb valő Körös. Ez a* Belényesi járás
ehez Ctáf hegye, melly már ban fakad közel Biharhegyéaz előbbinél alatsonyabb, héz, a* Krisór hegyének ol
ámbár hégyessebb , s dara dalában, kút fője nem nagy;
bosabb is; Bihar hegye ko- j de vizét szüntelen tartó, melly
szakra pedig Kraszna, és Szat
már Vármegyékkel; délről
ellenben Zaránd Vármegye
van szomszédságában. Szé
lességét e* jeles és népes
Vármegyének a* hoszsza ke
véssel haladgya rnej**, mert
Dehreciéntöl kezdvén a* Bi
hari hegyig 16. mértföld.

y
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több több völgyeket bé fut
ván, a^ hegyek fenekein öregbedik, magával arany fbve^,
nyet visz, és minél tovább
foly, annál gazdagabb. Mi
dőn már Pojana oláh faluié
folyt, oUy gazdag arannyal,
hogy a' leg egyfigyübbeket
is arany fövényének ki ke
resésére tsalogattya, *s tudgyák is annak módgyat még
a' leg egyűgyubb oláhok is.
Fel zavartatván itt a' lako
sok által, egy völgyön foly
egész S[üleste faluig, az után
keresztül foly a' Belényesi
térségen. *s a* t. (Lásd továbjb
való folyását Fekete Körös
nevezet alatt).
Nevezetes folyó víz továb
bá Bihar Vármegyében Be
rettyó vize, melíy a* Ve
res réz hegyéből szakad, míg
a' hegyek hajlásai között foly,
hasonló öble van; de míhelyest a* térségre ki érhet,
azonnal elszélessedik; elő
ször is Margita alatt foly el,

BIHAR.
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hasonlóbbá válik a tónak
formájához az öble. Félegyhd^tól Polvdjdhiddig tsupa

rétséget hasít, nem külömben
Kis Mdndig, és Botsajig, a*

hol az Er folyó vizével egye
sülvén szélessebbedik, Esz
ter it, Gábor jani\, Berettyó-

Újfalukat meghaladván, mi
dőn Bakons[egig folyt szá
mos tavakra szakadozván
meg szűnik folyásától , ha
nem ha az essó vize álul
folyása segíttetik. Leg neve
zetesebb az, hogy Bakonyszögnél a* tengeri gyöngyök
höz hasonlító, gyöngyöket
t

terem; rákokkaT, teLenős

békákkal, halakkal kivált ké
pen bővelkedik, vad katsákar, és egyéb drága madara
kat pedig még nagyobb bővséggel lehet itt látni. Harma
dik nevezetes folyó vize e*
Vármegyének az JEr, melly a*
Berettyóhoz mindenekben
hasonlít; Gyepes, és Kölcsér

folyó vizek pedig a* Körös

az után Veres Abrdnt, S[ent nek termései, mint hogy, a*
Jóbot, S^ent Imrét, S{aidr- mint eredeteket abból vet

dot, Vajdát, és más részről
Hódost meg haladván,kiváltképen szélessen terjed,a' föld
nek lapállya miatt. Félegyhd[dnol főképen, nádas, és
sasos tavakat formál. A* v í z
maga ugyan itten nem nagy;

tek r úgy viszont,' viszsza is
folynak abba. Mezője e* Vár
megyének felette gazdagon
termő, *s valamint életbéli
termései nevezetesek úgy
borai is híresek, és kedves
ízűk. Kiváltképen kövér föld
t

de felette sikeres iszapja van, gye van a* Sdrréttye, Be
s minél tovább foly, annál rettyó, Ér, és &z Ermelíyé-
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ke körül. V^jmi jó dohányt, voltokért meszsze földekre
rermesztenek itten , a Dió- elszoktak hordani. Gulyái
szegi, Székelyhídi, és Fél ménesei leg nagyobb szám
egyházi határokon. Borai is mal legelnek x Debretzeni
kiváltképen nevezetesek, a* térségen: nyájai között pedig
melyek tudni illik a' Veres- leg nevezetesebb a* Szalonrézj szélektől , mintegy a* tai: azért mondgyák közön
SzatmárVármegyei hegyekig ségesen :
Várad Embernek,
.
reremnek, nevezetesen: a'
Debrecen Ökörnek,
Telegdi, Vásárhelyi, Dió
1

Szjzlonta Sertésnek —-.
szegi , Székelyhídi, Kis ke
reti, Aszszpny Vásári, Óto- Kiváltképen való jó helyek '
t

váhyi, 's más nevezetesebb vágynak e* Vármegyében a*
hegyeken lévők; melly he vadászatra is, Fátián mada
gyeken mindazáltal a* nap rakkal is bővelkedik; kivált
nak, és a* levegőnek válto a' Félegyházi, és Székelyhídi
zásához képest a* termések mezőség, és imitt amott a'
nek minémüsége is külöm- szőlők között is találtatnak.
böző. A* boroknak nagyobb Halászáttya néni* külömben
részér fejér; dé néhol veres- gazdag, kivált a* Körös vi
set is termesztének. Ezek zéből külömbféle jó ízfi ha
között némellyek tsak két, lakat halásznak ki. Szóval
's három esztendőig tartók, e' jó Vármegye, kenyérrel,
mások ellenben jó pintzék- .borral, hússal,' sajtal, szalon
ben tovább is, sőt számos esz nával, és minden életre meg
kívántató dolgokkal más vi
tendőkig eltartatnak.
Leg jobb dinnye terem e* dékek felett bővelkedik; ugy
Vármegyében a* Sárréti ré- hogy méltán nlveztetethe* széken, és az F.rmellyéki ha tik, kanahán fóldgyének. Se
tárokon ; Várad korul már tét barlangjai is vannak Er
szűkebben terem, ki vévén dély Ország* szélein, mellyek
Inánd helysége határát, és között leg nevezetesebb, EsSzalontát, Gyepes vize ko kelö, és a' Fonátzi, vagy Furul ; almák pedig kiváltké nátzi barlang a* Belényesi já
pen teremnek a* Belényesi rásban , amaz a' Sebes Körös
szőlős kertekben, mellyek től, mint egy három mért
között leg nevezetesebb a* földnyire látszatik Várad fe
húzás alma, és a' kormos al lett, szája a* barlangnak a*
ma : ezeket jó izfi , és tartós hegy tövében nyílik, nem
magos-

Bihar.

BIHAR.

Jrri

magossan ; de elegendő nyí is vágynak hellyel hellyel a*
lással , *s vezet a hegynek szomszéd hegyekben, leg kö
belső üregébei majd széles- zelebb való a* barlanghoz
.sebb', s majd keskenyebb ré[ bánya, a* hol régi bánya
utakon. Szép tiszta patak tser-J Város helye, és omladékjai
gedezikki DelŐle, mellynek szemléltetnek. Ezek. közzűl
vize hideg, és egésséges, tisz ujjítata meg némellycket
tasága mélységet is nyilván 1716. Gróf Csáky Ő Emiki mutattya.
Fonat^i vagy neritiaja , az akkori időben
funátzi barlangba pedig & Váradi Püspök ; vasát is vehegyek oldalain kell bé men rettete V Vaskohának nevez
ni, nemigen könnyű útón; tetett hámorban. Hajdan e*
szája előtt ajtó gyanánt egy Vármegyében külömb féle
naey kőszikla van, mellyen módokon keresték az^ranyát
belől az Üregnek magossá- mint most. a' Pojanabéluk,
ga dél felé majd háfofn , a* mint Kóleséri leírta ' s ha
majd négy 's több ölnyi,hxriz- most is többen, és szorgalsza pedig mintegy 186. Ö\$í matosabban ki tanulják an
teSzen;, akna forma, de azt nak modgyát., még haszon
nagyságára nézve meghalad- vehetőbb Tenne a'ltörűl lévő
jrya ; fenekén temérdek' ál- lakosokra nézve. Lakó he
lati, és Ember tsontok vágy lyei mindöszve 63 ; s a'
n a k , mellyek talám a* há Nagy Váradi , és az Aradi
borús időkben , oda riajtott Püspöki Megyékhez tartozik.
marháknak, 's szereritsétleBIHAR. Biharé. Mező Vá
neknek tsóntyaik. Külömb ros Bihar Vármegyében, föl
féle képezetek is látszatnak des Ura a' Nagy Váradi Püs
benne; mellyek a* kősziklák pökség, lakosai katolikusok,
letsepegéseiböl lettek, majd, és reformátusok, fekszik N.
más másféle állatokat, *,majd Váradtól, és Félegyházátol,
székeket , majd orgonát, is, mintegy jó mértföldnyire,
majd kájhát, *s majd külömb délfelé. A'hazai hadban, sok
féle dolgokat lehet képzel magyarok és németek, haJU
ni. (Lásd bővebb leírását, tak meg e' helynél, 's leg
Funátza Pesryeri., seu Funa- szerentsétlenebbek voltak az
fza didi a h t n h i s t o r i c o phy- itt élő Magyarok, a' kik e'
sica relátio Viennae 177a. 8. hadn
végezetével, halálra
ki kotsátott munkátskában,
..ettek;
midőn tudniillik
ve*
és Funát{anév alatt.) Aknák Tnordai
nemes Vezér, áz itt
0 a
vetety

s

;
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vetett sántzban, a* Váradi
őrizet, és egynehány seregek
által megtámadtatván, meg
verettetett ; és a* Németség
e' Városba betörvén, minden
elől talált embert öltek, és
vágtak, úgy hogy tsak egynyehányan
szabadíthatták
meg szaladás által életeket.
Elvesztvén lakó helyeket, sok
ideig másoknál kénteleníttettek nyomorogni, míg végre
öszve jővén, néhol megma
radod: bevés holmitskéjeket
ismét rendbe hozhatták. Azt
állíttyák némellyek, hogy
Sczithák építették volna, en
nek hajdani Várát; akár mint
történt légyen , igaz az; hogy
még akkori épéletu vár vala,
midőn a'vándorló nemzetsé
gek egy más között a* j&fóldnek birtokáért veszekedének. Határja kiváltképen ter
mékeny, borral, búzával gaz
dagon fizet lakosainak fárad
ságaikért ; külömbféle jó tu
lajdonságai szerént, első Osz
tálybéli.
BIHARFALVA. Tótfalu Sze-

pes Várm. föld. Ura G. Csáky
Uraság, fekszikZsegrefalunak
szomszédságában , 's filiája,
ehő Osztálybéli.
BIHAR HEGYE. Leg magos-

sabb hegy Bihar, és Szatmár
Vármegyében , a' mint Bihar
Vármegye név alatt, leírat
tatott.

BIHARO. Becherov. Tót fa

lu Sáros Vármegyében, föl
des Ura Gróf Áspermont Uraság. Lakosai ő hitűek, fek
szik Zboroko^ egymértföldnyire. Határja középszerű, fá
ja elég legelője jó, második
Osztálybéli.
t

BIKK. Nemes Bikk,

ma

gyar falu Borsod Vármegyé
ben földes Urai külömbféle
Urak v lakosai reformátusok ,
és evangélikusok, a' szom
széd falutól egy puska lövésnyire fekszik , eléggé népes
falu. Határjában erdeje nin
tsen hanem fóldgye réttye,
's legelője elegendő, elsőOsztálybélj.
BIKK. Nevezetes, és nagy
erdő Borsod Vármegyében
Miszkpltztól nem meszsze,
Diósgyőr felett kezdődvén ,
egész Eger Városáig tart; ne
vezetes huták, és hámorok
vágynak benne, Y vadakkal
is kiváltképen bővelkedik.
BIKACS. Oláh falu Bihar
Vármegyében a* Szalontai já*
rásban, földes Ura a Nagy
Váradi Káptalan, határjánat
termékeny voltához képest
első Osztálybéli.
BIKACS. Elegyes magyar,
és német falu Tolna Várme
gyében , birtokosa Mundpach Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Kajdácsnafc
szomszédságában, mellynek
filiáf

f
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filiája, Sirhontornyáh oz mint
egy mértföldnyire, tsekély
szántó földgyei homokosak,
és azok is néha a' Sárvizétől
elboríttatnak, saját határjokban fája sem lévén , harma
dik Osztálybéli.
BIKALY. Bikal, vagy Bi-

kanya, VikaL Elegyes falu
Baranya Vármegyében, bir
tokosa Petrovszky Uraság,
lakosai katolikusok, határja
kiváltképen termékeny, elsó
Osztálybéli.
BnciTY. vagy

Bikitsixítz

falu Bács Vármegyéb., földes
Ura Hertzeg Grazsalkovits
Uraság*, lakosai katolikusok,
fekszik Almástól egy mért
földnyire, szántóföldgyeikö
zépszerűek, néha jó búzát is
teremnek, kaszállóia szállá
sok körűi, piatzozó helyétől
Bajától két órányira fekszik,
mezeje elég, de soványas,egy
része pedig magosán fekszik,
tsekély szólói sovány bort te
remnek, nádgyavan, de ke
vés; erdeje nintsen, 's tűzre
való fát Baján , épületre valót
pedig a' Mohársi szigetekben,
négy óra jaró földön szerez
nek , második Osztálybéli.
BIKIN. Elegyes falu Krassó Vármegyében, birtokosa
2L Királyi Kamara.
9

Bnco. PapBikó. Oláhfelu Szatmár Vármegyében
földes Ura Gróf Károlyi Ura
ság, lakosai egyesűit kato
likusok.
t

BIKO. Szakállas Biko, Bi-

kógyenkinyo. Oláh, és ele
gyes falu Szatmár Vármegyé
ben , birtokosa Gróf Károlyi
Uraság, lakosai katolikusok,
és egyesültek, fekszik Ujbarlafalunak szomszédságában ,
mellyhez tulajdonságaira néz
ve is hasonlító.
BIKOLL. Szabad puszta Esz
tergom Vármegyében, bir
tokosa Sissay Uraság, fékszik *
Süttonek szomszédságában,
mellynek filiája > V hozzá ha
sonlító.
BIKOLY. vagy Bikoty. Tót

falu Esztergom Vármegyé
ben, birtokosa Sissay Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Neszmé|ytöl egy mértföld
nyire, határja jo, szólö hegyé
középszerű, elsó Osztálybéli.
BIKSZAD. vagy Bgyiks\ad.

Oláh, és elegyes fitlu Szat
már Vármegyében , földes
Ura Báró Veszelényi Uraság,
fekszik Szinyer Várallyánafc
szomszédságában, mellynek
filiája. Határjában két nyo^
másbéli szántó földgyei jól
teremnek búzát, és rozsot >
BIKVS. vagy Bikits oláh réttyei is>két nyomásbéKek;
falu Rrassó Vármegyében, 's a' marháknak alkalmatos
földes Ura a' Királyi Kamara. szénát teremnek , SzatmárOj
tói,

ai4
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BIKM.

tói, Szigettol is négy mért nyokf V leg inkább zabot
földnyire fekszik , Szatrná- teremnek, eladásra sints al
ron szoktak vásárolni, és azt kalmatos módgyok, negye
Szigeten nyereséggel eladni; dik Osztálybéli.
legelője elég, fája úgy épü
BILLE. Szabad puszta Pest
letre , mint tűzre , szólejek a* Vármegyében , földes Ura
tatárban meglehetős, makk GrófKeglevich Uraság*, fek
ja különös erdőben van az szik Unnak szomszédságá
Uraságétól , első Osztálybéli. ban, mellynek filiája. ,
BIKSZARD.Tót falu Posony
BILITZ. Nagy Bilitz, és kis
Vármegyében, földes Ura G. Bilitz, elegyes tót faluk Nyi
Battyányi, 's Gróf Apponyi tra Vármegyében, lakosai ka
Uraságok, lakosai katoliku tolikusok , fekszenek Zámsok , fekszik a' hfgyentúl lé bokréthez nem meszsze a
vő járásban. Határja jó ter Vághujhelyi 's Trentsényi út
mékenységu , réttye , lege oldalán. .Határjai jó termé
lője jó, fája is meglehetősen, kenységnek, fájok tűzre elég,
*s vagyonnyainak eladására legelőjök hasznos, 's más kö
alkalmatossága, másodikOsz- zépszerű javaik szerént, má
tálybéli.
sodik OsztálybéliekBIKSZÖG. Magyar falu Gö
BILÍTZI FÖRI>Ő. Nyitra Vár
mör Vármegyében, birtoko megyében, neveztetik a' mel
sai Lőkös Urak, és a Jászói lette lévő falutól, hasznos
Uradalom , fekszik Sánk- voltára nézve nevezetes, a*
falvának szomszédságában , I savanyú viz' forrása ollyarí
mellynek filiája, felső Vály, foganatosságúnak mondatik
és Gergelyfalva mellett, Ri j lenni, mint a* Spáhi vagy Fümaszombatban piatza ; kérLredi víz. Mednyánszky Urak
mértföldnyire. Határja két I bírják:
nyomásbéli, réttye szuken ,
BILICS. Szabad puszta Bács
szilvássá hasznos, erdeje szép, I Vármegyében, fekszik Zommásodik Osztálybéli.
borhoz nem meszsze, melly
BILASOTITZA. Tót falu Be nek filiája.
BILLÉT. Elegyes falu T o reg Vármegyében, földes Ura
GrófSchönbora Uraság, la rontal Vármegyében, földes
kosai ó hitűek. Határjában Ura a' Királyi Kamara. La
réttye meglehetős, legelője kosai katolikusok, éi 6 hi
elég, tűzi faja a* mennyi kell, tűek , Bogáros, és Nagy Je4e szántó fóídgyei igen sová- Qsának szomszédságokban.
Határ9
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Határja jó termékenységu; *s Szik Dentához fél mértföld-*
vagyonnyai is külömbfélék. nyire.
BILKE. Tót falu Bereg VárBINYOCZ. Binyovct. Ele
megyében , birtokosai kii- | gyes falu Posony Vármegyé
lömbféle Urak, lakosai több ben , földe? Ura Gróf Bat
nyire ó hitűek ,' fekszik ^or tyáni Uraság, lakosai kato
sóvá vizétől nem meszsze, ha likusok , fekszik a* felsó Szi
tárja nagy, és minden féle getbéli járásban, határbéji
abonát terem, trágyázás nél- foldgyének jó termékenysé
ül i s , elegendő fája van, és géhez, 's külömbféle javai
a' Szigeti só házból, só hor hoz képest, első Osztálybeli.
BÍR. Oláh falu Szabolts
dással pénzt kereshetnek; de
miveh legelője szoross , és Vármegyében, birtokosaKálegy része a' határnak gyakor lay Uraság, fekszik a* Nád
sa sértetődik a' víz áradások udvari járásban , bárom nyo
által piatzozása is távol lé másbéli földgye büzát trá
gyázás nélkül is terem,,rét
vén , második Osztálybéli.
BILLEGE. Szabad puszta tyei jók, legelője, itatója al
Szála Vármegyében , birto kalmatos , piatzása k é t , há
kosa Nedeczky Uraság, lako rom, négy, öt mértföldnyi
sai katolikusok, fékszik Le- r e , Királyi dézmátnem ad
szencze Tomajnak szomszéd nak , száraz malma helyben,
ságában , mellynek filiája, s vízi malma pedig két mért
hozzá hasonlító termékeny földnyire, határja ámbár szo
ross , és fája sintsen, mind
séggel bír.
x
BILLEG. Hajdan nevezetes azáltal termékeny voltához
remete hely vala Győr Vár k é p e s t e l s ő Osztálybéli. .
BIRDA. vagy Birdt. Ele
megyében.
BILLEG. Szabad puszta Ko gyes falu Temes Vármegyé
márom Vármegyében, föl ben, földes Ura a Királyi
des Ura Gróf Eszterházy Ura Kamara, fekszik Temesvár
ság, fekszikMorskának szom- tól két mértföldnyire. Határ
szédságában,mellynek filiája. ja jó termékenységu.
BIRIAN. vagy Birjdn. Ele
BINIS. Bánatbéli falu Krassó Vármegyében, birtokosa gyes falu Baranya Vármegyé
a' Királyi Kamara, fékszik ben, földes Ura Gróf Battyá
ni Uraság, lakosai katoliku
Bogtsánhoz nem meszsze.
BINLOK. Banátbéli falu a' sok, határja termékeny, más
Csakovári kerületben , fék- | javain kivül Vagyonnyainak
O 4.
eládá-
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Uradalomhoz tartozik, jő tu
lajdonságaihoz képest, első
Osztálybéli.
BÍROD. Szabad puszta Tol
na Vármegyében, földes Ura
BIRITÓ. vagy Bier. Szabad H^ftzcg Eszterházy Uraság,
mszta Tolna Vármegyében, fekszik Gyulához, mellynek
ekszik Paksnak szomszéd filiája, nem meszsze.
BÍRÓ. Georgelbrun. Sza
ságában.
BÍRNA. Elegyes falu Kras bad puszta Mosón Vármegyé
só Vármegyében, földes Ura ben , '$ az Óvári Uradalom
hoz tartozik, fekszik Szent
a* Királyi Kamara.
BIROCZ. Kis Biróc^y Bi- Jánosnak szomszédságában.
rove^e. Tót falu Trentsén Vár BIRTINT. vagy Birtgin*
megyében , birtokosai kü Oláh Mii Bihar Vármegyé
lömbféle Urak, fekszik Vág ben, a' Váradi járásban, föl
vizei partyán * Adamóczon des Ura GrófHaller Uraság v
álól fel mértföldnyire, a' víz határbéli sovány vagyonnyai- fulsó partyán fekvő, nagy Bi- hoz , 's tulajdonságaihoz ké
róczal, által ellenben, sík pest , harmadik Osztálybéli.
mezöségu, bort, és gabonát
BÍSE. vagy Bisse. Magyar
bőven termo helyet foglalt, falu Baranya Vármegyében
tserjés dombjai vágynak, sa földes Ura Gróf Battyáni Ura
vanyú forrásai gazdagok, és ság , lakosai katolikusok,
tsudálatos természetűek mi fekszik a* Pétsi járásban, ha*
vel a* hónapokkal fogy, és tárbéli szántó fóldgyei gazdag
nevekedik savanyúságok, sőt termékenységuek , fája, és
bizonyos időkben mintegy legelője elég, fbldeyénekegy
édes izek van, első Osztály darabja ugyan homokos ,
béli.
mindazáltal első Osztálybeli.
BIROCZ. Nagy Biróc^ VeiBISKO. Hév Tolna Várme*
ka Bierovc[e. Tót falu Tren gyében.
tsén Vármegyében, földes Ura BiSKupXTZ.KéttótfVuTrenGróf Illésházy Uraság, lako tsén Vármegyében, egyiknek
sai katolikusok, fekszikTur- földes Ura a* Nyitrai Püspök
nához nem meszsze, melly ség , másiknak pedig Gróf
nek filiája, templomaS[ent Battyáni Uraság, lakosai ka
Mártonnak • emlékezetére tolikusok , fekszenek Nagy
szenteketett, 's a* Trentsényi Ghlivenek szomszédságában,
mellyeladására jó alkalmatossága
van, első Osztálybéli.
BIRKIS. Oláh falu Krassó
Vármegyében, földes Ura a'
Királyi Kamara.

Í
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BISZT.

aijf

mellynek filiáji. Határjainak nyak, 's nehéz miveltetésfiek,
termékeny fóldgyeikhez ké réttyei jók, legelője elég, fá
pest, elsó Osztálybéliek.
jok hasonlóképen; de hasz
BISTA. Bistova. A' Sassi- nos piatzok nem lévén, ne*
111 Uradalomhoz tartozik.
gyedrk Osztálybéli.
. BISTE. Kis Biste. Magyar

BISZTRA. Kis Bisztra, Ve-

snya Bisztra. Tót falu Bereg
Vármegyében, birtokosa a*
Királyi Kamara, lakosai ó
hitűek , fekszik Fekete Pa
takhoz nem meszsze. Határ
béli földgye soványas, réttyei
I jók, legelője hasonlóképen,
fája is van elég, harmadik
BISZFLEK. Német falu Vas Osztálybéli.
Vármegyében , földes Ura
BISZTRA U/FALU. Bihar
Gróf Battyáni Urasáé, lako Vármegyében.
sai katolikusok, olly tulaj
BISZTRA. Nagy Bisztra.
donságokkal bír, mint Bo Orosz falu Bereg Vármegyé
rostyánkő ; de mivel a föld- j ben , birtokosa a" Királyi Ka
gye soványabb, második Osz mara, lakosai ó hitűek, fek
tálybeli.
szik az előbbeniektöl nenv
BISZTERETZ. Nagy, is kis meszsze. Határja soványas, *s
Biszteret[. Bisztric[. Bisz leg inkább zabot terem, le
trót^ Tót faluk Árva Vár gelője jó, de szoross; réttyei
megyében , földes Ura Med- hasznosak, fája mind a' két
veczky Uraság, lakosai kato féle , makkja is saját határjá
likusok, fekszenek Nagy fa ban, harmadik Osztálybeli.
lutól nem meszsze. Határ
BISZTRA. Tótfalu Gömör
jaik jó termékenységnek, rét Vármegyében , birtokosa
tyei hasznosak, legelőjök e- Gróf Koháry Uraság, lakosai
lég, második Osztálybéliek. evangélikusok, fekszik RatBISZTRA. Felső Bisztra. kótol nem meszsze, Fillér
Orosz falu Bereg Vármegyé- mellett, magos, és kopasz
ben,földes Ura a' Királyi Ka hegyek alatt, lakosai rész
mara, fekszik a' Munkácsi szerént földmívelésből, rész
Uradalomban, lakosai ó hi szerént pedig vas hámorok
tnek. Határhéli földgyei, a ból élnek, 's vastag szűr
partos helyek miatt sová posztókat is készítenek né*
mellyek.
falu Abauj Vármegyében,
birtokosai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok. Határja
középszerű, réttyei megle
hetősek, de kevés legelője
lévén, mivel piatzozása is
távol esik, második Osztály
béli.

1
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mellyek. Határja három nyo
másbéli , vagyonnyai közép
szerűek, másodikOsztálybéli.
BISZTRA. Tót falu Sáros Vár
megyében^ birtokosai Des*őfy, és más Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik
Hanusfalván alól, mellynek
filiája, tapoly vize partyán ,
nap keletről a' közelebb lé-vöi hegyekből le folyó patak
hasíttya , napkeletre Zem
plén , napnyugotra pedig Sá
ros Vármegyéhez tartozik,
föld gye termékeny mellynek
egy nyomása jobb miveltetést kivan, réttyeinek né
melly része sárjut is hoz, le
gelője, és fája elég, szüksé
ges piatzozása sints meszsze,
•első Osztálybéli.
' BISZTRA. Tót falu Sáros
Vármegyében, birtokosa G.
Áspermont Uraság, legelője
elég, fája is tűzre•>de mivel
réttye , és föld gye. nem oliy
termékeny, a' harmadik Osz
tályba számláltatott.

BISZT.

falu Ungvár Vármegyében-,
birtokosa a* Királyi Kamara,
lakosai óhitűek, fekszik a*
Karpat hegyeknek legma-*
gossabb részeinél, kis hatá
ra van, negyedik Osztálybéli.
BISZTRA. Oros[

Bisztra.

Tótfalu Zemplén Vármegyé
ben, birtokosai Gróf Keglevirs,. és Hevesy Uraságok,
lakosai katolikusok, fekszik
a' Gálszétsi járásban. Határ/a
három nyomásbéli, 's ha trágyaztatik meglehetősen te
rem, legelője elég, fája is
tűzre, malma helyben, ha
tója alkalmatos, vagyonnyait
eladhattya Eperjesén, Sóváron, de mivel határja szor
galmatos mivelést kíván, má
sodik Osztály béli.
BISZTRA. Orosz Bisztra.
Tót falu Zemplén Vármegyé
ben , birtokosa a Királyi Ka
mara, lakosai ó hitűek , fek
szik Sztropkóhoz más fél
mértföldnyire. Határja so
vány, és köves, réttyei jó
BISZTRA. Turia Bisztró szénát .teremnek, legelője enak is hívják, hogy a' más lég, fája mind* a' kétféle
Bisztrától megkülömböztes- piatzozása Ungváron, Nagy
fék,, tót falu, Ungvár Vár- Mihályon , Homonnán, har
jnegyében, földes Ura Gróf madik Osztály béli.
Jílobusiczky Uraság, lako
BISZTRA. Más orosz falu
sai katolikusok, fekszik Be- Zemplén Vármegyében, bir
r^g Vármegyének széle felé. tokosa a' KirályiKamara, fek
Határja soványas, negyedik szik Nagy Kázmérnak szom
Osztálybéli.
szédságában , mellynek filiá
BISZTRA. Ó Bisztra, Tót, ja. Határja búzát is terem,
réttyei
9
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BISZTRITSKA. Tőt falu Nó
réttyei jók, legelője elegy fijatfizre* és épületre; de mi grád Vármegyében, birtoko
vel földgye hegyes, és ne sa Szent Iványi Uraság, fek
hezen mivelter/k, harmadik szik Dévénytől egy mértföld
nyire , lakosai közötr számos
Osztálybeli.
BISZTRA. Nevezetes hegy paraszt kerékjártók vannak,
Liptó Vármegyében,. melly 's e* kézi munkán kivül, tseszámos vadketskéket nevel, rép edénnyel, hordókkal ,
arany, és réz értzet is ásnak kotsik tsinálásával, kerek ék
kel, fa árulással kereskednek,
kebeléből.
BISZTA. Elegyes falu Má makkos erdei jók, holott
sok sertéseket hizlalnak, pia
ramaros Vármegyében.
* BISZTRICZA. Elegyes falu | tza Losonczon, és Rimaszom
Baranya Vármegyében , bir-í batban, főzelékje is terem,
tokosa Melczer Uraság.
i első Osztálybéli.
BISZTRICZA. vagy SisTtriBISZTRITSKA. Tót falu Tu%4ny Bi$7tricXjn. Elegyes fa
rocz Vármegyében, birtoko
lu , Bars Vármegyében, bir
sai külömbféle Urak, fekszik
tokosai kölömbféle Urak,
KisSzoczócznak szomszédsá
lakosai katolikusok, fekszik
gában , mellynek filiája, haj
Nyitra Vármegyének szélén,
dan Bisztriczei János: birtoka
Privrdgyéhez két ménfőidvolt, a' mint KÁROLY Király
nyíre a* Zólyomi Püspöki
nak diplomája mutatya; szánMegyében. Határja közép ter
I tó földgyei i" 's legelője is jó ,
mékenységu.
I hasonló nevű patak mossa
BISZTRICZA, Kis BisJtrihatárját, hegyein egy nagy
cra. Elegyes tót falu Bereg tó van, réttyei kétszer kaszái
Vármegyében, bakosai kato tatnak, legelője elég, pia
likusok, fékszik Duszinátol tzozása Szent Mártonon, és
nem meszsze. Határja sová Mosóczon, fája tűzre szabad;
nyas/ harmadik Osztálybéli. első Osztálybéli.
BISZTRICZE Pataka. Trencsen Vármegyében, hegyek
BISZTRICZA. Folyó víz Zó
között fakad nem meszsze a' lyom Vármegyében, melly
Poprádi víznél, mellyel Bisz- több vizekből, 'spatakokból
tricz Váránál öszve foly , 's foly öszve; ezeknek eredeti
mind a* kettő Vág vizével kútfője Király forfásának, tóelegyedik, igensebess lefo túlKralova studnának nevez*
lyása vaq.
tetik, Hole helgyében fakad.,
1

%

és
\

« O

BLASO*

BlSZT.

és végre Garam vizével egyesűl.
BISZTRICSEN. Elegyes falu
Bárs Vármegyében, Oszlány
Városától nem meszsze, la
kosai katolikusok, határja
meglehetős termékenységu.
BISZTRICE. Bis[tric[.

Al

só, felső, és köz Bisztricze ,
elegyes faluk Szála Várme
gyeben, fekszenek Bellatinczfcoz nem meszsze , termés
béli vagyonnyaikra nézve, el
ső Osztálybéliek.
BITAROVA. Tót falu Trencsén Vármegyében, lakosai
katolikusok, kis határa koasz hegyeken helyheztefett,
örfilöttök mindazáltal foldye termékeny. Fekszik a*
ietai Uradalomban, közép
szerű vagyonnyaihoz képest,
, második Osztálybéli.

f

BITVA. Folyó víz Vesz
prém Vármegyében: erdők
ből származik sebes folyásá
val, nem bő, és nem is mély,
de szüntelen való folyása ál
tal megérdemli a* fel jegy*
zést; igen jó ízű rákok vágy
nak benne, napnyugot felé
Mihályháza falu alatt Marczal
patakával egyesül,
BÍZEG. vagy Nagy, és Kis

meszsze, mellynek filiáji. íól
termő földgyeik vágynak.
BLASOTZ, Blasovcc.

Tót

falu Turotz Vármegyében*,
birtokosai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Mosótz, ésVárallya között,
közel Turotz vizéhez. Határ
ja középszerű, vagyonnyai
sem utolsók, másoaik Osz
tálybéli.
BLASOVA. Blas[tsova. Ele

gyes falu a' Bánátban Temes
Vármegyében, földes Ura
a' Királyi Kamara, lakosai
többnyire oláhok, és serté
seknek . hizlalásával keres
kednek. Határja jó termé
kenységu, fája, legelője bő
ven van.
BLATNICZA. Régi Vár, és

tót falu Turotz Vármegyében
birtokosai GrófRévay, és Bá
ró Prónai Uraságok, lakosai
katoUkusok, fekszik a* régi
Vár alatt, Netzpalnak szom
szédságában , mellynek filiá
ja , folyó vizén főrész, és őr
lő malma van. Határbéli szán
tó földgyei jók, gazdagok,
és könnyen mivelhetők, rét
tyei hasznosak, fájok tűzre\
és épületre, legelójök e l é g
piatzok Mosótzon, 's a* Bá
nya Városokban is pénzt ke
reshetnek, első Osztálybéli.
t

t

Bi\e* Szabad pusztálö So
mogy Vármegyében, földes
Ura Gróf Széchényi Uraság ,
BLATNIK. Nagy kősziklá
fekszenek Martzalihoz nem nak neve Liptó Vármegyé
ben

BOBR.

BLAVA.

ben, a* mellynek torony for
mája van.
BLAVA. Folyó v Í 2 Poson
Vármegyében, ered hasonló
nevezetű hajdani Várnak kősziklás oldalából, 's neveze
tes azért, mivel soha bé nem
fagy, 's számos malmok'haj
tása, és néhány faluk vidékjeineknedvesítése után Dud*gg l elegyedik.
v

a

BLUMENTHAL. Német fa

aai

miveléssel, s vászonnal való kereskedéssel élnek. Határja meglehetős termékenységő, réttyei j ó k , legelője
hasznos, és tágas , második
Osztálybéli.
9

BOBRÓTZ. Nagy Bobrótr^
vclki BohrovecTj, Tót népes

mező Város Liptó Vármegyé
ben , földes Ura Okolitsányi
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Szent Miklóshoz \ .
órányira , nevezetes arról ,
hogy lakosai szokatlan (diakctussal) beszéd béli különtböző hangzattal élnek, ha
tárbéli földgyének fele elég
termékeny, fele pedie kö
zépszerű , 's jó trágyázást kí
ván , legelót meddő marháik
nak bérleni szoktak, fájok
tűzre elég; tejek, vájok
yümöltsök hasonlóképen
z. Miklóson piatzok közel,
első Osztálybéli.

lu a' Bánátban, fekszikLippától nem, meszsze.
Blumtnthálnük nevezte
tik Poson Városának külső
része , a* melly a* Xetske,
Vám, Magyar, 's Ispotály
kapuk előtt vagyon, egész
a* lineáig.
BOBAKOVA. Irtvány Nyi
tra V ármegyében. '
BOBDA. Elegyes falu Torontal Vármegyében, földes
Ura a Királyi Kamara, fek
szik az Üj Pécsi járásban,
BOBRÓTZ. Kis Bohrát^,
Gyertyánostól nem meszsze. mali Bobrovtat. Tót falu Li
Határja bőven terem.
ptó Vármegyéb. nem mesz
BOBO£PÁN. Strassa falu- sze Nagy Bobrótztól, birto
kosa a' Királyi Kamra, 's a*
hoz tartozik.
BOBRO. Népes tót falu Ár- Likavai Uradalomhoz tarto
va Vármegyében, fekszik zik. Határjának, 's vagyon
Namesztóhoz fél mértföld- nyainak tulajdonságai az
nyire, 's néhai Gusztinyi Já- élőbbemhez hasonlítanak, 'a
nosnak volt Nyitrai Püspök- ez is első Osztálybeli.
nek születése helye, földes
BOBROWIK. Tót falu Li
Ura a* Királyi Kamara, szép ptó Vármegyében, hajdan
templomát a* falu építtette, Hodásznak hívták Bobrovlakosai katolikusok, és föld niczky, Andaházy, és Kubinyi
t

>
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BOBfiOV.

BOCZA.

nyi l/rak bírják, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sz. Máriá
nak szomszédságában, melly
nek filiája. Ámbár földgyé
nek egy harmad része sová
nyas, s határja dombokon
lévén nehezebben miveltetik; de mivel elegendő me
zeje van, mellynek része
meglehetősen terem, és ele
gendő tűzre való fája is lé
vén , az első Osztályba szám
láltatott.
9

BOBROVNYIK. Tót

falu

Trentsén Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak ,
lakosai katolikusok, fekszik
Túrnának szomszédságában ,
mellynek filiája, ftevezetes
termésbéli javaihoz képest,
első Osztálybéli.

esik, melly meredek bértzekkel keríttetett, Hybbétol nem meszsze, jóféle bá
nyák vágynak benne; az ide
való arany leg jobbnak tartatik; határbeli földgye bú
zát nem terem;, harmadik
Osztálybéli.
BOCZA. S[ent Iván Boc^a,

tót falu Liptó Vármegyében,
Királyi Borza mellett, birto
kosa Szent Iványi Uraság,
lakosai katolikusok. Határja
soványas, vagyonnyai is se
lejtesek.
BOCZA. Nevezetes hegy
Liptó Vármegyében, hajdan,
igen gazdag arany bányája
volt; de most nem á* leg
jobb állapotban van.

BOCZAI FORRÁS: Savanyú
- BOBOSTYA. Bobostyij oláh víz Liptó Vármegyében, mind

falu Bihar Vármegyében.
* BOBOT. Tót falu Trentsén
Vármegyében, földes Ura
Gróf Illesházy Uraság, lako
sai katolikusok, szántáson,
*S vetésen kivul sáfrányt is ter
mesztenek , temploma a*

kedves ízére, mind pedig
hasznos tulajdonságára nézve
leg első e* Vármegyében, ki
vált a* gyomor tisztításra igen
alkalmatos; sok források
vágynak itten közel egy
máshoz.

SZENT HÁROMSÁGNAK tiszte

BOCZA VIZE. Folyó víz Li

letére épült, Bobot Lehotának
filiája, határbéli fóldgye, rét
tye , legelője bőv, és ele
gendő , első Osztálybéli.

ptó Vármegyében, melly a*
Boczai hegyekből ered , Ki
rály Lehóta alatt Vág vizé
vel egyesül.
BOBZFÖLDE. Magyar falu
Szála Vármegyében, birto
kosa a* Veszprémi Püspök
ség, és más külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Csatár-

BOCZA. Éoc[a Bánya, J?o-

tiaRegia. Mező Város Liptó
Vármegyében, birtokosa a'
Királyi Bányászi Kamara,
fekvése egy mély völgyben

BOCZF.

Csatárnak szomszédságában,
e* helység rész szerént Ne
mességből áll, határja neril
nagy, és hegyes, réttye ke
vés , ile j ó ; legelője szoross,
szőlő hegye elég nagy, er
deje nintsen, mivel határja
a* záporok, és Vhlic^ka vi
ze által gyakorta elöntetik,
harmadik Osztálybéli.
BOCZFÖLDE. v.

Bonczpd-

BOCSA,

és Külső Szolnok Vármegyé
ben , földes Ura az Egri Püs
pökség , és mások, lakosai
katolikusok, fekszik Bátor*
nak szomszédságában, melly
nek filiája, határbéli földgye
termékeny, réttye kétszer is
kaszáltatik, és hasznos szé
nát hoz, piatzozása nem mesz
sze , legelője elég, itatója
alkalmas, fája tűzre, és épü
letre elég, 's makkja is hely-.,
ben; mivel pedig malmai
helyben nintsenek, V rét
tyeit is az árvizek néha elön
tik, második Osztály béli.

fblde* Magyar falu Szála Vár
megyében , birtokosai kü
lömbféle Urak, fekszik Bődé
nek szomszédságában, melly
ennek filiája, lakosai katoli
kusok. Határja közép termé
BOCSA.. Szabad puszta Pest
kenységu , borai középsze Vármegyéb. birtokosai több
rűek, földgye néhol sová Uraságok, fekszik Vadkert
nyas, második Osztálybéli. hez nem meszsze, hicllynek
filiája.
* Bo c z6NAD. v. Bocsolad.

Magyar falu Heves, és Külső
Szolnok Vármegyében, föl
des Ura Almásy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Bódhoz nem meszsze, határ
béli földgye j ó , piatzozása
Egerben, és Gyöngyösön nem
meszsze, szilvássai jók, ker
tyei hasznosak, keresetre al
kalmatos módgyok, malma
igen közel, a* községnek
réttye, <és föld gye van, le
gelője szoross, helyben fája,
makkja, nádgya, és szőlő
hegyei nintsenek, harmadik
Osztálybéli.
Bocs. Magyar falu Heves,

BOCSÁRD. Elegyes falu

Abauj Vármegyében, földes
Ura Báró Mesko Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
a Hernádhoz közel, Kassá
Városához sem meszsze, ha
tárja termékeny, és fája mind
k' kétféle,az Uraságnak szom
széd helységeiben; de a* ré
teknek, és a* legelőnek ke
vés volta miatt, második Osz
tálybéli, ,
1

BOTSÁR. Bánátbéli falu Torontal Vármegyében földes
Ura a* Királyi Kamara, fek
szik Nagy Becskerekhez nem
meszsze. Határja jó termér
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BOCSKA»

BOCSKO,

kenységu, vagyonnyai kii- I Elegyes falu Máramaros Vár
lömbrélék, első Osztály béli. megyében , földes Ura a* Ki
rályi Kamara, lakosai több
BOCSKA. Elegyes falu Szá
nyire hajósok, fekszik Szi
la Varmegyében, birtokosa^
get mező Városnak szom
Inkey Uraság, lakosai kato
szédságában, nagy só háza
likusok, fekszik Szent Balás
van, és keresetre jó módgya,
nak szomszédságában, melly
fűrész maimais lévén, első
nek filiája, határbéli földgye
Osztálybéli.
középszerű, szőleje, erde
BOCSKO. Szabad puszta So
je , malma, és borainak el
mogy
Vármegyében, földes
adására jó módgya; második
Ura
Gróf
Festetich Uraság
Osztálybéli.
fekszik Vízvárnak szomszéd
BOCSKA. Tót falu Zemplén | ságában, mellynek filiája, ha
Vármegyében, Batska neve tárja gazdagon termő.
zet alatt.
BOCSKO. Orosz falu UgoBOCSKÓI. Uradalom MáratsaVármegyében, birtokosa
maros Vármegyében, magá
Báró Berényi Uraság, fekszik
ban foglállya e* következő
a* hegyek között; szántó
helységeket: úgy mint Bocsföldgyei középszerűek, lege
k ó , Lonka, Roszuczka, Ka
lője elég, réttyei jók, fája,
bala Folyana, Kaszo Polyamakkja elég; de szántó föld
na, BocskoRaho, Borkút,
gyeinek felső része soványas,
Kőrösmező.
réttyei essős időkben elöntet
BOCSKO. Kis Bocsko. Ele
nek , sőt néha szénáját el is
gyes lakosú falu Máramaros
hordgya az árvíz, harmadik
Vármegyében, birtokosai kü
Osztálybéli.
lömbféle Urak , fekszik felső
Visónak* szomszédságában, * BOCSKORAHO* AZ R . be
mellynek filiája, a* Tiszával tűben.
BÓD. Magyar falu Abauj
napnyugotról öszve folyó pa
Vármegyében,
lakosai leg
taknak partyán kitsiny, de
inkább
reformátusok,
fek
jó fekvése, 's jó savanyu víz
szik
a'
Ffizéri
járásban,
ha
forrása is van, lakosai szálak
tárja
középszerű.
•
készítéséből élnek, szomszéd
ságban legelője elegendő, és
Bori. Magyar falú Heves,
mind a' kétféle faja is lévén , és Külső Szolnok Vármegyé
második Osztálybéli.
ben , földes Ura Sági Uraság,
Bocsxo, .Nagy Bocskoy. határbéli földgyének némelly
része
f

N

t

BODAFAL.

része, trágyázás nélkfd-is ter
mékeny , piatzozása Eger
ben, és Gyöngyösön nem
meszsze , szilvássá hasznos,
keresetre jó módgya, a' köz
ségnek* földgye, és réttye
van, legelője szoross, szőlő
kegye, fiija', és makkja nin
tsen , harmadik Osztálybéli.
BÓD. Szabad puszta Fejér
Vármegyében, földes Ura
Gróf Sándor Uraság. Neve
zetes arról, hogy hajdan
benne a' Nazarénusok lak
tak , a* kiknek klastromjok,
és Szentegyházok még ma is
fen áll.
BODA. Elegyes falu Bara
nya Vármegyében', földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ság, lakosai katolikusok, min
den javai vágynak, s méltán
első Osztálybéli.
9

BODA. Felső tfoiá; .Ele

gyes lakosir falu Baranya Vár
megyében , birtokosa, a Ki
rályi Kamara, lakosai kato
likusok , jó tulajdonságai
szer ént, első Osztálybeli. ,
5

BODA. V. Bodovit^a. Hor

vát falu Somogy Vármegyé
ben , birtokosai Niczky, és
Tankovich Uraságok, lakosai
katolikusok, szőlő hegye
ugyan nintsen; de más ja
vakkal bővelkedik, első Osz
tálybéli.
BODATAIVA.
Tót falu Li->

la f

ptó Vármegyében, tótul Bo-.
dicie, földes Ura Palugyai
Urasáé, lakosai katolikusok,
fekszik Sz. Mihálynak szom
szédságában , mellynek fi
liája. Nevet adott Boda Fa
míliának , a' kiktől Paluv
gyaiak erednek, OkoKcsányi, Zmeskál Familiákk l ~
egyetemben; határjának T.
részé nehezebben miveltetik;
de legelője elég vagyon, és
két része határjának jól ter
mő , fája elég tűzre, és épü
letre is az Uraságnak enge
delmével , Szent Miklóson
piatzozása fél órányira, első
Osztálybéli.
a

BODAFALVAI nagy kőszik
lák , mellyek a' DeménfaU
vai nevezetes kősziklák után
foglalnak helyet nagyságok
ra nézve.
. BODAÖELY. Elegyes fala
Sopron Vármegyében, lako
sai katolikusok, sok , és jó
salétromot főznek határjá
ban; melly középszerű lé
vén, mátodik Osztálybeli.
BopAjTK. Mező Város Fe
jér Vármegyében, földes Ura
Báró Prényi Uraság, fékszik
Mórtól fél mértföldnyire,
dél felé szép erdős fte£yetske alatt; Gálya vizétől fél
órányira, lakosai magyarok,
és katolikusok, határja jó',
és szőlő hegyei termékenyek,
P
*
réttyei

aa6

BODAK.

BODIN,

BODINA. Tőt falu Tren
tsén Vármegyében, lakosai
katolikusok > fekszik Hradnától nem meszsze, határja
középszerű, erdeje, legelő
je elég, második Osztálybéli
BODAK.Kis Bodak. Elegyes
BODMOGIL Hegye. Temes
falu Poson Vármegyében, Vármegyében, e^ hegy igen
birtokosa Gróf Viczay Ura magos Krassó körül.
ság fekszik a' Csalóközben,
BODÓFALVA. Régi tót fa
a'Duna mellett, Bőstől más
lu
Tűrótz Vármegyében, bir
fél mértföldnyire. Határja,
tokosa
Bodó Uraság, tótiil
s vagyonnyai is középsze
Bodovit[e,
hajdan Othmárrűek , második Osztálybéli.
nak is neveztetett, mivel
BODAK. Nagy Bodak. Ele IV. BEL A iisgban Othmár
gyes falu Poson Vármegyé Pálnak ajándékozta, fekszik
ben, földes Ura Gróf Pálfy Mosócztól mintegy fél mértUraság, nevezetes víz gát- földnyire. Határja közép
tya Milcovinyi által készítte szerű.
tett , vízi malmai hasznosak,
BODOGLAR. Szabad puszta
és halászattya is elégséges. a' Kis Kunságban, fekszik
Határbéli földgye j ó , va Halashoz nem meszsze. Ha
gyonnyai hasznosak, kere tárja gazdag termékenységu.
setre, és piatzozásra alkal
BODÓHÁZA. Magyar falu
matos helye lévén, első Osz
Bihar
Vármegyében.
tálybéli.
BODÓHÁZA.
Szabad puszta
Boi>£. Szabad puszta VeszPoson
Vármegyében,
fek
prém Vármegyében, fekszik
szik
Egyházfaívának
szomAjka Rendeknek szomszédszédságában,mellynek filiája.
ságában, mellynek filiája.
Határja, legelője elég, al
BODGYÁK. Elegyes .falu kalmatos piatza, és malma
Bács Vármegyében, földes vari; fája tevés, réttyei kö
Üra a ferilyiKamara, lako- zépszerűek , második Osz
sai katolikusok, klastrom is tálybéli. '
van benne. Fekszik Vaiszká- , BODQK. Nagy Bodok.Tót
nak szomszédságában, melly- falu Nyitra Vármegyében,
hez hasonlító.
földes Ura Gróf Berényi Uraíéttyei alkalmatosak, fördő
háza nevezetes, és sokaktól
látogattatik, melly melegíttetik, és az elesett gyenge
tagoknak erőssítésére alkal
matosnak állíttatik, első Osz
tálybéli.

#
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BODOK»

BODOKA,

s i g , lakosai katolikusok
fekszik Nagy Tapoltsányhoz
egy mértföldnyire N. Rippénytöl, a* hol Posta van
. fél órányira; Csermendtöl
egy órányira, 's ennek filiája.
Hajdani erőssége neveze
tes vala, melly sántzokkal,
és kőfallal van körül véve ,
négy szegletre épült, és szép
jeles kinézést szolgáltat. A
Várban lévő kápolnán kivul,
még más templom is va
gyon a' falu végén. Száraz j
9

1

völgynekneveztetik az a'két

halom között lévő völgy,
mellyben Bodok fekszik.
BODOR. Puszta

Boddk.
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likusok, a? termesztésre min
den adományra nézve j ó , 's
mivel közel esik Nyitrához
első Osztály béli.
BODÓKA. Vas hámor Tor
na Vármegyében.
f

BODOLÓ. Nagy Bodoló. Ma

gyar falu Abauj Vármegye-ben, birtokosa Szent Imrei
Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Szepsi Városá
nak szomszédságában észak
felé, II. LAJOS Finke János
sal eltserélte vala. Híresíttetett az előtt a Törökök ellen
készültt erősségével, határja
középszerű, réttyei jók, er-.
deje nintsen, Bodva folyó
vize alatta foly, második Osz
tálybéli.
1

Szabad puszta Nyitra Várme
gyében , Nagy Bodok mel
lett, birtokosa Jezerniczky
BODOLÓ. Kis Bodoló. Ele
Uraság.
gyes lakosú falu Abauj VárBODOK. Kis Bodok: Tót megyében , birtokosai kü
falu Nyitra Vármegyében, lömbféle Urak, lakosai ka
földes Ura a' Királyi Kamara, tolikusok, fekszik közel Szep
fekszik Püskinek szomszéd si Városához. Határja jól
ságában, mellynek filiája, termő, de legelője szűken
fája t ű z r e é s épületre, sző van, fája is kevés lévén, má
lő hegye, legelője is ele sodik Osztály béli.
gendő, réttyei jók, de mal
BODOLÓ. Magyar falu Gö
m a , piatzozása távol esik, mör Vármegyeben, földes.
földgyei középszerűek, má UraiFáy, és ez Egri Kápta
sodik Osztálybeli.
lanbéli Uraság, fekszik Baraczának szomszédságában,
BODOK. Tót falu 'Nyitra mellynek filiája, 's hozzá vaVármegyében, földes Ura a' gyonnyaira nézve hasonlító. .
Nyitrai Káptalan, fekszik
BODOLA. vagy Bodolya.
Pogránytől
órányira, 's
annak filiáljssa, lakosai kato Jó magyar falu Baranya VárP a ,
aiegy^
v

BOPOLY.

BODONY.

lakosai katolikusok, fekszik
a Tisza mellett Gyöngyöstől
három mértföldnyire, határ
béli földgyei jók, réttyei ,
kétszer kaszáitatnak, piatzo
zása nem meszsze, legelője
elég, és hasznos, itató he
lye alkalmatos, fája tűzre,
is épületre elég, makkja tse
kély áron szerezhető, mal
ma helyben száraz, és vízi;
első Osztálybéli.

megyében birtokosa a* Pé
tsi kis Papság, minden ja
vain kivül eladásra is jó al
kalmatossága lévén, méltán
első Osztálybéli.
7

9

\ BODOLYA.: Magyar faln Ba

ranya Vármegyében, birto
kosa F.K.H. Aszszony KRISZ
TINA , lakosai katolikusok,
termékeny tulajdonságaihoz
képest, első Osztálybeli:
: BODONCZ. Tót falu Vas

BODONY. Alsó Bodony*
Vármegyében földes Urai
Gróf Nádasdy, Gróf Szápary, Magyar falu Nógrád Várme& Gróf Battyányi Uraságok, gyeDen, birtokosa* Muslay
lakosai katolikusok, határja Uraság, lakosai katolikusok,
meglehetős termékenységu; és evangélikusok, fekszik
de fóldgyének egy részbéli Romhánynak szomszédságá
soványsága miatt, a' máso ban mellynek filiája, ha
tárja középszerű, második
dik Osztályba tétetett.
BODONFA. Elegyes falu Vas Osztálybéli.
BODONY. Felső Bodony
Vármegyében, földes Ura
Zárka , és más Uraságok, a' magyar falu, vagy szabad
kiknek kaStéllyával díszes- puszta Nógrád Vármegye
kedik. Lásd Badonfa név ben, birtokosai külömbféle
Urak, fekszik Kis Bodonyalatt.
BODONHELY. Elegyes falu tól nem meszsze, 's hozzá
Sopron Vármegyében, föl hasonlító.
BODONY. Elegyes falu Bades Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, lakosai katolikusok, I ranya Vármegyében, birtofekszik Raba mellett, Csor kosa Gróf Battyáni Uraság\
nától más fél mértföldnyire, lakosai katolikusok, fekszik
határja soványas, '$ tsekély I a' Pétsi járásban. Határja gaz
yagyónnyaihoz képest, har dáé, vagyonnyai jelesek,
madik Osztály béli.
első Osztálybeli.
. BODONY. Magyar falu He
BODONLAKA. vagy Bodonves , és Külső Szolnok Vár lak. Tót falu Sáros Várme
megyében, frldes Ufá Her gyében, birtokosa Zombory
tzeg Grasalkoviph Uraság, : Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik
f

f

f
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BODORF.

BODORK.

*±j

fekszik Szent Györgyhöz köfcel, mellynek filiája. Ha
tárbéli földgye középszerű,
r é t t y e é s legelője elég, erdöje mind a'kétrendbeli fát
bőven szolgáltat, piatzozá
sa sints meszsze, második
Osztálybéli.
BODORFA. Német, és ele
gyes falu SzalaVármegyében,
birtokosai külömbféle Urak,
fekszik Káptalanfához közel,
mellynek fiiiája, 's tulajdon
ságaira nézve is hozzá ha
sonlító.

des Ura a* Religyiói Kintstár,
fekszik Assakürthöz közel,
mellynek filiája.
BODORK. OJáh falu Arad
Vármegyében, lakosai egye
sültek , fekszik az Aradi já
rásban. Hatírja jő termé
kenységu.
BODJUCZA. Elegyes falu
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Gróf Smideg Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Átadnak szomszédságában,
mellynek filiája, s hozzá ha
sonlító.

BODORFALVA. Bodorova.

BODROG VARMEGYE. COmitatus Bodrogiensis, Bo
drogcr Gespanschaft. Ne-

Tót falu Turótz Vármegyé
b e n , földes Ura Gróf Nyáry
Uraság, hajdan Vida föld
gyének neveztetett, régi Vida nevű birtokosáról, határ
béli földgye középszerű, rét
tye kétszer kaszálóik, le;elője tsekély, fája tűzre,
s épületre elég;' piatzozása
Mosótzon; van a' községnek
is egy réttye, második Osz
tálybéli.

?

BODORK. vagy

Bodrog.

Magyar falu Somogy Várme
gyében , lakosai katoliku
sok, fekszik Osztopánynak
szomszédságában, mellynek
filiája, határbéli fbldgye ter
mékeny, de kevés, 's szőlő
hegye sem lévén , második
Osztálybéli.
BODORKA. Szabad puszta
Nyitra Vármegyében, föl-

v

}

nezetét vette e* szavaktól,
yodi Roch, melly annyit tészen, a' tőt nyelvben , mint
vizeknek szarva, mitot ^ogy

V Megyében , Duna, és Ti
sza vize öszve folyván, mint
egy hegyes szegeletet for
mál. Innen származott an
nakutánna Bodrog Városá
nak nevezete, mellytöl minr
e* Vármegyének fő Városá
tól tulajdonirtatott vala e*
név az egész Vármegyének*
Melly betsben tartatott hajp
dan Bodrog Városa, abból
kitetszik, mert SZENT LÁSZ
LÓ KIRÁLY a' Húsvéti Innep *

napokat itten töltvén, egy
Királyhoz méltó szállásán fogadá el itten 2? külső Országi
Követeket, a' mint Túrói
P 3
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BODR.

BODR.

tzi {a) emlékezetben hagy ékesírtetett. Tetőjére a* Ma
ta , Bonfin is (b) emlékeze- gyarok , hajdan kastélyt épí
- tet tesz felőle. Öszve kap- tettek vala, mellyet Tétel
tsoltatottvala e'Vármegye a* nek neveztek. Erdői nintsesok perlekedések után Bács nek; hanem a' helyett nád
Vármegyével, MDCCXXldik dal , szalmával, és száraztott
esztendőben; de MDCCXL- marha ganéjjal tüzelgetnek,
Vlldikben egymástól felvá- 2L köz emberek. Nevezetes
lasztatott; noha még mostis továbbá e* Vármegyében, a*
néminemű megegyezése van Rómaiak' sántza, melly né
az említett - Vármegyével. hány mértföldnyire terjed,
Fekszik Duna, és Tisza vi- 's felőle azt állíttyák a'Tör
vrek között Sclavoniának, ténet írók, hogy itten vala
vagy tót Országnak szom az 7? nagy tó, mellyben haszédságában. Határosok vele jóiikat a' Rómaiak készítetnapkeletre Bács Vármegye, i téJc; de már most annak he
napnyugotra pedig Temes lye rétekké változtattatott.
Vármegye; északra ellen Térsége e Vármegyének ki
ben tót Ország. Folyó vizei váltképen termő, és minden
az említett Duna, és Tisza életre megkívántató javakvize., tavai igen* számosak, kai bővelkedik; búzája, bo- 1
kivált nedves időknek alkal ra, sajtya, teje, vaja,. kü
matosságával. Nevezetes he lömbféle marhái, vadai nagy
gye Sorinnál áll magassan bővséggel vannak; hala igen
felemelkedve , nagy, és ko is sok, vadászattya gazdag,
pasz hegy ; de kút tők nélkül és hasznos. Levegője ellen
szűkölködik; allyát Tisza vi ben néhol az álló tavak, és
zéből széjjel folyó tavak ned mocsárok miatt nem leg egésvesítvén , sfiru, és nagy szál ségesebb : de lakosai hozzá
nádakkal vétetikkörul; .nap szokván, ezzel keveset gon
keletre pedig Tisza vize alat dolnak.
ta foly. Magassága a* hegy
nek olly nagy, hogy tetőjé- (a) Chronici Parte 1 i. Cap..
LIX. p. 69.
röl Nándor Fejérvárat, ám
(b)
Decade 1. Libr. I . p.
bár tőle tizennégy mértföld
ao.
aj.
nyire fekszik, szépen meg
láthatni : terjedése pedig
BODROG. Nevezetes, és
mintegy két mértföldnyire nagy folyó víz Zemplén Vár
van/ 's termő szőlőkkel megyében , ered több folyó
vizeky

BODH.

BODIU
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vizekből , úgy minit Lator- allyai Város Zemplén Várme
cici, Labortc^ Ondava, és gyében, a* K . betűben.
Ipoly vizekből, Zemplén
BODRUZAX. Orosz falu Sá
Városa felett. Innen lefoly
ros Vármegyében, földes
Ladnótz, és Szomotor kö
Ura Gróf Ás permont Urasáé 4
zött , az utánn Szőlőske, és
e*helységnek leginkább le
Sziget között lefolyván, Bor- I
gelőjében, és fájában áll ja
sít* felső, és alsó Bereczkit,
va, földgye sovány, melly
majd egy felől Újhelyt, más miatt negyedik Osztálybeli.
felől Vajdát elhagyván, Ar
dó mellett foly Sárospatakí
BÓDVA. vagy Boldva. Ma
alá; hói igen gazdag lévén gyar falu Borsod Vármegyé
bálákkal, a'lakosoknak ol- ben, birtokosai külömbféle
rsó pénzen szolgáltat, innen Urak, lakosai, katolikusok,
PctrahótiOlasiit, Zsaddnyt, többen reformátusok, fek
Vámos Újffalut, Lis^ka Vá szik Sziráknak szomsédságárosát j Kisfaludot,
Bodrog ban, Mellynek filiája,. Vá
Keres[tdrt,
meghaladván , mostól sem meszsze Bódva
TokajVárosánál a* Tiszában vizemellett, pusztája közel,
szakad , mellyet jó ízu, és Miskolczi piatzozása egy órá
számos halaival gazdagít*
nyira van, legelője elég,
fája épületre, és tűzre , szőlő
BODROG. Magyar falu So hegyeitől K . dézmát nem ad
mogy Vármegyében, lako nak, és meglehetősek, mal
sai katolikusok. Határja jó ma helyben, első Osztálybéli.
termékenységu.
1

BODROG, llodos

BÓDVA. vagy B oldva vize

Bodrog,

f

9

elegyes falu Arad Várme- ered a Jászéi hegyekben,
és az öszve folyó patakotsgyében.
BODROGKÖZ. fgy nevezte kákkal öregbedvén Szepsi
tik Zemplén Vái-megyében Városa alatt, majd Bodoló ,
Ky
, vagy vidék, melly és Peder mellett foly , s maa* Tisza, s Bodrog között ába^vévén Kanyaptát is,
orna Vármegyébe foly ál
vagyon , s a* vizek áradása
kor nagy része elborittatik, tal ; minekutánna Abaúj Vár
is rajta sok szigeteket, 's ta megyében, mintegy két mért
vakat formál, melly leg in földnyi futását elvégezte.
kább térségén emésztetik el..
BÓDVA. Folyó víz Torna
c

9

9

9

Í

BODROG KERESZTÚR. Hegy Vármegyében Jolsva, és P ^
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trajnek

aja

^

BOGÁD.

BODV.

trajnek vizeiből veszi etedétét , 's Borsod Vármegyében,
Miskoltzhoz nem meszsze Sa
jó vizével egyesül.
BODVÁR. Omladozott Vár

Sáros Vármegyében, fekszik
Sáros Várától napkelet felé
egy mértföldnyire erdős he
gyek között, nevezetét vet
f

te Bondontól,

a' ki BELA

feleségének elragadozói köz
iül egy volt, sót azt beszéllik némellyek^ hogy hajdan
magának Bélának is mene
dék helye lett volna e* Vár,
melly már ma romladozásai
után fákkal úgy béhyőtt,
hogy nelyére is nehezen akad
hatni.
BODZAS ÚJLAK. Az tí. be

tűben.
BODZA s. Szabad puszta Arad
Vármegyében. .,
BODZA s. B^anc. Orosz fa

lu Zemplén Vármegyében,
földes Ura Gróf Barkóczy
Uraság, Ondovapartyánfek
szik a* Varonriói járásban,
határbéli földgye hasonló al
só Ozsvához, középszerű vágyónnyaihoz képest, máso
dik Osztály béli.
BOEBA. Gazdag szabad
puszta a Bánátban, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság.
BOGÁCS. Magyar falu Bor
sod Vármegyében , föjdes
Ura az Egri Káptalan , la
kosai katolikusoké fekszik
9

Eger felé lévő hegyek' tövé
ben, egy ereszkedő görbe
dombon, Bogács vize mel
lett , melly innen Kövesd fe
lé foly, Egri piatza e g y ,
Miskolczi pedig három mért
földnyire van, legelője elejendő, fíja tűzre, és^épuetre ingyen, szőleje közép
termékenységuek, de jó bort
teremnek, malma helyben
essős időben, szárazságban
pedig a Daróczi völgyben
második Osztálybéli.
BOG AD. Magyar falu Ba
ranya Vármegyében, földes
Ura a* Pétsi Püspökség, la
kosai katolikusok, határbé
li alkalmatos javaihoz ké
pest', második Osztálybéli.
BOGAD. Elegyes falu Vas
Vármegyében, földes Ura Inkey Uraság, lakosai katoli
kusok * fekszik Szombathely
ről egy mértföldnyire. Határ
ja közén termékenységu.
BÖGAD. Szabad puszta So
mogy Vármegyében, földes
Ura Gróf Festetich Uraság.
Földgye jól termő.
BOGÁRP, Nem nagy falu
Fejér Vármegyében, birto
kosai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok, határja
középszerű.
BOGÁRD. Magyar falu Vesz
prém Vármegyében, földes
ÍJrai Hertzeg Eszterházy, és
Gróf Festetich Uraságok, la
kosai

{

1
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BOGÁR. ;

BOGDÁN

kosai katolikusok, fekszik
Déghez nem meszsze, melly
nek filiája, 's határbéli javai
hozzá hasonlítók.
BoGÁ^ós. Elegyes falu To
rontál Vármegyében, földes
Ura a' Királyi Kamara > lako
sai katolikusok, és ó hitűekj
fekszik Biliéthez nem mesz
sze. Határja gazdag termé
kenységu. „
BOGAT. Magyar falu Szaholts Vármegyében, birtokor
sa Fáy Uraság, lakosai katOr
ükusok, többen reformátu
sok, fekszik Nyír Bátorhoz
nem meszsze , mellynek filiája,bö.gabonát termők szán
tó földgyei, erdeje helyben,
tövises helyei is vágynak,
rermésbéli tulajdonságai ha
sonlók Bátorhoz i nevezetes
vagyonnyaihoz képest, első
Osztálybéli.
BOG AT. Alsó, felső Bogát.

Gróf Szecsényi Uraságnak
birtokában van.
BOG ÁT, Elegyes falu .Vas
Vármegyében, lakosai kato
likusok, határja sikos, és ter
mékeny , réttyei jók, fája
ugyan kevés, de mái javai
ezt helyre hozzák, első Osz
tálybéli.
, BÓGLTJ.

Alsó,

fils$

Bő-

gáti. Elegyes faluk Somogy
Vármegyében , földes Urai
Boronkai, és Vránchits Urak,
lakosai leg inkább katoliku-,
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sok, fekszenekGesztihez nem
meszsze, 's filiaji, mellyhez>
vagyonnyaikra nézve hason
lítanak.
BOGDANÓTZ. Bogdanovc[c.

Tót falu Posony Vármegyeben, földes Ura Gróf Pálfy
Uraság, lakosai katolikusok,
's a Veröskói Uradalomhoz
tartozik , fekszik a' felsőbb
Szigetbéli járásban. Határja
jó, réttye, legelője elég, más
javai is nevezetesek, első Osz
tálybeli.
9

BpGDANpvEcz. Horvát fa

lu Szála Vármegyében , föK .
des Ura Gróf Festetich Ura
ság, lakosai katolikusok,.fek
szik Mihalievetznek szonyszédságában , mellynek filiá
ja, határbéji földgyeinek sor
ványságához képest, harma
dik Osztálybéli.
BOGDÁNT. Elegyes fala
Külsó Szolnok Vármegyé
ben , Veszelényieknek örökr
sége, mellyet rész szerént
oláhok, rész szerént pedig
magyarok laknak.
BQGDANV. \Bogdanovce.

Elegyes falu Abauj Várme
gyében, lakosai katolikusok*
fekszikKassához más fél mért
földnyire, határja termékeny;.
de mivel legelője nints, és
fája is kevés, második 0$z-»
tálybéli.
,
BOGDÁNY. .Tót falu Sáros
Vármegyében, földes Ura Ü j házy
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BÓGDAK.

ROGDÁH.

házyljraság, lakosai katoliku tesebb hegyei ezek, Füstöt
sok, fekszik Eperjeshez mint Rét, Szarvas Szőr, Úr asz
egy két mértföldnyire Bo tala , Sós hegy, melly felől
roszlónak szomszédságában, azt állíttyák, hogy régenten
mellynek filiája, ámbár tse só bánya volt. A' Váradi
kély fájok van; de legel őjök pusztának is felér bírják árenelég jó termékenységu, rét dában, minden javai vágy
tyei hasznosok, és kétszer nak , 's ámbár határja néha
kaszáitatnak, piatzozása is elöntetik, mindazáltal mél
közel a' hol kereskedhetnek* tán első Osztálybeli.
az első Osztályba számlálta
BoGDkxY.NagyBogdány.
tott.
Szabad puszta Veszprém Vár
BOGDÁNT. Magyar falu megyében, birtokosai több
Szabolts Vármegyében, bir Uraságok.
tokosa Jármi Uraság, lakosai - BOGDAW SOVAR BEGY. Bi
katolikusok, és leg inkább har Vármegyében , fekszik
reformátusok , fekszik Kis Piklónak szomszédságában,
VárdáfÓl nem meszsze, Le mellynek filiája, középszerű
veleknek szomszédságában, vagyonnyaihoz képest, má
mellynek filiája, szántó föld sodik Osztálybeli.
gyei termékenyek, fája tűz
BÖGDAR. Magyar falu Sore elég, legelője is, külömb r mogy Vármegyében , birto
féle jó tulajdonságaihoz ké kosa Bárány Uraság, lakosai
j e s t / első Osztály béli.
katolikusok, fekszik LölléBOGDÁNT. Német, és ma nek szomszédságában, melly
gyar falu Pest 's Pilis Vár nek filiája, '$ hozzá hason^
megyében , birtokosa a* Ki lító.
BOGDASA. Elegyes falu Ba
rályi Kamara, 's a* Sz. Koro
nához tartozik, lakosai több ranya Vármegyében, a* Sik
nyire katolikusok, *s igen lósi járásban, földes Ura a'
kevés reformátusok, fekszik Pétsi Káptalanbéli Uraság,
a Duna mellett, Visegrádtól lakosai katolikusok^külömbfél órányira, Szent László féle javai között különös hasz
hoz pedig mintegy két órá nára van, hogy nagy Ország
nyira , földgye termékeny, úttyában fekszik, es helyben
eladásra való alkalmatossága is eladhat mindent, első Osz
jó jó bora elég van, 's leg tálybéli.
inkább Mosonyban, és Óvá
BOGLÁR. Pogldr* Német
ron szokták eladni, neveze- falu Fejér Vármegyében, föl
f
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y

des

BOGOJ.

JJOGL.

áes Ura Gróf Eszterházy Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Komárom Vármegye
szélén, Ácsától, ésBitskétöl
jó meszsze, középszerű vagyonnyaihoz képest, máso
dik Osztálybéli.
BOGLÁR. Elegyes falu So
mogy Vármegyében, birto
kosa Jankóvich Uraság, la
kosai katolikusok , fekszik
Somogyvárhoz mintegy más
fél mértföldnyire. Határjában
fája, *s szőlő hegye nintsen ;
déföldgye jó termékenységu,
második Osztálybéli.

*3f

birtokosa Gróf Festetich Ura
ság.
. BOGODNITZ. vzgyBagolin.

Bánátbéli faluKrassó Várme
gyében, földes Ura a* Királyi
Kamara, közel fékszik Nera
folyó vizéhez , Orovitzához
egy mértföldnyire. Határja jó
termékenységu.
BOGOJEVA. Oláh, és ele
gyes falu Bács Vármegyében,
földei Ura a' Királyi Kamara,
lakosai katolikusok, fekszik
a'Dunához közel, Rárz Mw
letitshez, és Karavukovához
sem meszsze, határja közép
BOGLÁR HEGYE. Somogy szerű, néhol homokos.
Vármegyében Fonyódtól más
BOGOL PATONY. *Á? P , be
fél mértföldnyire, oldalainak tűben.
kerek gömbölyusége van, s
BOGOT. Elegyes falu Vas
határ jegyet szolgáltat.
Vármegyében, lakosai kato
BOGLÁRKA. Tót falu Sá likusok, fekszik Bandonfáros Vármegyében, földes Ura hoz, ésBődhoz nem meszsze.
Gróf Forgách Uraság , lako Határja síkos helyen fekszik*
sai katolikusok, fekszik Bárt és elég termékeny , réttyei
fához egy mértföldnyire. Ha jók, legelőiök szuken, és el
tárja középszerű.
adásra alkalmatos módgyok
BOGLÁSALLYA. Magyar fa lévén, első Osztálybéli.
lu Nógrág Vármegyében, föl
BOGSÁK. Banátbéli falu,
des Ura Fáy Uraság, fekszik lakosai leg inkább katólikuKoránts hegye mellett kő sok , fekszik Szinerszegtöl,
sziklák alatt heiyhezretve , {s Keveréstől két mértföld
néhol sovány, néhol termé nyire. Határja középszerű,
keny földgyéhez képest, má
BOGSZETZ. Oláh falu Arad
sodik Osztálybéli.
Vármegyében, fekszik Fe
BpGLÁrs HEGY. Somogy jér Köröshöz közel, a* Jenői
Vármegyében, Boglár hegyé járásban , Boros Jenőtől egy
től különiböző , Kanisától mértföldnyire. Határja jó ter
mindegy fél mértföldnyire, mékenységu.
9

BOGZ.

BOGYA.

BOGYK.

BOGZ. Magyar, és elegyes
falu Bihar Vármegyében, föl
des Ura a' Nagy Váradi Püs
pökség , fekszik a* Béli já
rásban , tsekély vagyonnyai| i o z képest, harmadik Osz
tálybeli.

víz áradáskor; harmadik Osz
tálybeli,
BOGYEST. Qláh falu Arad
Vármegyében, földes Ura a'
Királyi Kamara, fekszik a*
Jenői járásban. Határja jó
termékenységu.
BOGYA, Nemes Bogya.M&- BoGYiNA.EÍegye* falu Zem
gyar falu Komárom Várme plén Vármegyében, földes Ugyében , birtokosai külömb rai külömbféle Urak, lakosai
féle Urak, lakosai reformá katolikusok, és ó hitűek.
tusok , fekszik Megy ertol fél Határja, 's vagyonnyai is se
mértföldnyire. Határja jó ter lejtesek.
mékenységu.
BOGYINA. Sovány tőr falu
Trencsén Vármegyében, bir
BOGYA. Vár Bogya. Ma
tokosa Kubinyi, és más Ugyar falu Komárom Várme
rak, tsekély vagyonnyaihoz
gyében , földes Urai külömbképest, harmadikOsztálybéli.
téle Urak', lakosai katoliku
BoGYizLÓ* Magyar falu Ppst
sok, többen reformátusok,
Vármegyében, földes Ura a*
fekszik Eketsnek szomszéd
Királyi Kamara, fekszik a*
ságában , mellynek filiája.
Duna mellett, Fájszhoz nem
Határja kövér, réttyei j ó k ,
meszsze*, Kalocsától mintegy
legelője alkalmatos, eladás-,
két mértföldnyire, fája épü
rajó módgya, de az áradáletre, 's tűzre van, nádgya,
sokjiéha ártalmára vágynak,
legelője is szükségekre elég,'
mindazáltal első Osztálybeli.
legelőit sokszor rongállyaa'
BOGVAN. Elegyes falu Bács Duna áradása, második Osz
*
Vármegyében, róldes Ura a' tálybeli.
Királyi Kamara, lakosai ka , BoGvoszLÓ.Magyar falu Bi
tolikusok , fekszik a' Duna har Vármegyében, az Érmeimellett Bácstól két mértföld lyéki járásban , földes Ura a
nyire , fája tűzre, és épületre Nagy Váradi Püspökség, ne
van , 's nádgya is az Uraság vezetes termékenységéhez V
tól ingyen , szántó földgye sok vagyonnyaihoz képest
nintsen elég, mivel néhol vi első Osztálybéli.
hessek, homokosak, és sa
BOGYOSZLÓ. Raba Bógos%>
létromosak, szénát, és lege ló. Elegyes fidu Vas Várme
lőt is készpénszen szereznek gyében , földes Urai külömb
féle
1
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BOGYÓ.

féle Urak, fekszik a* Sárvári
kerületben. Határja közép
termékenységi!, vagyonnyai
is olly formák, második Osztálybéli.
BOGYOSZLÓ. Magyar £alu
Sopron Vármegyében, földes
Ura/Herczeg Eszterházy Uraság , lakosai katolikusok,
fekszik Kapuvártól egy mértföldnyire , határjának termékeny voltához képest, elsó
Osztálybéli.

BOHU.

a37

mékenységéhez képest, első
Osztálybéli.
BOMUSZLAVITZ. Tót falu

Trencsén Vármegyében, föl
des Ura Gróf Erdődy Uraság,
a* kinek szép^Kastéllyávaf,
és a' mellette lévő halmon
gyönyörűségesen intéztetett
szép kertel diszesíttetik. La
kosai katolikusok, fekszik
Vág vizén belől Bosatzához
közel, mellynek filiája. Ne
vezete Isteni tiszteletet té~szen tótul, határbéli földgyé
BOHÁNY. Elegyes falu Arad nek termékeny voltához, 's
Vármegyében, földes Ura a'
szomszédságbéli jó piatzo/áKirályi Kamara, lakosai esához képest, elsőOsztálybéli.
gyesültt katolikusok, fekszik
BOHUSSOVA HEGYE. TuBoros Jenőtől három mért
róczVármegyében,
mind fek
földnyire. Határja közép ter
vésére
mind
legelőjére
néz
mékenységu.
ve
jeles
hegy.
Tót
Próna
fe
BOHUNITZ. Tót falu Polett
áll;
s
az
egész
Várme
sony Vármegyében, földes
Ura GrófBrunszvik Uraság, gyét elláthatni róla; tövében
lakosai katolikusok, fekszik egy forrás fakad, melly sem
Nagyszombattól fél mértföld télben bé nem fagy , sem
nyire. H^tárja jó termékeny nyárban ki nem szárad.
Boi PATAKA. Bihar* Vár
ségu , vagyonnyainak eladá
megyében
, ered a* Desznai
sára könyu módgya., első
kerületben
Boi hegyénél
Osztálybéli.
bugygyan ki széless árkába
POÜUNICZ. Tót falu Tren a''hegynek gyökeréből. A'
tsén Vármegyében, birtoko Boi barlangoknak üregéből,
sa Jeszenák Uraság, lakosai méllysége nem olly nagy
katolikusok, fekszik Prusz- mint szélessége; alig foly
kához nem meszsze, egye harmintz lépésnyire, 's már
nes , és szép helyen Vág vize azonnal egy sokat lejáró vimellet, lakosai munkás, és zi malmot hajthat, míg több
nem szegény Emberek, neve-i I hegyéknek forrásaival egye
zetes vagyonnyaihtVs jó ter sülvén többekre öntheti megáradott
T
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Csánynak szomszédságában
mellynek filiája , Szála Apá
tihoz fél mértföldnyire. Ha
tárja középszerű , vagyon
nyai külömbfélék, második
Osztálybéli.
BOKIA. Elegyes falu Bihar
BOJEN. Alsó, és felső Bo Vármegyében TS Béli járás
jen. Két elegyes faluk Bihar ban , földes Ura a* Nagy Vá
Vármegyében , a' Belényesi radi Püspökség lakosai ejárásban. Hátárjaik meglehe gyesult katolikusok, tsekély
tősek, réttyek, s legelójök vagyonnyaihoz képest, har
elég, de más fogyatkozásaik madik Osztálybéli.
ra nézve, harmadik Osztály
BOKENY. Elegyes falu Ubéliek.
,
I gotsa Vármegyéiken, fekszik
BOJÁR. Szabad puszta Pest | a* Tisza, és Bachár egybe
Vármegyében , birtokosai folyásoktól nem meszsze, sík
több Uraságok, fekszik Pa- kies, de a* vizeknek áradá
tajhoz fél órányira, mellynek saitól veszedelmes helyen ,
filiája, 's hozzá hasonlító.
sok búzát termesztő fóldgye
BOJT. JÓ magyar falu Bi van alkalmatos időben; má
har Vármegyében, a* Sárréti sodik Osztálybéli.
BOKLEN. Rátz falu Krassó
járásban, birtokosai külömb
féle Urak, gazdag termékeny Vármegyében, földes Ura a*
ségéhez képest, első Osz Királyi Kamara.
tálybeli.
BÓKOD. Elfcgyes falu Ko
BOKA. Banátbéli falu To márom Vármegyében, lako
rontál Vármegyében, földes sai leg inkább katolikusok,
Ura ü Királyi Kamara, la határjában réttyei, 's legelő
kosai katolikusok, és ó hi je is saját marháinak elég,
tűek „ fekszik Nagy Becske- szőlei meglehetősek, máso
rektöl más fél mértföldnyire, dik Osztálybéli.
Ecska, és Szecsán helységek
Be KOD. Középszerű falu
től nem meszsze. Határja jó Vas Vármegyében.
termékenységu.
BOJCOR. Nem nagy falu Nó
BOKAHÁZA. Elegyes falu grád Vármegyében földes
Szála Vármegyében, birto Ura Puky Uraság, erdős he
kosai Boka, és más Uraságok, gyek között fekszik, Szent
fekszik a Szála vizéhez közel Iványnak szomszédságában
mellyáradott vizát; az után Vaskohnál Körös vizével egy ár
kot választ, külömbféle ha
lakkal bővelkedik, 's arról
nevezetes, hogy néminemű
melegsége v a j i , mert nem
könnyen fagybé.
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mellynek filiája, Határja jó kosa a' Királyi Bányászi K t termékenységi. , fája elég, :: mára.
legelője nagy, réttyei j ó k , > BOKSZSG. Arad Vármegye*
$ kétszer is kaszálhatnak, ben.
malmaik helyben , piatzok
BOLÁNKA. NechvalBolanhárom mértföldnyire, első ka. Tót falu Zemplén Vár
Osztálybéli.
megyében , lakosai katoliku
BOKOR. Kis Bokor. Szabad sok , és ó hkíiek. Határja két
pusztaNográd Vármegyében, nyomásbéli, s közép termé
fekszik az előbbenitöl nem kenységu , réttyei jók , és
meszsze.
kétszer kaszálltatnak, malmai
BOKONVÁNY. Magyar falu helyben,legelője szoross, fá
Bihar Vármegyében, a'Pap ja kevés, Piatza Homonán,
mezői járásban, tsekély va- második Osztálybéli.
gyonnyaihoz képest, negye
BOLDAD. vagy Boldak, al
dik Osztálybéli.
só, és felső Boldak. Magyar
B OKHATS. Elegyes magyar faluk Szatmár Vármegyében*
falu Vas Vármegyében, föl földes Ura Gróf Teleky Ura
des Ura Gróf Battyányi Ura ság, lakosai katolikusok, és
ság , lakosai katolikusok, reformátusok, fekszenek Sán
ámbár némelly javai vannak; dor falunak szomszédsága-'
de mivel földgyei soványak, ban, mellynekfiüáji. Határ
a' harmadik Osztályba szám béli föld gyei jó termékeny séláltatott. .
rfiekj réttyei kövérek, lege, BOKOSNICZA. Temes Vár őjők tágas, itatójok alkalma
megyében.
tos , fájok mind a* két féle,.'
BOKROVA. Temes Várme-* makkjok az Uraságnak enge
gyében.
delmével , királyi dézmát
BOKSA. Tót falu Sáros Vár nem adnak, Beiteken, Szatmegyében , birtokosai kű- máron, és az Erdődi szőlő helörnbféle Urak, fekszik Strop- yekben is módgyok a' pénz
konak szomszédságában , eresetre , Kraszna folyó vi*
mellynek filiája, határjában >zén meglehetős őrlések van, 's
legelője, és fája elég van, de ámbár földgyeinek egy része
réttye tsekély, és földgye is soványas, réttyeinek a> zápo*
soványas, harmadik Osztály rok károsak, piatzozása mesz
béli.
sze , és néha nehéz utakon,
BOKSÁN. Verk Boksán. mindazáltal első OsztálybéKrassó Vármegyében bírtq- [Uek.
9

y

f

f

y

BOLDQC.

BOLDOG.

BOLDOG.

- BOLDOG ASZSZOÜYFA. Ma voltához képest,

gyar falu Szála Vármegyében,
fekszik alsó Páhotaiak szom
szédságiban,mellynek filiája.
BOLDOG. Magyar falu Fest
Vármegyében, földes Ura
Herczeg Grazsalkovich Ura
ság, lakosai katolikusok ,
szöleirf kivul szántó földgyei
termékenyek , nádgya , és
szólö veszóje elég van, több
tulajdonságaira nézve hason
lít Baghoz , fája nintsen, és
e* miatt a* második Osztály
batétetett.
BOLDOGFA. Magyar falu
Szála Vármegyében, birtoko-*
sai több Urak, lakosai katoli
kusok , fekszik alsó Bagód
nak szomszédságában, melly
nek filiája, ámbár réttye nem
elegendő, fája pedig épen
nints, második Osztálybeli.

első Osz

tálybéli.
BOLDOG ASZSZONY. Frau-

enmarkt. Szabad puszta Mo
són Vármegyében, földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság.
BOLDOGFALVA.

Magyar

falu Gömör Vármegyében,
fekszik a' Serkei járásban,
földes Ura a Királyi Kamara.
Határja közép termékeny
ségu.
BOLDOGFALVA. Bihar Vár
megyében.
9

BOLDOG KÁTA. Szabad pusz

ta Pest Vármegyében, fek
szik Szent Márton Katától
nem meszsze.
BOLDOG KŐ. Hajdani Vár

Abauj Vármegyében, földes
Ura a* Religyiói Kintstár.
Nem lehet bizonyosan állíta
ni , ha fekvése helyétől e*,
BOLDOGFALVA, vagy Bol- vagy pedig más valamellydogas[S{onyfalva.
Elegyes j 1 szerencsés történettől nevez
magyar falu Posony Várme
Boldogkő Várának; sok
gyeben , birtokosa a* Reli- hiteles hazafiaknak állatások
gyiói Kintstár , totúl Mátka I szer ént, a* Tatár világban neBo[si, deákul Villa Maria, I vezetés menedék hely vala az
lakosai katolikusok, fekszik ellenségnek kegyetlenségei
Szentztöl i. óránnyira: Ré ellen.Nevezetesek valának a'
tbe, YSárfő között, 1787. j föld alatt volt Keskeny járásai,
új lelki gondviselőt nyert/ 's kamaraji, fekszik RegétzHatárja tágas, földgye ter hez napnyugot f<?lé, mellyel
mékeny, temploma Szűz MÁ egy forma szerencsétlensége
RIÁNAK szenteltetett , régi ket állott k i , a* mannái mind
formára építve, innen, vette az által néhány épulettyeinek
nevét is, a* PosonyiSzent Klá megtartásával szerentsésebb,
ra Szüzeké volt, termékeny mivel amannak szépségével

etek

BOLDOG*

egygyütt kőfalai is lc ron
tattak. Palocsai, és Horvát,
Uraságoknak Örökségek vala
hajdan , míg Szelepcsényi
György EsztergomiÉtseknek
által nefn adatott zálogbán;
azután, egy részét az Esztergo
mi Káptalan , más részét pe
dig a'Lótsei Jézus Társaság
béli Szerzetes Atyák bírták;
's darab időig mind a' kétfél
megmaradott e* Várnak birrokábart. Végre az Esztergojniak által engedték tulajdon
jussokat a' Lötseiek által le
tétetett pénzért, mivel pedig
ritkán látogatták birtokosai,
gabona tartó háznak , (Granariumnak) fordíttatott. A*
^Várnak egyik része egészszen
szőlő tőkékkel iiltettete b é ,
mellynek boldog esztendők
ben kedves gyümöltsei van
nak , s mind a' hazabéliektöl*. mind pedig a' Lengye
lektől kedveltetik bora.
:

BOLDŰtU
BOLDUK. Elegyes falu Kras*

só Vármegyében, földes Ura
-a' Királyi Kamara.
BOLDÚR. Szabad puszta To
rontal Vármegyében, földes
Ura Gróf Butler Uraság, Bian*
lak pusztához, 'sPardányhoz
tartozik. .
BOLDOR. Oláh falu Temes
Vármegyében, sok alkalmat
lan posványos, és motsáros
vizek közt helyheztetett; de
ha meg nem árad a' víz, igen
termékeny határja van.
BOLEHÁZA. Szabad puszta
Posony Vármegyében.
BOLERÁZ. Mező Város Po
sony Vármegyében ,h^földes
Ura a' Religiói Kintstár, latkosai katolikusok , • fekszik
Nagy Szombathoz két órá
nyira , még II. BÉLÁRA lehet

vinni, ki is azt szabadságok
kal megajándékozta; s a
y
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Nagy Szombati SZENT KLÁ

RA Apátzáknak birtokokban

BOLDOGKŐ ÚJFALU. Abauj vala; északra szép szőlő he

Vármegyében, az Ú. betű gyei vannak, túl rajta Sár
kány hegye fekszik szőlő he
ben.
BOLDOG KÖVAH. AKLYA. gyekkel , és szántó földek-,
Népes falu Abauj .Vármegyé kel díz,sesíttetve, első Osz
ben, földes Ura a' Királyi tálybeli.
Kamara, lakosai rész szerént
BOLESOV. . vagy Solc^pv.
paraszti munkával, ré$z sze Tót falu Trencsén Vármegyé
rént szőlő pásztorsággal kere ben, földes Ura Nozdrqvjczr
sik kényereket > szántó föld ky , és más Uraságok, lako
gyei termékenyek, réttye ke sai katolikusok, fekszik IUavés, erdei nagyok, harma vához nem meszsze. Hafáfcdik Osztálybeli.
béli szántó földgyei terméke
Q
uyek,

8OLF6.

t4& -

BOLHA.

BOLHÁS. Alsó Bolhás*
ttyek, legelője elégi fája nem
külömben, és ámbár néha Kö^p Bolhás , Felső Bol
vág víze elönti határját, mind hás , vagy némellyek szeréne
azáltal első Osztálybéli.
{ S[ilas. Három egy más mel
BOLIŐ. Volfsau. Német lett lévő magyar faluk Vesz
falu Vas Vármegyében, föl prém Vármegyében, birto
des Ura Gróf Battyányi Ura kosai külömbféle Uraságok,
ság, fekszik Stájer Ország- lakosai katolikusok, feksze
nak szélen, lakosai katoli nek Déghez nem meszsze ,
kusok határja síkos, és ter mellynek fiJiáji. Határjai kö
mékeny , réttye kövér, erdei zép termékenységnek,'* meg
•elegendók, kereskedést is jó lehetős tulajdonságúak , de
iaszonnal folytatnak lakosai, mivel réttyeik, legelőjök is
szűk* második Osztálybéliek.
első Osztálybéli.
t
BOLGÁROM helyesebben
BOLHIDA. Magyar falu Szá
Bolgárhony. Magyar faluNó- la Vármegyében, birtokosai
-grad Vármegyében , földes külömbféle Urak, lakosai ka
tJra Báró Vétsei Uraság, Bu- tolikusok , fekszik Novának
-csonyhegyének tövében fek szomszédságában, mellynek
szik, Sávolynak szomszédsá filiája, határja soványas, le
gában , mellynek filája, Gö- gelője, fája elég van, föld^
mör Vártnegyének szélénél; yei nehéz mivelésőek, ós
határja meglehetős termé óv trágyázást kivánnak,harkenységu, erdője, legelője madik Osztálybéli.
alkalmas , de mivel szőlő he
BOLHO. Magyar falu So
gye nintsen, harmadik Osz mogy Vármegyében, földes
tálybeli.
Ura Gróf Szecsényi Uraság >
BOLHÁS. Elegyes falu So lakosai többnyire katoliku
mogy Vármegyében, bírto- sok , fekszik Babotsátol nem
. kosai Tálian, és Bakó Urík, meszsze, mellynek filiája,
lakosai katolikusok, fekszik szőlő hegye, fája, makkja
Szobbhoz nem meszsze, elég,földgye a' középszerűek
mellynek filiája^ víg s kies nél jobb ; de mivel réttyeit
helyet foglalt napnyugot fe gyakorta elönti Dráva vize ,
l é , fája, és legelője elég, második Osztálybéli-de földgye réss szerént ho
BOLT. Magyar Boly ele
mokos, réttyei közép termé gyes falu Baranya Vármegyé
kenységnek, szőlője is te ben, földes Ura Gróf Eszter
r e m , második Osztálybeli. házy Uraság, határbéli földgy*
y
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ye termékeny, bóráit Eszé
f én
jól el ad hártya , legelő?
'e majd keyés., de más javai
Íévén első Osztálybéli.
BOLY. Faiu Boly, német

Boly, oláhul Bo/a. Mező
Város Baranya Vármegyé
ben , földes Ura Gróf Battyá
ni Uraság, lakosai leg in
kább németek, es katoliku
sok, fékszik Mohátstól egy
mértföldnyire. Határja jó ter
mékenységu, vagyonnyai külömbfelék, második Qsztálybéü.
BOLY. Elegyes lakosú falu
Zemplén Vármegyében, föl
des Ura Klobusiczky Uraság,
határja mindenféle gabonát
bőven h o z , réttyei j ó k , és
hasznosak, legelője elegen
dő , vagyonnyait eíadhattya,
Üjhelyben , Zemplénben ,
Helmeczen, mind a* kétféle
fája elég; első Osztálybéli.

p,\%

tárja , '$ vagyonnyai is kö*
zépszeruek.
BOLONDOK. Elepyes falu
Trentsén Vármegyében, fek
szik az alsó járásban, lako
sai inkább tejjel élnek, mint
kenyérrel; mivel' sovány ter
mő földgyök van , a' körü
lötte lévő nagy hegyek miatt,
legelője tágas, harmadik Osz
tálybeli.
BOLYK. Magyar falu Bor
sod Vármegyében, földes Urai Bolyki Urak, lakosai ka
tolikusok , fekszik hegyek
le ereszkedése alatt, kies térségu, *s jól mivelhető he
lyen , borai középszerűek,
más javai is lévén, második
Osztálybeli.

[

BoLYK.Bolkovce. Jó nagy
magyar falu Nógrád Várme
gyében ,. fekszik Ipoly vize
mellett, birtokosai több Ura
ságok , lakosai katolikusok,
határbélyi föld gye kiváltké
pen termékeny, legelője, rét
tye elég, tűzi fája szükségeik
hez képest , káposztássá,
kender földjei jók, s malma
helyben, első Osztálybéli.

BOLMÁNY.- Rátz falu Ba
ranya Vármegyében, földes
Ura Gróf Eszterházy Uraság,
lakosai egyesültek, fekszik
a' Siklósi járásban. Határja
gazdag, vagyonnyai neveze • BOLYÁR. Tót falu Sáros
tesek ; elsó Osztálybeli.
Vármegyében, birtosai KeBOLOGD. >vagy Bolvid. Ma- ezer Urak, fekszik Eperjes
yar falu Abauj Vármegyé től két mértföldnyire, határ
én, birtokosa a' tudományi béli földgye agyagos, melly
Kintstár, fekszik Kassától két serényebb munkáltatást kí
mértföldnyire ; 's a Mislei ván ,• de mivel réttye kétszet
Uradalomhoz tartozik^ Ha^- kaszáltatik; legelője n a g y ,
Q %
és
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és erdeje is van, első Osz szoross, harmadik Osztály
tálybeli.
béli.
* BOLY ÁRKA. Tót falu Sá
BONVA. Elegyes falu So
ros Vármegyében, határjá pron Vármegyében,: fekszik
ban erdeje nintsen, legelő* Repcze . vize mellett Kője szúk, réttyei is nem leg szögtől két mértföldnyire, ha
jobbak, fóldgyei soványok, tárja középszerű, valamint
harmadik Osztálybéli.
vagyonnyai is.
BONTA. Elegyes falu So
' BON A. Böfgclin, Pilgersmogy Vármegyében, földes
iorf, Bilgisdorf. Sváb falu
Ura Báró Hunyady Uraság,
Vas Vármegyében, földes
lakosai katolikusok, fekszik
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
az Igali járásban, minden ja
vakkal, és szőlő hegyekkel
BÓNCZESTI. Etegyes oláh
is bővelkedik, első Osztály
falu Arad Vármegyében, föl
béli,
des Ura a' Királyi Kamara,
BONÁR. Ali Boridr. Kö
határja a' hegyek miatt so
zépszerű falu Temes Várme-'
vány , makkja, fája, szil
gyében, nevezete Török
vássá vari j de vagyonnyai
Aly nevezetű Vezértől va
nak eladásra alkalmatossága
gyon, ki itten egy kutat
közel nem lévén, második
ásatván, azt maga nevéről
"Osztálybéli.
nevezte Aly Bunárnak.
BOCZODFÖLDE. . Boczfölde
BONYHÁD. Népes német,
nevezet alatt.
és
elegyes mező Város Tol
* BONDORT. vagy Bonisdorf.
na
Vármegyében,
birtokosai
Német faiü Vas Vármegyé
Klégel,
és
Perczel
Urasá
ben , birtokosa Gróf Battyá
gok,
fekszik
Szekszárdtól
ni Uraság, lakosai katoliku
sok, nem meszsze fekszik más fél mértföldnyire, sokfé
Mór vizétől, határjának ne le lakosokkal számossítatik,
vezetes termékeny voltához kik is leg inkább katoliku
sok ; de a' Zsidók is elég szá
képest, első Osztálybéli.
mosak, és Zsinagógájok is
* BONNÁ, Magyar falu Nó- van itten, határbéli földgye
rrád Vármegyeben, szántó meglehetős, szőleje közép
Öldgyei a hegyek miatt so szerű , dohánnyá elég terem,
ványok, réttyei jók^ Lo- első Osztály béli.
.sonczi piatza közel, tűzre fáBORBÓL A. • Valpersdőrf.
. a elég, Gácí felé-legelője Elegyes falu Sopron Várme
gyében
y

ság.
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f y i h e n , földes Ura Hertteg
Eszterházy Uraság, lakosat
katolikusok, fekszik Sopron
tól két mértföldnyire , bora,
búzája, 's más javai is szük
ségekhez képest elegendő lé
vén,, első Osztálybeli.

mékeny , fája az Uraságnak
erdejéből, piatza a' szőni-*
szédságában, legelője szük
séges marháinak elegendő,
első Osztálybeli*
BORDA. Szabad puszta Aba
uj Vármegyében.
BORCSÁN. Borisán* Tót
BORDÁN. Termékeny sza
Édu Nyitra Vármegyében , bad puszta a Bánátban.
földes Urai több Urak, e'
BORECZA. Tót falu Vas Vár
falu két részre van osztva, megyében, földes Ura Gróf
egyik Nyitra Vármegyéhez, Nádasdy Uraság, lakosai ka
másik Trefttsénhez tartozik, tolikusok , fekszik Sz. Got*s a földes Uraságnak kastél- hárdtól egy mértföldnyire.
lyával díszeskedik, határja . Határja középszerű, szőlei itf
jó termékenységu, réttyei vágynak, réttyeik, 's lege
j ó k , legelője elég, 's más lójök elég, fájok is tűzre van
javai is lévén, elsó Osztály második Osztálybéli.
beli.
BORFŐ. Kálna Borfo.EleBORCSANY. Borcsán. Tót
yes falu Hont Vármegyé
falu Trentsén Vármegyében, én , földes Urai Körmendi
birtokosai több Urak, lako és más Uraságok, fekszik fel
sai katolikusok, határja meg ső Zsembertől nem meszsze ,
lehetős,
j mellynek filiája, egy szorossr
BORCZTCZ. vagy Borsitz. völgyben, határja termé*
Tót falu Trentsén Vármegyé keny, fája mind a* kétféle
ben , birtokosa Ugró, Tar- legelője elég; réttyei haszno
nóczy, Novitz/, és Borsicz- sak, de mivel földgye he
ky Urak, lakosai katoliku gyes , és néhol nehéz mivelsok , szántó földgyei bőven tetésű, 's a' viz áradások is
termők, legelője, és réttyei j soványíftyák, második Osz
j ó k , első Osztálybéli.
tálybeli.
9
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BORCZFALVA.

Borcqova.

Népes helység Turotz Vár
megyében; földes Ura Gróf
Nyári Uraság , lakosai kato
likusok, fekszik Kis Szotzóczhoz nem meszsze , mellynek j
filiája, határbéli földgye ter

BORFŐ.

Tegzes

Borfő,

Brchluc[i. Tót falu Hont
Vármegyében, földei Ura
Gróf Battyáni Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik a*
Báti járásban , határja közép
szerű , szőlei selejtesek, fáQ i
j*

&4<?

BORI;

Boné.

BORI. tótul Boróvc[e. Né
ja kevés, legelője szoross,
pes
tót falu Nyitfa Várme
harmadik Osztálybéli.
gyében földes Urai külömb
BORGÁTA. Magyar falu Vas féle Urak, fekszik Dudvág •
Vármegyében., földes Ura viz mellett, Nagy Kosztolán,
Gróf Battyáni Uraság, lako és Csejta között, az Ország
sai katolikusok, fekszik Kis uttyán, lakosai katolikusok,
Somlyó hegye alatt, 'smint és szorgalmatos föld mivehogy a' szőlőket keríti bor- lők, határja jó termékeny
gáttyának neveztetett, ha ségu.
tárbéli fóldgyei vizessek, 's a'
BORI. Tót falu Hont Vár
piatzozó helytől, és malmok megyében, birtokosai Botól távol esik, mellyek miatt ry Urak, fekszik' Nádasnak
a' második Osztályba tétetett. szomszédságában, mellynek
BORHID. Oláh, és magyar filiája, határja, 's vagyon
falu Szatmár Vármegyében, nyai is középszerűek lévén,
földes Ura Gáspár Uraság, második Osztálybeli.
BORIZOV. Jó nagyságú
fekszik Alsó Homorodnak
szomszédságában, mellynek | hegy Turócz Vármegyében +
filiája, Sziner VáraHyátolj melly mágosságára nézve má
egy mértföldnyire, Szamos sodik e* Vármegyének h e 
vize partyán, szántó foldgyei gyed között, kies legelője
termékenyek; de néhol a' van , nyárban sok juhokkal
víz soványíttya, réttyeik gaz bővelkedik.
BORJAD. Rátz falu Baradagok , legelőjök is j ó ; ha
kivált a'víz áradás nem káro- I nya Vármegyében , földes
síttya, fájok tűzre elég, pia- Ura Gróf Battyáni Uraság ,
tzok Nagy Bányán , és Szat- I fékszik a' Baranyai járásban,
máron, második Osztály I lakosai egyesültek, tsak nem
minden javai vannak, s ám
béli. ,
BORHÍDA. Tót falu Vas Vár bár szőlő hegye nintsen
megyében , földes Urai Gróf mindazáltal más tulajdonsá
Battyáni, ésG. Szapáry Ura gaiért, első Osztálybéli.
BORJAD. Szabad puszta Tol
ságok, fekszik hegyek kőzött
Mór vizétől nem meszsze, na Vármegyében, földes Ura
határja jó termékenységu, 's <Báró Rudnyánszky Uraság,
minden első Osztálybeli falu fekszik Kajdatsnak szomszéd
kat illető tulajdonságokkal ságában, mellynek filiája.
Határjá jó.
megáldattatok
%
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BOR.-

BORJÁT.

BORONY;

BORTATHEGYE. Tolna Vár-

megyében, Simonytornyától
más fél mértföldnyire fek
szik napkeletre; napnyugotról pedig Sárvize felé, melly
oldalán sűrűen, és magossan nyőtt terepely tserfái
vágynak
BORRÚT. Orosz falu Má
ramaros Vármegyében föl
des Ura a' Királyi Kamara,
az oroszok Kvasninak hív
ják az ottforró saVanyú víz
ről, nem nagy helység, 's
lakosai leginkább fával ke
resik élelmeket, fekszik Kó
ros Mezőtől nem meszsze,
mellynek filiája. Határbéli
földgye középszerű, egyéb
tulajdonságaira nézve, ha
sonló Bocskorahó faluéhoz,
második Osztálybéli.
BORKÚT- Elegyes falu SzatXnár Vármegyeben, földes
Ura Szirmay Uraság, fekszik
Nagy Bányától fél mértföld
nyire. Határja középszerű.
v
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BORONYKA. Bróny Várá
nak romlásainál épült Borsva
patakjának napkeleti partyán.
BOROS. Magyar falu Bi
har Vármegyében, földes Ura
a' Nagy Váradi Káptalanbéli
Uraság, lakosai reformátu
sok, fekszik Berettyó vize
tői nem meszsze. Határja gaz
dag, s külömbféle szép ja
vai szerént, első Osztálybéli.
9

BOROS. Szabad puszta Arad
Vármegyében.
B o RO SGÖDÖR.

Incenhofl

Elegyes magyar falu Vas Vár
megyében, lakosai katoli
kusok , határja nem igen ter
mékeny, és szorossis, má
sodik Osztálybéli.

BOROSGYŐR. Magyar fala
Veszprém Vármegyében, föl
des Ura Gróf Eszterházy Ura
ság, fekszik Pápától nem
meszsze, melly Uradalom
hoz tartozik, határja termé
keny , erdeje helyben, tűz
BORO. Borove. Orosz fa
re , és épületre faja elég, rét
lu Zemplén Vármegyében.
tyei j ó k , piatza Pápán, ét
BORONKA. Rátz falu So Győrben, négy mértföldnyi
mogy Vármegyében, birto-1 re ; malma helyben, ámbár
kosai Gáli Urak, motsáros j szőlő hegye nintsen; de a*
helyen , Marczalitól fél mért- ! Somlyai, Badacsonyi, és
földnyire épült, szőlőhegye Balaton környéken lévő sző
nintsen, «iagyobb része föld lőkben pénzt kereshetnek,
gyének homokos; de más első Osztálybéli.
BOROS JEHŐ. A* J . betű
javai lévén, második Osz
ben.
tálybéli.
Q 4
Bo-
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BŐRÖST,

BeRosf«

BOROSTELEK. Borsé. Oláh Gróf Battyáni Uraság, lako

felu Bihar Vármegyében , a'
Váradi járásban, földes Ura
Gróf Haller Uraság, közép
szerű termékenységéhez, 's
vagyonnyaihoz képest, má
sodik Osztály béli.
BOROSTYÁNKŐ VknA.Bern-

stein. Vas Vármegyében,
magas hegyen épült Vár, föl
des Ura Gróf Battyáni Uraság.
Ne^ezetesíti e* Várat felette
magas, és az ellenséges idők
re alkalmatos fekvése. Ke
mény kősziklán van épfdve,
mellyböl egy nagy darab rész
a' Várnak udvarában meghajjyattatott. Szobái noha régi
ízlés szerént épültek, mind
azáltal méltóságos lakást szol
gáltatnak. A'kilátás belőle
igen szép, mért meszsze mértföldekre ellehet a' Városokat,
és falukat egy tekintettel lát
ni; pintzeji is nevezetesek;
alatta pedig Szalonak felé a
bödöskövet, rezet, galitzkővet főző házak vágynak, mel
lyek mind a' Hazában, mind
pedig kivul esméretesek, és
messze elhordattatnak. Pán
tlika szövő is lakik a' Vár
ban, 's az Uraságnak régi
hadi készületei, és fegyverei
is szemléltethetnek.

sai katolikusok, és evangé
likusok, határja néhol ter
mékeny , néhol pedig sová
nyas a' nagy partok miatt,
hasznos legelője van, és fája
mind épületre, mind tűzre
elég, lakosai rész szerént gazdáskodás, rész szerént pedig
kereskedéssel élnek, vagyon
nyainak eladására jó módgya
lévén, első Osztálybéli.
BOROSTYÁNKŐ.

Baüin-

stein. Nevezetes magas me
redek hegyen, és sflru erdő
ség között fekvő Vár Poson
Vármegyében, földes Ura
egész I. FERDINÁND idejétől
fogva, Gróf Pálfy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Stomfahoz^. órányira. Itten
tartya ez tíri nagy Nemzet
ség \leveleit, fegyvereit
's a' t \ nevezetes puskapor
maimais vala, melly 1 7 7 5 .
szerentsétlenul elégett, pa
piros , és furéz malma van
szép halas tó is építetett az
Uraságnak számára, mellybea
pisztrángok, és más neveze
tesebb halak tartatnak. La
kosai többnyire tsehek, és
katolikusok, határja közép
termékenységu, vagyonnyaikat jól eladhattyák, első Osz
BOROSTYÁKŐ. Mező Vá tálybéli.
ros, melly a' Vártol vette
BOROSTYÁNKŐ.
Ballennevezetét; és alább közel stein. Paistun. Tót faluPofekszik hozzá, földes Ura j soij Vármegyében, hasonló
nevezef

>
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BOROSZ*

nevetetfi Vár alatt, földes
Ura Gróf Pátfy Urasig, la
kosai katolikusok, fekszik
Storrua mellett, mellynek fi
liája.

resetre is meglehetős alkal
matosságok, második Osz
tálybéli.
BOROSSZEK. vagy Boross[Cg. Elegyes falu Vas Vár
BOROSZLÓ. Brcs^tov* Tót megyében , földes Ura Bozai
falu Sáros Vármegyében, föl Uraság, fekszik Szombat
des Ura a* Királyi Kamara, helytol más fél mértföldnyire*
lakosai katolikusok, föld Határja jó termékenységu.
BOROTA. Szabad puszta
gye, a* hol szorgalmatosan
miveltetik, termékeny, rét- Bács Vármegyébenföldes
tyeinek némelly része kétszer Ura Hertzeg Grasalkovich
kaszáltatik, legelője , fája Uraság, fekszik Felső Szent
mind a' kétféle s piatzozása Ivánhoz nem meszszb, mellynem meszsze, elsó Osztály- nek filiája. Határja j ó , és sok
juhokat táplál.
béli.
BOROSZNOK. Bra[nik. Tót
BOROVA. Tót falu Poson
falu Gömör Vármegyében, Vármegyében, földes Ura
földes Urai Szkárosi, Farkas, Gróf Pálfy Uraság, fekszik
Runyai, Zsoldos, Hanvay, Bánok Sz. Györgynek szom
és Darvas Urak, lakosai evan- szédságában , mellynek filiá
gelikusok,fekszik délre £zká- j a , Szuha Városával határ
roshoz egy órányira, Turotz ros, lakosai leg inkább hor
vize partyán, hegyek kö- vátok , határbéli földgye j ó
zött, vashámorais van, la- szőlő hegye termékeny, 2I
koéai közzul némellyek jól Vereskői Uradalomhoz tar
ergo, és oltsófonó orsókát tozik , második Osztálybeli*
észítenek. Határja három
BOROVA HORA. Hegy Zó
nyomásbéli, 's meglehetős, lyom Vármegyében, az Ó
leginkább rozsot, és zabot Zólyomi határban, melly ar
terem, piatea Jolsván, és ról nevezetes, hogy rajta,
Ratkón, második Osztály termő arany találtatik, n\elly
béli.
majd fu szálakon , majd sző
BOROSZNOK. Brusqiik. Tót lő leveleken, 's majd egye
falu Nógrád Vármegy. földes bütt , de tsak kis minémfiségUrai külömbféle Urak, fek- ben látszik, kénkő is terem
szikGátsfal vától nem meszsze, benne.
BOROVA. KisBorovt* Tói
mellynek filiája, határja kö
v e s , erdeje > $ fája elég* ke falu Uptó Vármegyében, bip*
tokos*
f
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BÓROVB.
tokosa Jób Uraság, bértzes
helyen fekszik sovány határ
jával Árva Vármegyének
szomszédságában, Nagy Bobrocztól más fél mértföldnyi
re tsekély vagyonnyaihoz
képest, harmadik Osztály
béli.
t

BŐRÖVE. Nagy Borove.
f

Tót falu Liptó Vármegyében,
birtokosa Jób Uraság, lako
sai katolikusok, határjaelég,
de kevés helyen trágyáztathatik, tűzre fája van, legelő
je szoross, harmadik Osz
tálybeli.
BORRÓ. vagy Borov. Kis
falu Zemplén Vármegyében,
földes Ura Szirmay Uraság,
partos helyen fekszik, termé
ketlen > és sovány földgyé
vel.
* BORS. Magyar falu He

ves Vármegyében, birtoko
sai külömbféle Urak, fek
szik Szarvaskőhöz egy mért
földnyire , napnyugotra a'
hegyeken tűi, szántó földgyei kevesek, hegyes határ
ia miatt, harmadik Osztály
beli.
BORS. Magyar falu Bihar
Vármegyében, földes Urai
a* Nagy Váradi Püspök, és
>* Káptalanbéli Uraság, la
kosai reformátusok, fekszik
Artándnak szomszédságában,
Nagy Váradhoz egy kis mért
földnyire. Határja gazdag,

"BORSA.
réttyei kövérek, legelője
nagy, dohánnyá, tökje j ó .
első Osztálybéli.
BORSA. Elegyes falu Mára*
maros Vármegyében, bir
tokosai több urak, lakosai
katolikusok, fekszik Felső
Visónak szomszédságában
mellynek filiája, Visó pa
takja öntözi határját, e' leg
végső helységnek Márama-*
ros Vármegyében, melly,
midőn már megnagyobbo
dott északról (\is[la, délről
edig Repede patakotskákal egyesíttetik. Nevezetes
e' helység a* Tatároknak itt
történt megverettetésekröl.
Savanyu vize is van. Fájok
mind tűzre, mind épületre
elég, réttyek hasonlóképen,
legelője is elég, mellyek ám
bár soványosak; de mivel
szálak tsinálásával a' lako
sok mind adójokat kifizet
hetik, 's élelmeket is kön
nyen keresik, első Osztály
béli.
9
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BORSA. Alsó Borsa.

Tót

falu Poson Vármegyében „
Csalóköz szigetében, földes
Urai külömbféle Urak, la
kosai Magyarok, Totókkal
elegyest, mezeje elég gaz
dag, de a' mellette folyó
Duna néha nagy kárára van,
fája kevés van, tulajdonsá
gairanézve , hasonló Király^
falvd-

BoRsrré,

BORÍJU

falvóhoz, második Osztály- ma helyben, itatója alkal
téli.
matos, eladásra jó módgya
' BORSA. FelsS Borsa. Ele tijhelyben, első Osztálybéli*
gyes falu Poson Vármegyé
BORSITZ. Tót falu Tren
ben, birtokosai külömbféle
tsén Vármegyében, birto
Urak , lakosai katolikusok,
kosai külömbféle Urak, fek
fekszik a' Dunához közel,
szik a'. Vág vize körül, Ikla* Jókárol egy mértföldnyire,
vához nem meszsze. Határja
határja, 's vagyonnyai is kö
meglehetős termésű.
zépszerűek.
BORSFA. Magyar falu Szá
BORSOD VÁRMEGYE. COla Vármegyében , földes Ura mitatus Borsoditnsis, 2?orGróf Fekete Uraság, fékszik schoder Gcspanschaft. Ne*
Bánok Szent Györgyhöz nem vezetet vette a* Borsodi Vár
meszsze , mellynek filiája, tól , melly nem tsekély erős
határja jó termékenységi!.
sége vala Ursnak, a' Magya
. BORSAVÁR. Magyar fatu rok hajdani Kapitánnyának.
Veszprém Vármegyében, a* Emlékeztető jeleit mutattya
felső járásban, földes Ura a* Bódva vize mellett léyő
Gróf Eszterházy Uraság, fek temető helye. Napkeletről
szik Bakony erdejében. Ha határos Abauj, Zemplén, és
tárja jó termékenységu, va Szabólts Vármegyékkel, nyugyonnyai középszerűek. ,
gotra Heves, és Gömör Vár
BORSI. Magyar falu Zem megyékkel van szomszédság
plén Vármegyében, földes ban, észak felől pedig majd
Ura Gróf Áspermont Uraság, Torna, maid Afcauj Várme
Bégányiaknak kastellyok va gye veszik körűi. Hoszsza e
la itten, hajdanában pedig Vármegyének Szent Jakab
Rákótziaké volt, fekszik Új- tol Valkig nyóltz mértföld *
helyhez nem meszsze, sik szélessége pedig ö t , 's majd
helyen Bodrog partyához kö több, és majd kevesebb. Vizel , nyárban a' SOK szúnyog dékje a'leg szebb hegyekkel,
miatt lakosai eleget szeny- és völgyekkel ékesíttetik,hori
vednek, kelemetes fekvése ral, búzával kiváltképen,
^van, körülötte erdők vannak, de a természetnek más egyéb
határja két nyomásbéli, V jótéteményivei is gazdagon
minden veteményt bőven megáldáttatott. Mezei szé-*
lioz, szénája jó, legelője elég, p e k / é s igen termők, folyó,
ííja tűzre, és épületre, mal- és kór vizeiegésségesek. Ne*
veze9
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BORSOÖ*

SOMOD/

vezetesseb folyó vizei Her zett Felete lyuk, mellynek
nád, Hejo, Sajó,
Bárso mintegy száz lépés hoszszanyos , és Sunyva vize, mel- sága, szélessége pedig tizen
lyeknek leírásai, tulajdon ne hat, alkalmatos rejtek he
veik alatt fordulnak eló. He- lye vala, a' bujdosó sereg
yei az Egri hegyeknél kez- nek, a' hadi időkben, 's jó
odnek, és egymással öszve hasznát vévék e* vidéknek la
kaptsolva terjednek el Mis- kosai az utolsó Rákótzy há
kóltz mellett, Diósgyőr felé; borújakor , mert ide rejtették
elválnak ellenben az Apád vala el magokat némellyek;
fal vai hegyek felé; a' bennek de a Tsászári népnek Fő tisztermő fáktól, veszik részei tye előtt elárultatváh, őket
nevezeteket, és majd Bik- innen felverte vala. Más bar
kesnek, majd tölgyesnek lang is van ez alatt valami
neveztetnek. Nevezetesek to vel lejjebb, melly az előb
vábbá az erdő hátsági, és a' binél nagyobb; bővsége
száraz völgyi hegyek, mel- mintegy két száz lépésnyi*
lyekben vágynak a'Rakatzai, s azért nevezik Ketske lyuk
Szaiontai, Mártonyi, Me- nak , mivel zűrzavar, és szél
szesi, Szendi, és más több vész idején , jó sereg juhok
hegyek. Ezeken kivul Bélkó elférnek benne. Harmadik a*
hegye, ellenében Eged he Diósgyőri barlang; e* már
gye, Szent István erőssé, 's sokkal nevezetesebb, mint
majd a'Novaji, Tardi, Da- az előbbiek, szája oHy for
rótzi, Sági, Harsányi, Gö- ma, mintha valaha pintze
römbölyi, és Miskóitzi he- lett volna; de ürege nagyon
pek. Emlékezetet érdemel meszsze terjed, és végre kü
arbó felett Os[tra hegye is, lömbféle ágakra osztatik.
Térsége gazdagon termő,
mind nagyságáért * mind pe
dig külömbféle vadgyaiért is; hegyei vas hámorral, és hu
fievezetes továbbá Visnyó, tával , s mész égető keménés Mdlnyika között Nyárjuk tzekkel, és sok külömbféle
/tegye; magas, kősziklás, vadakkal gazdagok, 's a' Szenagyságáért; továbbá a* S{. pességnek, és más VármeJaélek hegye, melly hajdan gyéknekis élet tárja, a* Len
a' köz bír szerént a Paulina- gyeleknek pedig kedves borr
termő helye. Lakó helyei
*pké vala*
Barlangjai is vágynak, el mind öszve aiR. V a z Egri
ső ezek között az ugy neve Püspöki Megyéhez tartozik.
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Boa-

Boasoo.
BORSOD VÁHA,

~

BORSZUCS,

Hajdani j sai külömbféle Urak , lako

^omladozott Vár Borsod Vár
megyében , nevezetes arról,
-hogy az, egész Vármegyé
nek , nevet szolgáltatott. Azt
beszéllik felőle némellvek,
hogy URS, a* Hunnusoknak
Vezére, itt választotta volna
táborozását, 's lakó helyét is.
BORSOD. Sorsod

Vdrmi-

gyében, birtokosai Ragályi,
és más Uraságok, lakosai ka
tolikusok, többen reformá
tusok, az előtt Mező Város
"vala, most középszerű falu,
fekszik Sziráknak szomszéd
ságában , mellynek filiája,
Bódva vizétől nem meszsze,
Miskóltzi piatzához 4. mért
földnyire , határjának egy ré
sze j ó , rüízre való fája száraz
omladékokból, szőlő hegye
középszerű, Kir. dézmát nem
adnak, malma a' határban;
legelője nem igen elég, fája
épületre nintsen, Bódva vi
zt néha károkat tészen az
tdelényi töltéseknél, máso
dik Osztálybéli.

sai reformátusok, fekszik Bor
sa folyó vízpartyán, Getse,
és Várihoz egy órányira* Két
vízi malma helyben , határ*
ja j ó , trágyázás után min
denféle gabonát terem, le
gelője hasznos, és elegendő,
faja mind a' két szükségeik
re , piatzozása közel; a B é nyéi, Musai, és Beíegszázi
szőlő hegyekben pénzt keres
hetnek; dé mivel határját
Borsa vize gyakorta elönti,
második Osztály béli.
BORSZUCSINA. Orosz fala
Bereg Vármegyében, földes
Ura Gróf Schönborn Uraság ,
fekszik a* Varsovi kerület
ben. Határja soványas, rét
tyei meglehetősek, legelője
elég nagy^ fája is kivált tűz
re dL mennyi kell; de ke
resetre tsekély módgya lé
vén , 's mivel piatza sintsen,
negyedik Osztály béli.

1

BORSOD. Szabad puszta
Bács Vármegyében, földes
Urai Hertzeg Grasalkovich,
és Latinovits Uraságok. Fek
szik Bikitshez nem meszsze,
mellynek filiája. Határja kö
zépszerű.
BORSÓVÁ. Magj^ar falu Be
rreg Váripegyében, birtojto

BORSVA. vagy Borsa vi%c.

Bereg Vármegyében, Mára
maros Vármegyének határjá
ban foly le Breznikfalvának
napnyugoti oldalán felül
míg ket mértföldnyire foly,
Kcreszkének, Krusznyiczának, Bronykának, Dolhának, Zadnyának, Ugotsa
Vármegyében pedig kis Szf-*
getet. formál, mellynek fel
sőbbje Ugotsa Vármegyéhez^
másika
t

BOBZOV.

BORSZÖCSé

masiJTa pedig Bereg Várme-|
gyéhez tartozik, áradások
idejekor nem kevés károkat
tesz, a' szántó földekben;
míg a* Tiszával elegyedne.
BORSZÖCSOK. Magyar falu
Veszprém Vármegyeben, föl
des Ura a* Veszprémi Püspök
ség , fekszik Vásárhelynek
szomszédságában, tűzre, és
épületre való fája van, földfrye középszerű, legelője ,
es réttyei elegendők, a Som
lyói szőlő hegyek alatt fek
szik, és más Balatoni sző
lőkhöz is közel van, holott!
mind fuharral, mind kézi
munkával pénzt kereshet
n e k , 's tavában elég hala
van, második Osztálybéli*
r

BoRzovA. Fel Borzyva.
Elegyes falu Torna Várme
gyében földes Ura Hertzeg
Eszterházy Uraság, fekszik
Jablontzának szomszédságá
ban, mellynek filiája, a'je
ges barlangnak völgyében,
napkeletről tserfás erdejé
nek , 's kősziklás hegyeinek
alatta, mellyektöl keríttetik y sovány, és követjes ha
tárja miatt, harmadik Osz
tálybeli.
f

BQRZOVA. vagy

Borzja.

Magyar falu Szatmár Várme
gyében , földes Ura Gróf Erdődy Uraság, fekszik Jánkhoz nem meszsze, mellynek
filiája, lakosai katolikusok,
többen reformátusok. Határ'a középszerű, vagyonnyai
BORZ. Elegyes falu Bihar :ülömbfélélc.
Vármegyében, fekszik Be- I BORZAVAR. Elegyes falu
Veszprém Vármegyeben, föl
lényeshez nem meszsze.
BORUBKA. ördög Gorub- des Ura GrófEszterházy Urar
ság, legelője tágas, réttye ,
ka név alatt.
fája
tűzre, és épületre elég,
BORZIK. Burzuk. Oláh fa
maimais
helyben; de mivel
lu Bihar Vármegyében, a*
föld
gye
soványas
, eladásra
Váradi járásban, földes Ura
való
alkalmatossága
is nehéz
Gróf Csáky Uraság, jó termésbéli tulajdonságaihoz ké lévén, a' harmadik Osztály
ba tétetett.
pest, első Osztálybéli.
BosA. vagy Bossa. Szabad
BORÍIK. vagy Borz. Oláh i
falu * Bihar Vármegyében, !puszta a' Jászságban.
fekszik Belenyéshez nem j BOSACZA. Nagy tót falu
meszsze, földes Ura a* Napy Trentsén. Vármegyében, föl
Váradi Püspökség, tsekély des Ura Gróf ErdŐdy Uraság,
vagyonnyaihoz képest har lakosai katolikusok v fekszik
Vág tíjhelytöl \ . mértföldr
madik Osztály béli.
nyire,
9
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$OSAJ.;

BoStáA*

hyire , földgye néhol sová
BOSIGLOVA. Banátbéli falu
nyas ; de egyéb javaira néz a* Vérsetzi kerületben.
v e , melly ékkel bővelkedik,
BOSMAK. Banátbéli faluUj
első Osztálybeli.
Falánkához, mintegy másfél
BOSAJ. Bo[saj, Bofsej. Ma mértföldnyire, bányája is van.
gyar , és oláh falu Bihar Vár
BOSMAK. Szabad puszta
megyében , birtokosai kü Temesvárhoz, mintegy két
lömbféle Urak, fekszik az mértföldnyire.
Ermellyéki kerületben, lako
BOSNICZA. Tótfalu Zem
sai többnyire egyesültek, jó plén Vármegyében, birtoko
termékenységéhez képest, el sai Molnár Urak, fekszik To
ső Osztálybeli.
poly , és Ondova vizek kö
BosÁw. Kis Bosdn. Tót fa zött , Tusához nem meszsze
lu Nyitra Vármegyében, bir határja ha tragyásztatik min
tokosai Bossányi, és más U- denféle gabonát bőven hoz,
rak , fekszik Nagy Tapol- réttye hasznos, és kétszer ka
csántól három fertály órányi szál tátik, legelője elég, fája
ra , lakosai katolikusok. Ha is tűzre; malma közel, vatárja középszerű, tulajdonsa-! gyonnyait eladhattya Varangai hasonlítanak Nedanótz nón, Nagy Mihályon, Ung
faluéhoz, második Osztály váron, első Osztálybéli.
BOSOD. Középszerű falu Bi
béli.
har
Vármegyében.
BOSAN. Nagy Bosán. Tót
BOSOGAÍ
Banátbéli falu Ma
falu, az előbbeninek szom
ros
vízétől
nem
meszsze, fek
szédságában, birtokosai Bos
szik
Erdély
Országnak
szélén. *
sányi, és Rudnay Urak, la
Bosox.
Magyar
falu
Szála
kosai katolikusok. Határja,
Vármegyében,
földes
Urai
a*
is vagyoiinyái is ollyanok
Szalavári
Prépost,
és
Apaturmint az előbbeni falunak,
ság, lakosai katolikusok, fek
második Osztálybéli.
szik Csacsnak szomszédságá
BOSSÁN NEPORATZ. Prents, ban, mellyhez hasonlító, 's
Tót falu Trencsén Vármegyé ennek filiája.
ben , birtokosai Motesitzky,
BOSOK. Busch$ridorfk Hor
és más Urak, fekszik Mote- vát , és német falu Vas Vár>
sitzhez nem meszsze, mellyé megyében, birtokosa Gróf
nek filiája , hatátbéli föld Batyáni Uraság , a* kinek
gyeik jók, de mivel fája nints, szép k^stéllva vagyon itten.
második Osztálybéli.
Ebben tiltt életének utolsó
észtenÉ

BOSOK.

esztendeit özvegy Palatinusné Gróf Battyáni Lajosné
ÁSzszony, született Kinszky
Gróf Aszszony. Igen gyönyö
rű a* fckvóseRohontztól egy,
Kőszegtől két órányira. Meg
lehetős termékeny földgyei
varinak, réttyei j ó k , erdeje
tízre, és épületre elég, sző
leje rész szerént a* határban,
rész szerént kivül, malmai
szint ügy; Köszögön, és Rohonczon piatzozása, elsőOsztálybéli.
BOSOK. Kis falu Veszprém
Vármegyében, birtokosai küJömbféle Urak, lakosai rész
szerént Római katolikusok,
kik Mező Komáromba jár
nak Isteni tiszteletre, rész
szerént reformátusok > kik
nek Enyingen vagyon Tem
plomok, melly falunak szom
szédságában > fekszik északT a , és tsak egy fertővel vá
lasztatnak egy mástól, me
zősége szoross, szántó foldgyei, erdeje, szőlő hegye,rét
tye, legelője van, V közép
szerű vagyonnyaihoz képest,
második Osztály béli.
* BOSOK. Elegyes falu Ba
ranya Vármegyében , tsak
nem mindeii javai lévén, első
Osztálybéli.
BOSOK. EroyiL Tót Mező

Város Hont Vármegyében,
mellynek Vára is van , bir
tokosa a' Tudományi Kints-

BÖSTA,

tár, lakosai katolikusak, fek->
szik Zólyom Vármegyének
szomszédságában, határja ter
mékeny , vagyonnyai külömbfélék, első Osztálybeli.
BOSTA. Magyar, és elegyes
falu Baranya Vármegyében
földes Ura a' Pétsi Káptalan,
külömbféle javain felül, pia
tzozása is jó van, első Osz
tálybéli.
BOSUR. Banátbéli falu a*
Lugosi kerületben, fekszik
Lúgostól egy mértföldnyire.
Határja jó termékenységu.
f

BOZSVA VIZE. Ered Telki

bánya felé, a' Szalántzi he
gyekben , 's alig tsergedez
egy darabig a* kút főktől,
és más a* fuzéri hegyekből
leomló vizekkel meggazda
godik , némelly falukat bé
fut, sebes tsergedezésével,
Mikóházán pedig, keresztül
folyván , S. A. Üjhely felett
elegyedik öszve Ronyva vi
zével.
BOZSVA. Kis Bozsva. Ele
gyes magyar falu Abauj Vár
megyében, birtokosa Bor
bély Urak, fekszik a* Fuzéri
járásban, hutája is van. Ha
tárja közép termékenységu,
réttyei, '& legelője is j ó , fö^elékje meglehetős terem,
fája szfiken, piatza távol, má
sodik Osztálybéli.
BOZSVA. Elegyes magyar
falu Abauj Vármegyében, bir
tokosai

BOTFAL.

BOSNY.

atf

tokosai Boronkai Urfik, ha geihez képest, első Osztály
tárja az előbbenihez hason beli.
BOTFÁIVÁ. BTÍTICTJ Bijnlító , Y ez is második Osz
C7c, alsó Botfalva. Tót falu
tálybeli.
BOSNYE. Oláh falu BiharVár- Nyitra Vármegyében, birto
m egyében, fekszik a* Nagy kosai külömbféle Urak, lako
Váradi járásban,lakosai egye sai katolikusok, és Augusztána vallásúak. Vághujhelysültek, határja középszerű.
BOSTA. Baranya Vármegyé től egy mértföldnyire fekszik^
határbéli földgye jól termő ,
ben.
BOTA. Magyar falu Bor szőleje második Osztálybéli,
sod Vármegyében,. birtoko réttyei, *s legelője is elég jó>
sa az Egri Kispapság, fek de faja szuken van, piatza
szik a Szent Péteri járásban , szomszédságban Újhelyben ,
Sattához közel, mellynek fi első Osztály béli.
liája , fája ingyen tűzre, és
BOTFALVA. Felső Botfai*
épületre, földgye soványas, va. Tót falu Nyitra Várme
legelője nem elegendő, pia gyében, földes Ura Gróf Er
tzozása meszsze, malmai is, dődy Uraság, fekszik az előb
mellyejboiiatt harmadik Osz binek szomszédságában, la
tálybéli.
kosai katolikusok , é? AuBOTFA. Magyar falu Szála 'usztána vallásúak. HatárbéVármegyében , földes Ura i földgye középszerű, réttyei
Gróf Erdődy Uraság, fekszik gazdagok, legelője elég, fii
Csatárhoz nem meszsze ám ja hasonlóképen, makkja is
bár legelője, fája, makkja, és az Uraságnak engedelmével,
szőlő hegye van; de mivel gyümöltsössei jók, piatza köföldgye homokos , és' völ- ] zel, első Osztálybéli.
gyekben vagyon , soványos ! BOTHAR. Elegyes falu Krastermékenységu , harmadik só Vármegyében, földes Ura
Osztálybeli.,
a' Királyi Kamara. Határja jó
BOTFA. Ó Botfa. Magyar termékenységu.
falu Ungvár Vármegyében ,
BOTKKJ. Oláh falu Bihar
földes Urai külömbféle Ura Vármegyében a* Béli kerü
ságok, lakosai katolikusok,és letben , földes Ura a! Nagy
reformátusok, fekszik Őrnek Váradi Püspökség, határbéli
szomszédságában, mellynek tsekély vagyonnyaihoz ké
filiája, Kapóstól egy jó mért- pest a harmadik Osztályba
íőld nyire^ jó termékenysé tétetett..
;
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BOLICZ.

BOLICÍEST. Elegyes falu
Krassó Vármegyében, folcfes
Ura a' Királyi Kamara. Ha
tárja középszerű.
BOTINIEST. Oláh falu Krassó Vármegyében , birtokosa
a' Királyi Kamara.
- BOTPALÁD. Magyar falu
Szatmár Vármegyében, lako
sai katolikusok, fekszik Jánkhoz nem meszsze , mellynek
filiája, és hozzá hasonlító.

BOTTY.

gyében, Harsányon felül
fekszik a' Siklósi Uradalom
hoz közel; észak felé Péts ,
ésMohátsközött, termo, é*
gyakran ár vizes szántó föld
gyeivel ; sok erdei, kies tér
ségei , és sik mezőségei van
nak. Leg főbb helye Boly
a' hol majorságot tart az Ura
ság; egy mértföldnyire ehea
f

Magyar Péter,

magyar la

kosaival ; szomszédságában
? BOTRÁG Y. Magyar falu Be- pedig Ivdnfalva rátz lako-»
jeg Vármegyében , birtoko saival, majd ezek e' rátz
sai külömbféle Urak, lakosai faluk, Kassád, Jakabfalva,
reformátusok, fekszik Bátyú Virágos, Borjdd, "Nagy Buhoz két órányira, hartárja ter diner, Kis Budiner, Kövesd,
mésbéli tulajdonságaira néz melly jó ízu boráról neve
ve Bátyúhoz hasonlít, ki zetes , nem külömben a Kis
vévén hogy itten a' község Budinéri borok is kedves
nek jó nagy réttye van, tsíkja ízűek. Ezek után fekszenek
Olasi,
Héder,
nevezetes, harmadik Osztály Bélvárd,
melly posztó szövőiről neve
téli.
BOTIRA. Magyar falu Ba zetes. Ide tartoznak még
ranya Vármegyében, földes Tütös, t o k á n y , Pétre , ts
Ura Herczeg Eszterházy Ura Palkonya is, Battyán Los á g , fekszik a* Pétsi járás thárdi, Miszlcl, Péts Váro
ban, lakosai leginkább refor sának szomszédságában, hol
mátusok. Határja középszerű. ott régenten Áriánusok is
BOTOS. Temes Várme laktak; kiknek fejek sza-»
bad Szent Királyon tartózko
gyében.
BOTSZEG. Kis falu Poson dott. Az egész Uradalomnak
Vármegyében, földes Ura fekvésbéli helye, mintegy
GrófPálfy Uraság, fekszik hét mértföldnyire terjed, 's
'Csalóköz szigetében; határ nevezetes termékenységu fa
ja szfik, az Uraság szép Fá- lukat foglal magában.
tzán kertet építtete itten.
BOTTYÁN. Elegyes falu Bi
BOTTYÁNI. vagy Battyáni har Vármegyében, a* Vára
Uradalom. Baranya Várme-j di Járásban, földes Ura<3róf
Haller
>

BOTTY.

Haller Uraság, lakosai egye
sültek, nevezetes termékeny
ségéhez képest, elsq Osz
tálybeli.
BOTTYÁN. Magyar falu Pest
Vármegyében, földes Ura a*
Religyiói Kintstár,- fekszik
Vácz Kis Hartyánynak szom
szédságában , mellynek fi
liája, Kerepestől egy mért
földnyire, határja meglehe
tős, szőleji középszerűek,
legelője szükségekre elég,
tűzre is fája van; a' Dunához,
Pesthez, Váczhoz való kö
zel léte miatt, jó módgya
van vagyonnyainak eladásá
ra. A' Pesti Paulinusokhoz
tartozott, második Osztály
beli.
BOTTYÁN. Elegyes falu So
mogy Vármegyében, földes
Ura Gróf Festetich Uraság,
lakosai katolikusok, 's több
nyire révészek, fekszik Vörs
Holladnjk szomszédságában,
határia termékeny, vagyon
nyai kúlömbfélék, első Osz
tálybeli.
BOTTY ÁN. Magyar falu Fe
jér Vármegyében^ földes Ura
Gróf Battyáni UrSság, fek
szik Veszprém Vármegyé
nek szomszédságában, lako
sai többnyire reformátusok,
határja középszerű.

földes Ura GrófBattváni Urá*
ság, a* kinek szép kastéllyár
val díszeskedik; lakosai ka-r
rolikusok, határja jó termé
kenységu vagyonnyai külömbfélék, első Osztály béli*
?

BoTTYÁN.Elegyes falu Zem
plén Vármegyében, földes
Ura Gróf DŐry Uraság, fek
szik LelesztöJ mintegy
mértföldnyire, és az Uraság
nak lakó kastéllyával diszesíttetik, lakosai katolikusok,
termésbéli
tulajdonságaira
nézve hasonló Bacskáho^
első Osztálybéli.
BOTTYKA. Magyar falu Ba
ranya Vármegyeben, lako
sai Katolikusok, határja gaz

dag, 's külömbféle vagyonokkal bővelkedik, első Osz
tálybéli.
Boz. HOLLING. Horvát fa

lu Sopron Vármegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, fekszik Soprontól
taásfélmérttbldnyire,a' Fertő
partja mellett, lakosai kato
likusok , határjának sovány
ságához, s borának közérjtszeru mi voltához képest, V
harmadik Osztályba tétetett.
9

Boz. Botidorf, vagy Pé-

tcrsáorf. Német falu Sopron
Vármegyében.
BOZAJ. Elegyes falu Vas
BOTTYÁN. Siabaá Bottyán,
másként Csikvárnak is ne Vármegyében, lakosai ka
veztetik Fejér Vármegyében, tolikusok, fekszik Bárdos*,
R a
/
és

BözoK,

és Besenye faluktol nem
meszsze, határja jól termő,
de szoross , 's mivel réttyeit
néha a' víz rongállya, és fá
ja is szuken vah második
Osztálybéli.
$

BOZIN. Zamtk. BAZIN név

alatt.
nBOZITTA. Elegyes falu Aba-

nyire , siőlő hegyei meglehe
tős borokat teremnek, szán
tó földgyei is középszerűek
és a' síkon könnyen mi vehe
tők, mindenét elárűlhattya
Korponán, és Selmeczen
legelője szoross, és fája is ke
vés , másodifeOsztálybéli. A*
Bozóki Uradalomnak fele ré
sze az Oskolabéli Kincstár
hoz , fele része pedig az Esz
tergomi Fő Megyebeli Szent
István Semináriumhoz tar
tozik.
Bozók. Elegyes falu Bara
nya Vármegyében, földes Ura
a' Királyi Kamara. Határja
jól termő.
f

f

áj Vármegyében, birtokosai
külömbféle Urak, hegyek
kel körfii vett mély völgyben
épült, hasonló fekvésű szán
tó földgyeivel, kivévén, Ida
felől való részét, melly észak
ra fékszik, s többnyire sí
kos rétségböl áll, parakotskajának folyása mellett, he
gyei makkos erdőségekkel
BOZNYE. Oláh falu Bihar
ruháztattak, 's vadakkal gaz
Varmegyében,
birtokosai kü
dagok ; déli részein elpallalömbféle
Urak,
földgye {kö
gosodott szőlő hegyeinek;
maradványai látszatnak, mel- j zépszerű,
lyet puszta szőlőnek nevez-: BOZONTA. Magyar, és oláh
nek, második Osztálybéli. falu Szatmár Vármegyében
fekszik $zamos, és Lapos vi
BOZITA. Szabad puszta Nó zeivel által ellenbefl, Tót fa
grád Vármegyében, földes lutól fél mértföldnyire. Ha
Ura Gróf Koháry Uraság, tárja közép termékenységu.
fekszik Losontzhoz egy mért
Bozos. vagy Bo[ót. Ele
földnyire , határja j ó , lege
gyes
tót falu Ungvár Várme
lője, ?s fája is elég van.
gyében, ^birtokosai Horvát,
BOZITOVA. Szabad puszta és más Uraságok, fekszik Őr
Torontal Vármegyében.
falu mellett, mellynek filiá
BOZOK. Mező Város Hont ja , észak felé Ő r , és Ung
Vármegyében, hasonló ne- vár között, Ung folyó vize
ÍVU Vár alatt, lakosai katoli partyán, mind fekvésére szép,
kusok, 's tótok, fekszik Sel- mind földgyére termékeny
meczbányától k é t mértföld falutska, kevesek lakosai
9
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Boztnu

Hji 6. esztendőben épült kasBő. $zabad puszta Somogy
téllyával díszeskedik, jó tu Vármegyében,
birtokosai
lajdonságaihoz képest, első | Jankovits, és Pongrátz Urak,
Osztálybéli.
földgye jól termő.
Bocs. Belső Bocs. Magyar
BOZUR. Oláh falu Krassó
Vármegyében, birtokosa a* falu Abauj Vármegyében
Királyi Kamara, határja meg földes Ura Gróf Áspermont
Uraság, fekszik Zemplén
lehetős termékenységi!.
Bő. Mező Város Sopron Vármegyének szomszédságá
Vármegyéb. birtokosa Gróf ban, Bársonyos szigetével,
Jankovits Uraság, fekszik lakosai leg inkább reformá
Cseprégtöl egy mértföldnyi tusok, határjában épületre
re , lakosai katolikusok, di- való fája nints , és a' víz ára
szesíttetik az Uraságnak szép dás is gyakorta károkat okoz
kastéHyával, tsekély vagyon- foldgyének, melly meglehe
nyaihoz képest, harmadik tős termékenységu, külömb
féle javai vannak, második
Osztálybéli.
B8. Tisza Bő. Magyar fa Osztálybéli.
lu Heves Vármegyében, föl- | Bocs. Külső Bocs. Magyar
> des Ura Gróf Haller Uraság, falu Zemplén Vármegyében,
. fekszik Török Szent Miklós | földes Urai Gróf Áspermont,
tól fél mértföldnyire, lako és Alroásy Uraságok, lako
sai katolikusok, 's az Ura sai katolikusok, és reformá
ságnak szép kastéllyal dísze- tusok, fekszik Hernádnak
sittetik. Határja gazdag, úgy és Bársonyosnak öszve folyá
hogy trágyázás nélkül is két sánál, Hernád Németitől nem
szántás után jó tiszta búzát meszsze, mellynek filiája,
terem, 's más jeles javai is éshídgyais van e* két folyó
vágynak, szőleje nintsen, el vizén. Határja mindenféle
ső Osztálybéli.
vetést jól terem, réttyei gaz
Bő. S[ára[ B$. Magyar dagok, legelője elég, mal
felu Heves Vármegyében, bir ma helyben, itató helye al
tokosai Pap, és más Urak, kalmatos, piatza Miskoltzón,
lakosai katolikusok, határja 's keresetre pedig jó módgya
jó termékenységu, búzát, a* hegy allyai Városokban,
gabonát, 's más veteményt is első Osztálybéli.
BÖCSKE. Elegyes falu Tol
jót terem , eladásra is alkal
matossága lévén, első Osz na Vármegyében, határbéli
tálybéli,
i földgyének nagyobb rész*
R 3
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SŐDEé Magyar falu Szála
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok , fekszik Bonczod
BŐD. Bidovc^e. Jó magyar földének szomszédságában
falu Abauj Vármegyében,
mellyhez hasonlító, 's ennek
földes Ura Szerentsy Uraság, filiája.
tsak nem egész Abaiij Vár
megyében, leg jobb falu,
BŐDÖGI. Magyar falu Győr
akár népességét, akár sok, Vármegyében, földes Ura a*
és termékeny szántó föld Győri Kaptalanbéli Uraság ,
gyeit tekintsed, meszéről lát lakosai katolikusok, fekszik
ván , inkább Városnak, mint Markotának szomszédságá
sem falunak gondolnád, ré- ban , mellynek filiája. Ha
i magyar lakosai mivelik, tárja gazdag; s külömbféle
iket a' multt századokban szép javaik vágynak, de az
nyomorúságai helyekből ki áradások gyakorta károsítnem kergethették, mivel tyák, egyéb aránt nádgyok,
tsak nem minden javai vágy 'sszénájokis elég van, pianak, Kassának szomszédsá tzok Győrben, Mósonyban,
gában lévén , vagyonnyait Komáromban, első Osztály
pénzé fordíthattya, elsó Osz béli.
tálybéli.
BŐDÖGE. Homok Bödoge.
BOD. Szabad puszta Pest
Népes Magyar falu Veszprém
Vármegyében.
Vármegyében, fekszik PáBŐD. Elegyes falu Vas Vár 3a és Ugod között, a* Bámegyében , birtokosai kü conyság széle mellett, naplömbféle Urak, fekszik Szom celetre Ugodnak szomszédsá
bathelytől más fél mértföld gában, mellynek filiája, vi
nyire, apró marhákkal ke dám helyen, Puszta Bődögéreskednek , Béts Városába vel is határos , napnyugotra
hordozván azokat nyereség nagy Tevellel, északra pe
végett. Határja síkos, és jól dig Gyimóttal, a* mellyek
termo, réttyei gazdagok , közel vannak egy máshoz.
fájok elég van, legelójök Dobsa LÁSZLÓ Király által
nem leg jobb ; de ezthélyre Bersény Nemzetségnek ada
hozzák jó tavaszi vetéseik, tott, tett katonai vitézségé
vagyonnyaiknak
eladására ért, határbéli földgye homo
meglehetős módgyok, első kos , és forrásos, erdője is
Osztálybéli,
vagj on: a* hol puszta Bődö
ge

homokos lévén
Osztálybéli.

f

második

f

f

y

y

B&DEK.
ge fekszik, hajdan ott yőlt tárbéli fóldgye j ó , legelője,
* és fája elegendő, szőlő he
e* falunak fekvése.
gye is, első Osztálybéli.
BODBHÁZA. vagy Bodöt[c.

Elegyes magyar falu Szála
Vármegyében, földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Dobronaknak szomszédságá
ban , mellynek filiája, ha
tárbéli földgye meglehetős
termékenységu, az esső vi
zektől, álló vizei vannak;
szőlő hegye rész szerént ott
hon, rész szerént pedig szom
szédságban , 's középszerű
' borokat teremnek, második
Osztálybeli
, BÖGELLŐ. vagy

Bögölo.

Magyar falu Poson Várme
gyéken , birtokosai külömb
féle Urak, más neve Kis Paddny, fekszik Csalóköz Szi
getében , Alistálhoz nem
meszsze, mellynek filiája,
's hozzá hasonlító.
BŐGÖD. Szabad puszta Fe
jér Vármegyében.
BÖGÖT. Magyar falu Vas
Vármegyében, földes Ura
Gróf Nádasdv Uraság, fek
szik Sárvártól mintegy más
fél mértföldnyire, lakosai ka
tolikusok , határja jó termé
kenységu.
BÖGÖTE. Magyar falu Vas
Vármegyében, birtokosa Jankovich Uraság, fekszik a* Kejnényes allyai járásban, ha

|

BÖGÖL PATONV. Posdn Vár

megyében ,

P. betűben.

BÖGÖDE. Győr Vármegyé
ben , Bodöge nevezet alatt.
BÖHÖNYE. JÓ magyar falu
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Gróf Festetich Ura
ság , lakosai katolikusok,
határjában mindennemű ja
vai vágynak, fája, makkja,
legelője elég, réttyei j ó k ,
szőlő hegye termékeny, elsé
Osztálybéli.
BÖK. Nagy, és Kis Bök.

Szabad puszták Pest Várrneyében, fekszenek Üjketseméthez nem meszsze.
BÖKENY. Magyar falu CsongrádVármegyében, Királyság
helységével határos, Szen
testől pedig napkelet felé,
egy mértföldnyire fekszik.
Határja kövér, es gazdag ter
mékenységu.

f

BÖKÖNY. másként BUTTYIN.

Elegyes falu Arad Várme
gyében , lakosai katoliku
sok , és ó hitűek, határjá
ban fája , makkja szabad,
malma is van, főldgye ter
mékeny ; fogyatkozása ellen
ben , hogy vagyonnyait az
eladásra meszsze kcll.hordani, melly mtatt második Osz
tálybeli.
R 4
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•BÖLCS.

BŐKÉNT.

B Ö K E N Y . Elegyes falu Ugo' tsa Vármegyéb en, birtoko
sai több Urak, fekszik Tisza
Üjlaknak szomszédságában,
mellynek filiája, határját Ti
sza vize, gyakran elönti; de
ha földgyei a' viz által nem
károsittatnak, mindenféle veteményt bőven teremnek,
réttyei is jó füvet hoznak,
legelője elég, mindenféle
marháiknak tartására, faja
mind épületre mind tűzre,
makkja, és malmai helyben,
első Osztálybéli.
f

,BÖKI.

Biike,

Habzani.

Tót falu Sáros Vármegyében,
birtokosai Gróf Sztáray, és
és Pécsy Uraságok, lakosai
katolikusok, erdeje szüksé
gekre elég; földgye termé
keny, és Könnyen miveltetik, réttye, legelője is elég,
piatzozása Kassán, Eperje
sen nem meszsze, első Osz
tálybéli.
BÖKOVETZ. I Elegyes falu
Szála Vármegyében, lakosai
:

katolikusok, középszerű ter

1

kosai katolikusok, fekszik
nagy Bol>rót[tól egy jó mért
földnyire , ámbár kevés föld
gye , és réttye van; de meg
lehetős termékenységu,) er
deje nintsen, Szent Miklósi,
és Liptsei piatzozásától két
órányira fekszik, második
Osztálybéli. . . •
BÖLCSRE. Magyar falu Tol
na Vármegyében , földes Ura
Gróf Battyáni Uraság , lako
sai katolikusok, fekszik a*
Dunához közel, Földvártól
egy mértföldnyire. Határja
jó termékenységu.
BÖLGYENY. ( Nagy, és Kis)
Két tót falu Nyitra Várme
gyében , Nagy Tapolcsánhoz egy mértföldnyire: Koross mellett, mellynek filiáji, birtokosa Gróf Újfalussy
Uraság, lakosai katoliku
sok , meglehetős termékeny
ségnek, egy völgyben fekszik
mind a két Bölgyény, elsó
első Osztálybéli.
BÖLK. Magyar falu Nó
grád Vármegyében.
1

mékenységeihez képest, má
BÖLSE. Kápolna
Bölsc,
sodik Osztálybéli.
Sándor Bölsc » Sziget Boise.
BÖKÖNY. Magyar falu Sza- Három egy más körül lévő
bólts -Vármegyében, földes faluk Abaíij Vármegyében,
Ura 2L Királyi Kamara , fek földes Ura Báró Mesko Ura
szik Rátz Fej értónak szom- ság, lakosai katolikusok, és
zsédságában, mellyhez ha egyesültek, fekszenek a' Kas
sonlító, 's ennek filiája.
sai járásban, határjaik egy
BÖLCSHTAZA. ZaidtU Tót máshoz majd hasonlítók, tu
falu Liptó Vármegyében, la lajdonságaik középszerűek ,

BÖRD.

BONT.

fájok szuken, réttyeik jók, Iömbfélék, jó tulajdonságai
eladásra is meglehetős al ért, első Osztálybéli.
kalmatosságok lévén, első
BÖRPÖCZE. Elegyes falu
Osztálybéliek.
Szála Vármegyében, földes
BŐNV. Alsó, Felső Sony, Ura Hertzeg Eszterházy Ura
vagy Kutas földe. Szabad ság , fekszik Lentinek szom
puszták Győr Vármegyében, szédságában ; határja tágas,
birtokosai külömbféle Urak, de soványas; legelője szo
lakosai katolikusok, határ ross , erdeje tsekély; mivel
földgyeit mind a* záporok,
jai jól termők.
BŐNY. Elegyes falu Győr mind Cserta vize gyakorta
Vármegyében, birtokosai kü elönti, harmadik Osztály béli.
lömbféle Urak, fekszik Győr
BÖRGÖLIN. vagy Börgelin,
től más fél mértföldnyire, Ko Otkovetij. Elegyes Magyar
márom Vármegyének szom falu Vas Vármegyében , bir
szédságában, határja termé tokosai a* Czisztzertzita Szerk e n y , vagyonnyai külömb- zetbéli Atyák, lakosai kato
félék, piatza nem meszsze, likusok , fekszik hegyek kö
második Osztálybéli.
zött Mór vizétől nem mesz
BÖRCS. Magyar falu Győr
Vármegyében, földes Ura a*
Győri Püspökség, lakosai
katolikusok, fekszik Rabtza
vizénél, Abdánakszomszédsá
gában , népes lakosival, 's
termékeny szántó földeivel,
kerek, és tornyos templo
máról nevezetes, mellyet la
kosai a' Törökök kitsapásai
ellen építettek, abba rejtvén
feleségeiket, s gyermekei
ket ; Rákótzynak párt üté
sekor a' Magyarok itt erőssítették meg magokat, 's ál
tal járást készítettek, a* bellyebb fekvő környékeknek
elfoglalása végett. Határja
termékeny, vagyonnyai kü9

sze , földgyei, és réttyei sok
kal soványabbak, mint a'
második Osztálybéli helysé
geké, és minthogy sem le
gelője, sem fája elég nin-*
tsen, harmadik Osztálybeli.
BORHEGY. Magos, és ne
vezetes hegy Veszprém Vár
megyében.
BŐRKE, vagy Bőrönd. Mayar falu Szála Vármegyé
én , fekszik Vas Vármegye-*
nek szomszédságában, Lö
vőtől más fél mértföldnyire,
határjának soványsága ipiatt
harmadik Osztálybéli,

f
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BÖRGÖND, Szabad puszta
Fejér Vármegyében, földes
Ura

0,66

Bb'RÖNo.

BÖUSÖNY.

Ura Gróf Cziráky Uraság. gyobb része e' bértzeknefc
Magosfának neveztetik, ko
Határja jó termékenységu.
BŐRÖND. Magyar falu Szá rán belepi a' h ó , és sokáig
la Vármegyében, lakosai ka áll rajta. Alsób bértzein pe
tolikusok, fekszik Szála Sz. dig sok gyümöltsösök vagy*
Györgyhöz, mellynek filiá nak, és kevés szőlő he-'
ja nem meszsze. Határja jó gyek is.
BÖRSÖNY. Bers[ing. Sza
termékenységu. Posta ház is
bad puszta Tolna Vármegyé
van benne.
BÖRSÖNY. Bercién. Mező ben, földes Ura Kajdacsr
Város Hont Vármegyében, Uraság, fekszik Bonyhádnak
németül Pilsen, földes Ura szomszédságában.
BÖRSÖNY. Egyházas Bör
az Esztergomi Érsekség, régi
Szász helység, németül be söny, szabad puszta Veszprém
szélnek, de hibásan, többi Vármegyében, Kis Börsöny
lakosai tótok* katolikusok, fekszik Tüske Várnak szom
és evangélikusok, hajdan szédságában.
bány^ Város volt, mellyet BÖRVELY.-Magyar falu Szat
némelly helyek bizonyítanak. már Vármegyében, földes
A* háborús idókben sok vi- |j Ura Gróf Károlyi Uraság, laszontagságokat szenyvedett, I kosai katolikusok, többen
fekvése hegyes, és erdős he reformátusok, fekszik Kalyen esik, határja mindenfé plonynak szomszédságában,
le vadakkal bővelkedik, le mellynek filiája, Nagy Ká
gelője elég, 'smind a* két rolytól egy mértföldnél vala
felé fája van, söt fa edénye mivel meszszebb. Határbéli
ket is készítenek némelly szántó földgyei háropi nyo
lakosok; nagy szőlő begye másbéliek, mellyek tiszta
középszerű bort terem, nem és kétszeres biizát, zabot,
meszsze esik piatza Eszter kukoritzát bőven termének,
gom, és Vácz Városokban, és valami kevés árpát is; de
négy marhával miveltetnek,
első Osztálybéli.
BÖUSÖNYI HEGYEK. Hont réttyeinek némelly része j ó ,
Vármegyében, hoszszasan és hasznos fövet terem, pianyúló tértzek, mellyek e* tzozó helye tsak egy órányira
Vármegyét dél felől bekerí fekszik; a' hol terméseit nye*
tik; regen híres értz bányák ireséggel elszoktak adni. Le
voltak benne; már ma ke gelője elegendő kaszállás
vesebb. A'k&ép, és legna előtt is; itató helye közel
r

f

BORZON.

BtfsHÁ.

és elég, makkos erdeje a' ha
tárban , és tízre való fája is,
Királyi dézinát nem adnak,
nádgya elég, mellyböl néha
pénzt szereznek, a* szom
széd szóló hegyekben, há
trom órányi járásra jó borok
terem, első Osztálybéli.
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is lévén, a' harmadik Osztályba tétetett.
BÖSHÁZA. Elegyes falu Külső Szolnok Vármegyében
birtokosai külömbféle Urak.
BÖTEFA. Magyar falu Szá
la Vármegyében, birtokosai
külömbféle Urak , lakosai
BÖRZÖNCZE. v. Böriond. katolikusok. Határja közép
Magyar falu Szála Várme szerű.
BÖSZÖRMÉNY. Bereg Bögyében \ birtokosai Petrich,
és más Urak, fekszik Szent STÖrmény. Magyar Mező Vá
Balásnak szomszédságában, ros Bihar Vármegyéb. Nagy
mellynek filiája. Határja kö Váradtól két mértföldnyire a*
Sebes Körös mellett, földes
zépszerű.
Bös. Elegyes Mező Város Ura Gróf Csáky Uraság, lako
Poson Vármegyében, földes sai reformátusok, határja ter
Ura Gróf Amadé Uraság, la mékeny , erdeje nagy, réttye
kosai katolikusok, fekszik igen sok, legelője elég, ser
Csalóköz Szigetében, Csilíz téseket is hizlalnak , hala
vizétől körül verettetve; ha elég, szőlője nints, gyümöltárja jó tulajdonságokkal tsöse igen sok, méhekkel
megáldattatott, eladásra is is bővelkedik ámbár Kö
alkalmatos módgyok lévén, rös vize néha károsítya határját , mindazáltal első Osz
első Osztálybéli.
BŐSÁRKÁNY. Elegyes falu tálybéli.
BÖSZÖRMÉNY. Hajdú BoSopron Vármegyében, kö
zépszerű vagyonnyaihoz ké sTprpiény. Nevezetes, és né
pest, második Osztálybéli. pes Hajdú Város Szabóits
BŐSZENFA. Német falu So Vármegyében, fekszik Demogy Vármegyében, birto breczéntöl másfél mértföld
kosa Gróf Festetich Uraság, nyire, lakosai reformátusok,
lakosai katolikusok, fekszik és egyesültek, határja kiváha* Szigeti kerületben, szőlő képen termékeny, tava is
hegyei vannak, és más javai van, melly Veréhsdrnak ne
i s ; de mivel termő földgye veztetik , első Osztálybéli.
vizes, és sovány, s a' ha
BŐSZTÖR. Szabad puszta a'
tárja is szoross , és a' zápor Kis Kunságban, fekszik Kíín
£ssök alkalmatlansága alatt Szent Miklóshoz nem mesz~
sze,
f

y
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Boszi*.

sze, határja kövér : és gaz
dag termésű.
BÖSZKR. Szabad puszta Pest
Vármegyében.
BRAGYETE. Oláh falu Bihar
Vármegyében a* Belényesi
járásban , földes Ura a' Nagy
Váradi egyesült Püspökség,
lakosai egyesűit katolikusok.
Határja középszerű t$rmékenységfinél jobb, javai is
külömbfélék: de selejtes piatza lévén, második Osztály
beli.
BRANIES. Banátbéli falu,
fekszik Fasethez mintegy fél
mértföldnyire , földgye kö«epszerfi,
BRANISZKO.

Nevezetes

hegy, melly Sáros Várme
gyét Szepes Vármegyének
határjától elválasztya, meszszesége két mértföldnyire
tart.
BRATKA. vagy

Bartka.

Oláh falu Bihar: Vármegyé
ken a* NagyVáradi járásban,
földes Ura Gróf Battyányi
Uraság, lakosai egyesűit ka
tolikusok. Határja soványas,
vagyonnyai ^ s tsekéUyek ,
harmadik Osztálybéli.
BRATONCZ. vagy Bratony,

Bratjánc^ Tót, és elegyes
falú Szála Vármegyében, föl
des Ura Gróf Csáky Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
jSzelnitzához nem meszsze,
mellynek filiája. Határja gag-

SUATSA,

dag, réttyei kövérek, lege
lője elég , fája is szükségekre
elég, eladásra is meglehetős
módgya, elsó Osztálybéli.
BRATSAFALVA. vágy Bra-

tanytt\. Elegyes falu Szála
Vármegyében , földes Ura
GrófAlthan Uraság, T[igdr
nyok Siralmának is nevezik

a magyarok, hegyes, völ
gyes , erdős tartományban
fekszik, vidékje középszere
terméssel bir.
BRATYEVITZI. Szabad pusz
ta Bács Vármegyében, fek
szik Gakova mellett.
BRAVACZO. Tót falu Zó

lyom Vármegyében, földes
Ura Ó Királyi Felsége, és a*
Zólyomi Kamara, lakosai ka
tolikusok, fekszik Benyushoz, mellyhez hasonlító tu
lajdonságai vágynak, nem
meszsze, 's ennek filiája.
BRAZANI. Tót falu Tren
tsén Vármegyében, fekszik
a'Lietavai Uradalomban, ma
gas hegyek között, határja
sovány termékenységu.
BRAZOVA. Elegyes falu
Krassó Vármegyében, földes
Ura a* Királyi Kamara, lako
sai katolikusok, és ó hitűek,
határja néhol jól termo.
BREB. Elegyes oláh falu
Máramaros Vármegyében
birtokosai külömbféle Urak,
népes szántó vetó, és sok Ne
mességgel elegyes lakosok
nak
#

BRED.

nak helye, aMeg magossab
hegyeknek tövében, fekszik
Akna Sugatajnak szomszéd
ságában , s filiája , Budfalvától fél, Szigettől pedig két
mértföldnyire, lakosai töbnyire oroszok, és katoliku
sok , 's leg inkább szén ége
téssel foglalatoskodnak, fa
jok mind a' kétféle elég, legelőjök hasonlóképen, piatzok is Felső Bányán, és Szi
geten alkalmatos, második
Osztálybéli.
BRED. Elegyes falu Külső
Szolnok Vármegyében.
BRESIE. vagy Breije. Hor
vát falu Szála Vármegyében,
földes Ura Gróf Althán Ura
ság , lakosai katolikusok,
fekszik Lapatinecznek szom
szédságában, mellynek filiá
ja. Határja meglehetős, de
némelly fogyatkozásai' miatt
harmadik Osztálybéli.
BRESÓTZ. Elegyes falu Vas
Vármegyében, földes Urai
GrófSzapáry, és Gróf Bat
tyáni Uraságok, fekszik he
gyek között Mór vizéhez nem
meszsze. Határja középszerű,
vagyonnyai külömbfélék.
9

BRESZNA. Nagy Brtsrna*

%6p

BRESZ.

gyes tót falu Bereg Várme
gyében , földes Ura Gróf
Schonborn Uraság, fekszik a'
M unkátsi Uradalomban. Ha
tárja soványas, 's leg inkább
zabot terem , legelője egy
nyomásban elég , fája mind
a kétféle, makkja is elég
a' határban , harmadik Osz
tálybeli.
*
l
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BRESZXO. Nagy

Brtsito.

Tót falu BeregVármegyében,
földes Ura Gróf Schönborn
Uraság, fekszik az előbbi
nek szomszédságában, lako
sai egyesült katolikusok. Ha
tárja az elöbbenihez hasonlí
t ó , réttyei igen j ó k , fája
mind a* kétféle, de mivel le- .
gelője egy nyomásbán nin
tsen , ez is harmadik Osztály
béli.
BRESZTTENE.

Alsó^ésftU

soBrtszfyene.Tóx. faluk Tren
tsén Vármegyében , földes
Ura Tertsyánszky Uraság, la
kosai katolikusok, fekszenek
Pruszinához nem meszsze,
mellynek filiáji, 's hozzá ha
sonlítók.
BRSSZTO.

Orili BrcsTto*

Szabad puszta Bács Várme
gyében, földes Ura Gróf Ha
dik Uraság, fekszik Futak- .
hoz közel, mellynek filiája.
Határja középszerű.

Tót falu Ungvár Vármegyé
ben, földes Ura a' Királyi Ka
mara, fekszik felső DomoBSESZTO. Homonna Bre7nyához nem meszsze, melly
nek filiája, 's hozzá hasonlító. to. Tót. falu Zemplén Vár- l
BRESTO. Kis Bresto. Éle- megyében földes Ura Gréf
Vaqder*
t
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KRESZ.

Vandernoth Uraság, fekszik
a' Homonnai járásban , lako
sai katolikusok , és ó hitűek.
Határja középszerű, vagyon
nyai is tulajdonságaira néz
ve hasonlít Grosótzhoz, má
sodik Osztálybeli.

ERESZ.

Ura Gróf Traún Uraság, la
kosai katolikusok , fekszik
Nagy Szombattól egy mért
földnyire , nagy Breszto ván
mellett, mellynek filiája. Ha
tárja jó termékenységu, rét
tyei kövérek, legelőjrSk hasz
BRESZTO. I[bugya Bresz nos , eladásra alkalmatos he
to. Tót, és elegyes falu Zem lyek, első Osztálybéli.
plén Vármegyeben, birtoko BRESZTOVANT. NagyBres{sa Kaziritzy Uraság, lakosai tovdny. Tótfalu Posony Vár
katolikusok, és ó hitűek. Ha megyében , birtokosa Nagy
tárja soványas, noha némelly Szombat Városa, lakosai
-vagyonnyai meglehetősek , katolikusok, fekszik Nagy
termésbéli vagyonnyaira néz-. szombat Galgótz, Karkóaz,
ve hasonlít Csebinyéhez, har- j és Bucsán között, Vág vi
madik Osztály béli.
| zétől, 'sGalgótztól nem mesz
BRESZTOVÁTZ. Új,* és ó sze , eyönyörfi *s termékeny
Bresitovác[. Elegyes rátz fa- völgyben. Fája keves,egyéb-iuk BácsVármegyében,földes bel bővelkedik. Határja, V
Ura a' Királyi Kamara, lako vagyonnyai is az előbbeni fa
sai óhitűek, fekszenekMile- lu jéhoz hasonlítók, 's ez is
ticshez fél, Bajához pedig hat első Osztálybéli.
•mértföldnyire. Határjai k ö 
BRESZTOVE. Tót falu Nyi-.
zépszerűek , legelójök szo tra Vármegyében, lakosai ka
ross, fájok nints, itatójok al tolikusok, fekszik Szenitzhez
kalmatlan, eladásra, és kere- közel, mellynek. filiája.
setreis tsekély módgyok, har
BRESZTOVECZ. Irtvány Nyi
madik Osztálybéliek.
tra Vármegyében.
BRESZTOVÁTZ. Banátbéli
BREZA. Tót falu Árva Vár
falu Temes Vármegyében, megyében , földes Ura Gróf
földes Ura a' Királyi Kama Pálfy Uraság, fekszik Oravira, fekszik Lippától más fél, tza vize mellett, Lokczának
Temesvártól pedig harmadfél szomszédságában, mellynek
mértföldnyire. Határja jó ter- filiája, halmokkal körűi vémermékenységfi.
tettptve, Lengyel Otszágnak
BRESZTOVANT. KisBres[- szélén, nevezetes erdői van
továny. Tót, és elegyes falu nak, mellyekben a' lakosok
Posony Vármegyében, földes számos deszkákat, és zsendelye/

áelyékerkészítenek. Itt szfiletett vala Matejcsikí Mihály,
a* ki a* föld mérést, sem be
tűt soha sem tanulta, és min
deneknek tsudálkozására ,
még is 2L Szvinkeni hegy alatt
Árva vize mellett Turócz fe
lé , a' gyalogoknak is járha
tatlan vidéket, jó rakott út
tal felékesítette. Határja né
hol meglehetős termésű; de
nagyobb része sovány, lege
lője tágas, harmadik Osz
tálybeli

a' Zólyomi Uradalom, lako
sai katolikusok, fekszik Do
bronának szomszédságában ,
mellynek filiája, és hozzá ha
sonlító.
BREZINOVA

HOLA. Hegy

LiptóVármegyér*en, kies fek
vése van , által ellenben Muránik nevfi hegyei.
BREZNA. Bfosna, Brtsnai*

Tót falú Turótz Vármegyé
ben, földes Urai valának a*
Jezsuiták* most a* tudomá
nyi kintstár, lakosai katoli
BREZÁN. vagyBresáni. Tót kusok. Határja középszerű.
falu Nyitra Vármegyében,
BREZNITZ. v^gy Breznitza,
birtokosa Gróf Berényi Ura Alsó Breznitz, Dolna Brez
ság, lakosai katolikusok, fek nitza, felső Breznits , és Za
szik , Turócz Vármegyének pos, vagy Nemes Breznitza.
szomszédságában , Privigyé- Három egymáshoz közel lé
től egy mértföldnyire, leg in vő tót faluk Trentsén Várme
kább fazekasok. Határja kö gyében, birtokosa Nozdrozépszerű, réttyeik jók, lege vitzky Uraság ,* lakosai
kato
lője elég, szőleje nintsen, likusok, fekszenek hegyek
piatza Nemet Pronán, és Pri között, Rovnye Lednitznek
vigyén , második Osztály- szomszédságokban , a' Vág
Beszterzei begyekhez is kpBRKZÁNYI. Tót falu Tren zel. Határjaik Középszerűek,,
tsén Vármegyében, birtoko réttyeik jók, legelőjök elég,
sai külömbféle Urak, lakosai eladásra meglehetős alkalma
katolikusok, fekszik Lieta- tosságok , második Osztály
vához nem meszsze, melly béliek.
nek filiája, *s hozzá hasonlí . BREZNITZE. Nagy Bretz^
t ó ; határja középszerű, va nitze, Velki Bresznitze. Tót
gyonnyai is olly formák, má falu Zemplén Vármegyében,
sodik Osztálybeli*
lakosai katolikusok, fekszik
BREZINI. Tót falu Zólyom Kis Breznitzének szomszéd
Vármegyében , földes Ura ságában. Határja három nyo
Gróf Eszterházy Uraság, és másbéli , 's ha trágyáztatik ,

a?a

BREZN.

jó búzát terem, réttyei jók ,
legelője alkalmatos, fája tűz
re elég, malma a*szomszéd
ságban, piatza Sztropkón ,
és Várannón, első Osztály
béli.
.

BREZNITZE. Kis Bre{nit{e.

Tót, és elegyes falu Zemplén
Vármegyében , birtokosai
Bernát, és GrófBarkóczy Ura
ságok , lakosai katolikusok,
fekszik Sáros Vármegyének
szomszédsában. Határja kö
zépszerű, tulajdonságaira néz
ve , hasonlít KeU[he[, má
sodik Osztálybéli.
BREZNIK. Bereg Várme
gyének határjánál elfolyó
Borsva patakjának partyán
fekszik, földgye néhol jól
* termő.

BREZNO,

\ ram Vize e* hegyek között
szakad Zólyom Vármegyébe;
igen sok fája van, 's a* Zó
lyomi Bányákban innen él
nek ; különös móddal hord
gyák pedig a* fákat ezekből
az erdőkből, mert a' mit egész
esztendőben vágnak, tavaszai
a' havak oszlásával, a' he
gyekben lévő patakok-meg
áradnak, azok mellé rakják
a* fákat a* völgybe, mellyek
ezeket a* víz színére fel vé
vén, Garam vizébe viszik-,
ugy hogy illyenkor a* Garam
vize, alig látszik a* sok fák
tól „ hogy pedig illyenkor
egyik a* másikét el ne lop
ja , igen kemény büntetéssel
tíltatik.

BREZNOBÁNYA. Ériesen ,
* BREZNYIK FOLYÓ víz. Sá Brc^no. Szabad Királyi Bá

ros Vármegyében, ered Brez nya Város Zólyom Várme
nyik hegyek között, vévén gyében , Schelmecz Bányától*
folyását Komlosfalva, ésZbo- négy mértföldnyire, első LA
ro Városa, Makovicza Vára JOS Király szabadította fel
felé, míg végre hoszszii Rét 1380. esztendőben,
1588*
nél elfutván Bártfan alól To- esztendőben vétete körül kő
poly vizével egyesíttetik.
falakkal , mellyeknek öt ka
BREZNÓKA. Orosz falu Sá pui vágynak, szabad Királyi
ros Vármegyében, földes Úra Várossá lett 1655. Hajdan
Gróf Szirmay Uraság, fek- ' jó bányái valának, és némelly
még
szik a' Makovitzai Uradalom- ! bányászoknak házai
han. Határja hegyes, és so ma is szemléltethetnek a' Vá
ványas, legelője jó, fája elég, roson kivul, mellyek a* kül
xle más javai tsekéllyek, har ső Városhoz tartoznak; la
kosai katolikusok, és evan
madik Osztálybéli.
BREZNYÓI HEGYEK. Zólyom gélikusok j nevezetes osko
Vármegyében észak felé, Ga- lájukat a* Piarista Szerzetbéli

Atyák taníttyák, a* lakosok
rész szerént Mester emberek,
rész szerént gazdáskodnak
mind föld miveléssel, mindpedig juhoknak tartásával,
és azoknak javaival keres
kednek, nevezetes sajtyok,
és túrójok, melJyeket a* ked
veli ők meszsze földekre vi
tetnek , határja középszerű,
második Osztálybéli. *
BREZÓ. Rima Bre[ó.

Tót

falu Kis Hont Vármegyében ,
birtokosa Báró Lusinszky Ujraság, fekszik hegyek között
Rima Szombattól egy mértföldnél valamivel meszszebb,
.határjanevezetes, erdeje nem
kúlőmben , melly ben néha
kristály is^ találtatik , jó fa
zekairól is nevezetes, vas bá
nyája is van. Határja megletfetős, fája mind a' kétféle
V^n, legelője elég, de más
' nevezetes javai nem lévén,
második Osztálybéli.
BREZÓ. Cseh Bre[o, BreJó nagy falu Nógrád

Tpva.

Vármegyében , földes Ura
Szent Iváhyi Uraság, lakosai
katolikusok, és evangyelikusok, fekszik Berzenczének
i szomszédságában , mellynek
filiája, Losontztól két jó mért
földnyire, nevezetesek erdei,
mellyekböl mind a* kerékjártók, mind a' bodnárok
nem kevés hasznot vésznek,
íuinrhogy még Pestre ifi el-

hordattatnak , határja elég
nagy és j ó , nem külömben
legelője, réttyei gazdagok,
vagyonnyaira nézve hason
lít Bisztritzkához, de szőle
je nintsen, mindazáltal mar
hával, és más dolgokkal is
jó kereskedésre való mód
gyok lévén, első Osztálybéli..
BREZOLUP. Tót falu Tren
tsén Vármegyében /'földes
Ura Gróf Illésházy U r ^ á g ,
fekszik Nyitra Vármegyének
szélén Vizotsáqyhoz nem
meszsze Zaj Ugrotztól fél
mértföldnyire. Határja sová
nyas réttyei jobb'ak, legelő
je elég, más fogyatkozásaira
nézve, harmadik Osztálybeli*
BREZOVA. Mező Város NyitraVármegyében, földes Urai
GrófErdŐdy, és Gróf Csáky
Uraságok, nagy és népes tót
helység; ; lakosai katoliku
sok , és evangélikusok, fek
szik Vágujhelytöi harmadfél
mértföldnyire , Turolúka ,
Prietisd, Miava, s Hrádek
között. Nevezetes itt s ezen
a környéken a* sok hegyi
tanya; a\ lakosok kopaniczéknek hívják. A' meredek
s nagyobb részént kopasz he
gyek oldalain tudniillik imitt
amott magános házak vágy
nak; 2L mellyekben laknak
tót gazdák, marhát tartanak»
kevés életre valót termesz
tenek 's így éldegélnek, eS
gyébb9
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BREZO*

&4

gyébaránt izmos teftuek,' seb Tömös vizénél, melly
hanem mivel igen ritkán tár ugyan azon hegyből, de ke
salkodnak más emberekkel, véssé alább származik, bi
azért is tudatlanok* 's vad zonytalan a* neve honnan
forma indulatiíak. Határja származék, serény folyásától
szuk, fekvése hegyek, és e* ? vagy más okból; sok aprá
halmok között esik, lakosai patakotskák szakadnak belé,
kézi mesterséggel, neveze míg Risicia nevű faluig ér
tesén pedig tímársággal, de ne , és innét nap nyugot fe
kiváltpépen pályinka főzés lé Kóláikon keresztül foly
sel élq^k, rnellyet faluról fa *s onnan egyeneserj Manlura tfbrdoznak, alig van egy nio és Vassovia nevezetű
.ház, melly ben pályinkát nem Vas hámorokra; mihelyt a*
égetnének. íatárja soványas, hegyek közzul kiverg$dilű
fája elég minden szükségeik Schosta, Skála, és Berkücfck
re, .legelője /levezetés, mak- helységeknél tágas mezőkre
koltatása is ,fehet, piatza há öntódik, és í^y nagy pützrom is nem meszsze, Ujhely- tákat elfolyván Tömös vizé-.
ben, Csajtán, és Verbőtzön, ben Bókán felül szakad, mi
dőn a* forrásától már nyólta
ihásodik Osztálybéli. ;
BREZOVA. Tótfalu Nógrád mértföldnyire futott volna.
Vármegyében, birtokosai küBREZOVETZ. Elegyes fali^
lÖrhbféleXIrak, fekszik felső Szála Vármegyében, föl4éfc
Es'ztergálynak szomszédságá Ura Gróf Áltháh Uraság, feW .
ban, mellynek filiaja, Gáts- szik Szent Mártonynak szomtól más fél mértföldnyire, szédságában , mellynek fi
köves y és soványad helyen , liája , a' Belatintzi Urada
mindazáltal földgyei jól tér lomban. Határja kövér, rét
inők, legelője gazdag, rét tyei jók-, legelője elég, fája
tyei hasznosak, fájok is elég is hasonlóképen, eladásra al
van , de szőlőjők nints, má kalmatos módgya, első Osz
sodik Osztálybeli.
tálybeli.
BREZOVETZ. Tót falu Zem
BREZÓI HEGYK. Kis Hont
Vármegyében nem magos- plén Vármegyében, birtoko
sak , de a mellyéket kies sa a' tudományi kincstár, egy
tserfa erdők ékesítenek, Gö völgyben fekszik , Nasztászí
mör Vármegye határjainál hegy alatt a' Szinai -járásban.
Határja soványas mert he
szakad vége.
BREZOVA FOLTÓ víz. Kis- gyes , réttyei jó szénát terem
nek,
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BREZO.

e e k , legelójök elég van ,
BRINCZE. Tót >falu Liptó
erdpjök hasonlóképen, pia- Vármegyében, lakosai kato-%
tzok Ungváron , harmadik likusok, fekszik Szent Mi
Osztálybéli.
klóshoz két órányira, határ
BREZOVITZA. Tót falu Ár jának fele jó termékenységu,
va Vármegyében a* felsó já fele soványabb, réttyé épen
rásban, fekszik Trsztena M. kevés, legelője is szuk, piaVároshoz egy órányira, föl tza Liptsén harmad él órányi
des Ura a* Királyi Kamara, ra, harmadik Osztálybéli.
's az Árvái Uradalomhoz tar
BRISZTA. vagy Bris\tya
tozik, lakosai katolikusok, Bris. Tót, és német falu Tuerdei nagyok, szántó földgyei róczVármegyében, birtoko
hegyeken fekszenek, és a' sai kölömbféle Urak, lako
záporok által károsíthatnak, sai leg inkább németek, *s
kút vize nintsen, 's a' pata- katolikusok, a! Tót Prónat
kotskákból. isznak , sajtya Uradalomhoz tartozik, mellynevezetes, legelője * jó , fája hez kozel van helyheztetve»
s o k , harmadik Osztálybéli. Határja hegyes helyen lévén
BREZOVITZA. Elegyes falu soványas, réttye szuk, le
Szála Vármegyében, birtq* gelője elég, fája mind a' két
kosa Gróf Csáky Uraság, la féle, harmadik Osztálybéli.
kosai katolikusok, fekszik
BRODCZKA. vagy Brocska
Turnitsához közel, mellynek Tót falu Nyitra Vármegyé
filiája, a' Belatnitzi Urada,- ben , földes Ura a* Felséges
lomban. Határja jó, vagyon Tsászár, fekszik a* Szakolnyai jelesek, tulajdonságai tzai járásban, 's a' Sassini Ura nézve, hasonlít Bratontz- radalomhoz tartozik, lakosai
hoz, első Osztálybéli.
katolikusok. Nevezetes az
BRÍHEN. Oláh falu Bihar ide való Harmintzadi hivatal ,
Vármegyében, birtokosa a' a'Morva Országi, 's Ausztriai
Nagy Váradi Püspökség, fek kereskedőkre nézve. Határja
szik a' Vaskohi járásban, la középszerű^ faja tűzre, és
kosai egye&filtek. Határja kö épületre elég, makkoltatása
zép termékenységu, réttyeik is van , kendere elégterem^,
jók , legelójök hasonlóké szőleje nintsen, de gazdáskppen , fájok a' magok szük dásra jó módgya, 's piatza
ségeikre, *s egyéb javats- is alkalmatos Holitsban, Saskáik is lévén második Osz tyinban, malma a* szomszéd
ságban, második Osztály béli;
tálybéli.
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BROD.

BRONK.

BRÓD#

BROD. vagy Brod,

Brüd.

BRONKA. Síuha Bronyka*

Orosz falu Bereg Vármegyé Orosz falu MáramarosVárme*
ben, birtokosa Illosvay Ura gyébeá, földes Urai Gróf Teság, fekszik a felvidéki já Feky, és Besztojka Urak, fek
rásban. Határja sovány, rét szik Borsva vize mellett, Doltyei tsekéllyek, legelője ke hával által ellenben Brony
vés, keresetre tsekély mód omladozott Várhoz nem
gya , negyedik Osztálybéli. meszsze. Határja középszerű.
BRONY VÁRA. Hajdani om
BRODNO. Tót falu Trentsén
ladozott
Vár Máramaros Vár
Vármegyében , földes Ura
megyében
, elrontatott a*
Gróf Szúnyog Uraság, fek
szik Kisutza mellett Újhely- erőssége 1471» esztendőben,
töl fél mértföldnyire. Határ azért e', hogy a' tolvajoknak
ja középszerű, vagyonnyai menedék helye vala , vagy
más okból; de az Ország rend
meglehetősek.
BROGYÁN. Elegyes tótfalu gyeinek közönséges meg
Bars Vármegyében, birtoko egyezésekkel , Korvinus M Á 
sai Brogyányi Urak, lakosai TYÁS alatt, midőn a Magya
katolikusok, fekszik Oszlán, roknak boldog napjai viszont
Bán, és Privigye Mező Vá fel derűiének. Ezek a parosoknak
szomszédságjok- rantsolatnak homályos sza
ban, határja termékeny, va vai : Stropko Vára Máragyonnyai külömbfélék, sző marosban, a* Dolhai Var peleje ugyan nintsen, de e* dig Bereg Vármegyében hust^
fogyatkozást, jó helyen va napok alatt e' parantsolaló fekvése, 's alkalmatos pia- I tunktól számlálván , sellyei
tzai megelőzik, első Osztály verettetvén, égésien eltöröl
tessenek. Mivel Sztropko Vá
béli.
BRONITZE. vagy Bronyis- ráról a Máramarosiak sem
tye. Tót falu Trentsén Vár mit sem tudnak, Dolha pedig
megyében, földes Ura Her- Brony Várával egyetemben,
czeg Eszterházy Uraság, la nem Bereg, hanem Márama
kosai katolikusok, fékszik ! ros Vármegyében épfilt, ho
Papradnóhoz nem meszsze, 's mályos vala a' parantsolat;
ennek filiája. Határbéli föld de akár mint történt légyen
gyei középszerűek, fája mind méltó e' Várról való emlé
a* kétféle, 's legelőié i$ elég, kezet.
BROST. vagy Boss. Oláh fa
réttyei jók, második Osztály
lu Bihar Vármegyében, föl
beli.
des
1

5

9

1

BROST.

BRÜSW.

3cs Ura a* Nagy Váradi egye des Ura Gróf Barkáczy Ura
sült Püspökség, fekszik a' ság, fekszik Varannótól máa
Belényesi járásban, lakosai fél mértföldnyire Abauj Vár
egyesült katolikusok. Határ megyének szomszédságában,
ja soványas, tulajdonságai, lakosai egyesült katolikusok,
vagyonnyai is selejtesek termésben
tulajdonságaira
lévén, negyedik Osztálybéli nézve, lásd Alsó Sztinyiczét
BROSTYÁN. Elegyes falu mellyhez hasonló lévén, má
Krassó Vármegyében , birto sodik Osztálybéli.
kosa a' Királyi Kamara, la
BRUSNIK. Banátbéli falit
kosai katolikusok, és ó hi Temes Vármegyében , fek
tűek. Határja középszerő.
szik Lippától egy mértföld
BRUKENAU. Rárzúl Piskia, nyire. Határja jó termékeny
jeles bánátbéli falu Temes ségu.
BRUSZTÍÓ. Tót falu Nyitra
Vármegyében, birtokosa a*
Királyi Kamara, fekszikMu- Vármegyében, földes Ura
tánytól toem meszsze, Temes Gróf Pálfy Uraság,' fekszik
vártól egy, és egy negyed Chremotznak szomszédságá
rész mértföldnyire, a' Romai ban , mellynek filiája, he
Sántzok mellett. Határja jó gyes helyen, Privigyétöl féf
mértföldnyire, réttyei elsó
termékenysége
BRUNOVCZA. vagy Bru- osztálybéliek, 'smind a*két
nót^ Tót falu Nyitra Várme- féle fája elég van, legelője
^ében, birtokosai Sándor tágas , malma helyben , de
raság, és más Urak, lako mivel szolö hegye nintsen,
sai katolikusok, fekszik Vág és földgyei szorosak, har
líjhelytől más fél órányira, madik Osztálybéli.
SzentKereszthez mellynek fiBRUZNO. Tót falu Zólyom
liálissa közel, PósténytSl egy Vármegyében, birtokosa a*
mértföldnyire Vág vize mel Bányászj Királyi Kamara, he
lett , 's az Uraságnak kastél- gyes helyen fekszik Garam
lyával díszeskedik. Határja jó vize mellett, Szent András
termékenységu; hanem mi hoz nem meszsze, mellynek
vel Vág vizétől gyakorta ká- filiája, sovány határja van ,
rossittatik, s a' fának szűké legelője ugyan elegendő, és
ben vagyon, arra nézve má tejjel elég hasznot hajtanak,
sodik Osztálybéli.
fája tűzre, és épületre , s a*
BRÜSZNVITZA. Orosz falu Banyában pénzt kereshetnek,
2emplén Vármegyében föl Zólyom Városától egy, és féj
S }
mérN
> s

f

x

B

y

y

Z7t

ŐRUSZT*

BüBÜL
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ínértföldnyire van, hét kila Vármegyében, birtokosa a*
alá való földgye, és réttye Religyiói kintstár, fekszik
három kaszásra Való van a' SzepesVárallyától nem mesz
községnek , de mivel határja sze, ámbár határja a' hegyek
soványas, és kősziklás, 's megett van , és itten a* havak
hideg, és nehezen mivelte- későbben olvadván sovány
tik, sőt a' víz áradások is so- ságot okoznak; de mivel le
ványíttyák, harmadik Osz gelője, és mind a kétféle
fája van, Szepes Váraiiya Me
tálybeli.
ző Városban alkalmatos ke
BRUSZTÓPATAK.2frítfZYOV0.
Elegyes falu Bereg Várme resetre való módgya, a* má
gyében,, földes Ura Gróf sodik Osztályba tétetett.
Schönborn Uraság, fekszik • BUBULISKA. BubovitT^y Baa' Munkátsi Uradalomban , havesie. Orosz falu Bereg Vár
mivel szántó fóldgye zabon megyében, a* Munkátsi Ura
kivül semmit sem terem, dalomban, földes Ura a* Cserpiatzozása is négy mértföld nelyi Klastrom, határja , ha
nyire esik , ámbár mind a' nem trágyáztatik, egyebet
két féle fája , és legelője va nem terem zabnál, szorgal
gyon , mind azon által har matos trágyázással pedig ro
zsot is bőven hoz; Munkáts
madik Osztálybeli. *
BfcuszTARA. Orosz falu Má Mező Városától a* hol va
ramaros Vármegyében , föl gy onnyait pénzé teheti, há
des Ura a' Királyi Kamara, rom órányira vagyon, saját
lakosai ó hitűek és katoli szőleji is vannak, a* hol meg
kusok, fekszik Tarasz vizé lehetős borok teremnek; mi
től nem meszsze , Tisza Mo- vel határja soványos , és rét
krának szomszédságában , tyei is sasos szénát hoznak
mellyhez hasonlító, Yennek 's legelője is szoross, harma
dik Osztálybéli.
filiája. '
*
BRUSZTURESTT.
BrusxtuBUBKOKA. Tót falu Tren
resk. Oláh falu Arad Várme tsén Vármegyében, lakosai
gyében , birtokosa a* Királyi katolikusok, termésbéli tu
Kamara, fekszik a* Jenői já- lajdonságaira nézve, lásd Durásban,Halmagytól egy mért hogy helységét, mellyhezhaföldnyire , lakosai egyesül sonló , második Osztálybéli.
tek. Határja középszerű.
BUBÜLUS HEGYE. Ökör he
BRUTÓTZ. Villa Laurentii gye. Gömör Vármegyében.
Brtdoyitia. Tót falu Szepes Németfil Ochsertberg, totúl
1
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Való-

BÜCHB,

BUCSA,

Volovtcij

Rosnyón felül fek
szik, és Gomör Vármegyé
nek minden hegyei között
leg magossabb > s egészszen
a* Szepességig terjed, a' hegy
9

nek Kopasz tetöje van , ol

dalai pedig síirü erdőségből
állanak, 's a' Bánya hegyek
hez tartozik; reze, és ezüstye
vagyon; vadas erdejében pe
dig medvéket s más állato
kat táplál; őzeket, {farkaso
k a t , rókákat, nyulakat ne
vel , erdeiben lévő fái több
nyire cserfák, bikfák, hel
lyel hellyel fenyő fák is
vágynak | és szépen nőnek
J

Tajta.

BUCHBEAG. Banátbéli ele
gyes sváb falu Temes Várme
gyében, fekszik Lippától egy,
Temesvártól pedig jó két
mértföldnyire. Határja jól ter
mő.
BúcSi Magyar falu Eszter
gom Vármegyében, földes
Ura az Esztergomi Fő Érsegség, lakosai katolikusok, és
reformátusok, fekszikMocsnak szomszédságában, melly
nek filája, Bátorkeszítöl fél
mértföldnyire, kevés szőlei
vágynak, földgye j ó , eladás
ra Duna vizén, és Esztergom
ban j ó módgya, de mivel,
fája nintsen, legelője száraz
és földgyeinek egy részét a'
Duna gyakorta elönti, a' mel
lette levő tavak szolgáltat
i
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nak a falúbélieknek tüzelés
re , 's ház fedezésre való ná
dat, második Osztálybéli.
Búcs. vagy Búcsú. Dél felé
fekszik a' szomszéd falutól
mértföldnyire , határos falu
vele délről Mots , több ré
szét a' Duna választya, észak
ra Köböl kut; Üjfalun alól
sík mezősége van, és minden
erdőség nélkül való helyet
foglalt, 's azért tserélnek szé
nát fáért. Ámbár magok rét
tye sem sok, vize nintsen,
hanem ha Bátorkeszitöl foly
le valamelly kevés essős
időben, minthogy vagyonnyait meglehetősen eladhattya, második Osztálybéli.
BUCSA. Oláh falu Bihar
Vármegyében a* Váradi já
rásban, földes Urai Suller Urak, lakosai egyesültek, ne
vezetes fogyatkozásaihoz ké
pest , harmadik Osztálybéli.
BUCSA. ,Elegyes falu Szála
Vármegyéb. birtokosa Hor
váth Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Szála vize
mellett, Szent László Egy
házának szomszédságában ,
mellynek filiája, Istvándtói
mintegy más fél mértföldnyi
re , magának legelője kevés,
és szőleje nints; de mivel
fbldgye középszerű termé
kenységu;, második Osztály
béli.
. BUCSA. Tót fala Zólyom
S 4
Várme-

i8o

BucsAtf.

Vármegyében földes Ura Gróf
Eszterházy Uraság , fekszik
Garam vize mellett, 6 Zólyomtól egy kis mértföldnyi
re , az a* völgy, mellyben e*
helység épült, két mértföld
nyire tart; szorossan, és mé
lyen , Garam vize folyván
közepette, 's Butsi völgynek
neveztetik; egy részét szántó
földgyeinek, és réttyeinek is
Garam vize el önti; de mi
vel Zólyom, és Selmeltz Vá
rosok között van, a' hol min
denkor kereshet,legelóje ele
gendő , fóldgye termékeny,
tíizre fája, és épületre is az
Uraságtól ingyen; a' község
nek tíz kaszásra való réttye
van, első Osztálybéli.
BUCS£N. Tót ralu Posony
Vármegyében, földes Ura Báró Horeczky, Kvassai, 's más
Urak, lakosai katolikusok,
fekszik Nagy Szombattól
egy mértföldnyire, Galgócztól is annyira, a* Posta úton :
az által folyó patak több malmokra , 's nevezetesen egy
öt kerekű malomra hajt vizet,
fóldgye igen termékeny, rét
tye, legelője elég, fája ke
vés , mind azon által mivel
igen jó eladásra való módgyok van a* falubélieknek,
első Osztálybéli, I787ben
helységbéli Papot nyertek.

BUCSA.

megyében , birtokos Urai
Báró Zay, és más Urak, fek
szik Blava vize mellett, Nagy
Szombattól egy órányi távol
ságban, Posony Vármegyé
nek szomszédságában, lako
sai katolikusok, határja jó
termékenységu, bora közép
szerű, 's vagyonnyainak el
adására jó alkalmatossága lé
vén, első Osztálybéli.
BUAAVA. vagy Butsova*

Oláh falu Arad Vármegyé
ben, földes Ura a' Királyi
Kamara , fekszik a' Jenői já
rásban , lakosai egyesült ka*
tolikusok. Határja jó termé
kenységu.
BUCSNIK: Irtvány Nyitra
Vármegyében.
Búcsú. Magyar falu Bereg
Vármegyében , birtokosai
külömbféle Urak, lakosai re
formátusok , fekszik a* Bor>
sábolltí folyó Basa vize mel
let Beregszásztól nem mesz
sze, terméibéli tulajdonságai
ra nézve, lásd 4*ztelyt, meny
hez \< órányira fekszik, és
hozzá hasonlító , jó bűzát, V
gabonát pedig bőven terem
nek szántó földgyei, máso
dik Osztálybéli.
Búcsú. Bucsa ,

Buesina.

Elegyes magyar falu Vas Vár
megyében , birtokosai kü
lömbféle Urak, fekszik Szóm*
B Ü C S Á N T . Alsó , és felső bathelytöl egy , és \ . mért
Butsány. Tót falu Nyitra Vár földnyire > Kőszögtöl pedig
két,

Búcsú.

WJCZÁR.

két, és \. mértföldnyire, 's
Vajda Uraságnak kastéllvá-val díszesíttetik, lakosai ka
tolikusok, határja jó termé
sű , minden féle vetésekre
nézve , *s javai is külömbféJék; szóleje ugyan nintsen ;
de vagyonhyainak eladására
jó alkalmatossága lévén , el
só Osztálybéli.
BÚCSÚF A. Elegyes falu Szar
la Vármegyében, foldgsUra
Herczeg Eszterházi Uraság,
lakosai katolikusok, határja
jó termékenységu.
Búcsú HÁZA. Magyar falu
Posony Vármegyében, birto
kosai külömbféle Urak, fek
szik Csalóköz szigetében ,
határbéli fbldgye szűk, és er
deje sintsen , de jó tcrmékenységfu
Bucsuwr. vagy Borsiim
Oláh falu Bihar Vármegyé
ben, birtokosa a' Királyi Ka
mara, fekszik a Papmezői
kerületben, lakosai egyesül
tek. Határja középszerű, va
gyonnyai selejtesek, harma
dik Osztálybéli*
9

BUCS.ÜN HEGYE.

Temes

Vármegyében, nagy és ki
váltképen meredek hegy*
*BUCSUTA. Népes magyar
falu Szála Vármegyében, bir
tokosai Gróf Eszterházy, és
' több Uraságok , lakosai ka
tolikusok , fekszik Bánok
Szent Györgynek szomszéd

agi

ságában , mellynek filiája,
határja kösépszeru termé
kenységu, szelei meglehetős
bort teremnek, mellynek el
adására , és elhordására jó
módgya van, második Osz
tálybéli.
BUCZÁR. vagy But[ur. Tót

falu Zólyom Vármegyében
birtokosai külömbféle Urak,
fekszik Ó Zólyomtól fél mért
földnyire, lakosai katoliku
sok. Határja sovány termé
kenységu.
f

Buczio. Bufo , Put[IO"

van. Tót falu Sáros Várme
gyében , birtokosai külömb
féle Urak, fekszik Kaprontzának
szomszédságában ,
mellynek filiája, nem rosa
fóldgye vagyon, s réttyei is
kétszer kaszáitatnak, legelő*
je elegendő , de erdeje nem
lévén, második Osztálybéli.
y

BUDA, Ó Buda,
Buda,
Alt - Ofin,

Vttiro
Stari

Budin. Fekszik a' Duna mel
lett , Új Budával öszve ra
gasztva, napnyugotra Soly
márhoz más fél órányira, dél
re Hidekkúthoz, északra pe
dig Békás Megyerhez egy
órányira. Nevezetét vette
Bonfin. [a) Decade i . Lib. n
p. 24.) véllekedése szerént,
a* hajdan Attilával oda meg
telepedett lakosaitol, melly
véllekedését Ttírótq, Ma
gyar történet írónak munka*

aga

BUDA/

jábol költsőnözte (b) De a'dmirandis Hungáriáé aquis
p. 5
ao. in collectione
script. Hungar.) Vcrnhcr
György pedig a* Németek
től vonnya eredetét, a* kik
t. i. az itt • lévő nevezetes
meleg fördóköt hadának hív
t á k , mellynek egy betűjét
a* Magyarok elváltoztatván.
Budának nevezték, valamint
Veszprémet
Vtis\pruntoL
Vagy az is megeshetett, hogy
Németek a* tbrdot ekkor
Búdnak, esnemBáánakhív

#

ták, valamint a* köznép ma
is Boának nevezi; és innen
vehette nevének eredetét,
kevés változtatással, vagy
pedig a* tótoktól i s , kik a'
vizet Vadának nevezhették,
most Vadának hívják. Elhalgatván a* sokféle erölte.tett véllekedéseket, mint
hogy a' nevezetek, gyakor
ta történetből adattatnak, 's
a* köznép szájára vévén, ál
landóvá leszsz. Német nevé
nek eredetét Altofen, több
nyire , az ott hajdan volt
mész égető kementzéktol
származtattyák, lásd felőle
Oláh Miklósnak

véllekedé-

sét. (e) In Attila Cap. XII. p,
S8o. in Bonfinii apendicibus.) Stoker LŐrint[ pedig
Svaiger Salamon után (d)

Thermographiae
Büdensis
Cap. VIL $. i . p. 44<) har

' BODA.

madik HENRICH idejében
élt, Ovától eredteti, de
alap nélkül.
HISTÓRIÁBA.
ATTILA halála után Ellák,
Dengisits,
és írnak fiai vá

gyódván az uralkodásra,
nagy hadi erővel fegyver
kezének fel egy más ellen
's mind addig tusakodának,
míg fiind magqknak, mind
pedig szélessen kiterjedett
roppant birodalmoknak vé
gét szakasztanák; Mert lát
ván az Attila nagy ereje által
meghódoltt Királyok, a* Ki
rályi Hertzegeknek viszszás
egyenetlenségeket, mind
nyájan igyekeztek a' jármot
kivetni nyákokból. Először
is Aráarik Gepidák Királlyá,
megütközvén a' Hunnusokkal,harmintz ezerét belölök a'
Tsata piatzon elejtett, 's El
lák is az idősbb Királyi Hertzeg halva marada. Melly
győzedelmen a' több kis Ki
rályok is még inkább felládzadván, egyik fél, egyik ré
szét , másik fél pedig más ré
szért hódol tata még a* Hunnusok roppant birodalmá
nak, melly alkalmatosság
gal Ó Buda is elpusztíttatott,
's az akkori sokáig tartott
vérengező. viszontagságok
miatt, sokáig illy szerentsétlen állapottyában hagyattatott.
9

tott. Némellyek úgy véle MÁRIÁNAK tiszteletére temkednek, hogy az Avaresek I plomot éptitete. Mély felöl
idejében is lakó helye vala lásd, Sönlébent (g) Ad Anaz o Chdgdnny oknak, a' vagy num DCCCIV. p. 397.) Gyá
az Avarok Királyoknak. E- szos omladékjai alá temettet
ginhdrd (c) In vita Caroli M. ve vala ezután ÓBuda Vá
Históriáé Franciscae Tom.II. rosa, 's az Avarok is meg
p. 98.edit.Paris. 1536.) nem vetvén N. K Á R O L Y által te
nevezi meg az Avaresek Ki tetett Theodor nevS Chagdnrályának, lakóhelyét. Bon- nyqkat,
vagy Királyokat
fin ellenben SZIKÁMBRIÁ- zenduléseket támasztottak,
N A K , a' vagy Ó BUDÁNAK úgy hogy Theodor kéntele
nevezi ( / ) Decade 1. Libr. nítene , Nagy KÁROLYHOZ
IX. p. 141. &c.) Egyszer 's folyamodni, bátorságosabb
mind leírja a' Városnak N. lakó helynek kimutatásáért;.
K A R O L Y által lett ostromol- Karnuntot választván ki ma
tatását, a ki is szerentsésen gának (Karnunt fekvését,
hatalma alá hajtván, mint lásd Cellariushan (h) Notihogy az Avaroknak, és Hun-, tiae Orbis antiqui Libr. 1 1 .
nusoknak minden kintseik Cap. VIII. p. ,5$i. et 55a,)
ide takaríttattak öszve, e' Marsiglius, és T. T. Schöngyőzedelme által, kiváltké visner István munkáiban is.
pen meggazdagíttatott, a* De ez is kevés idő múlva
mint Eginhdrd N. K Á R O L Y  meghalálozván, úgy mint
NAK akkori titoknokja is DGCCX. esztendőben, Ia->
nyilván megvallotta , hogy kását állandóbbal váltotta fel.
ez egyetlen egy győzedelme
Megszűnt ez után az Ava
által szökölködéséböl annyi roknak Királysága, 's nem
ra felsegíttetett, hogy meg külömben azoknak, lakó he
gazdagodásán kivul elkez lye is elmúlt, egész a' Ma
dett hadakozását is tulajdon gyaroknak kijöveteléig, mel
költségével nyóltz esztendeig lyet Luitpfand (/) Episcofolytathatta: e* Városnak fa pus Cremonensis, floruit an
lait pedig nem tsak lerontat no DCCCXLVI.) bőven leta; hanem azt egészen eltör- írott vala. Ki vólr tehát, a*
lötte. Az után pedig Mars ki leg először, az elenyészett
nak, és Herkulesnek kápol hajdani nevezetes Buda Va
náit széjjel rontatván a' Vá rosát új életre hozta? Nérosnak külső részén B . Szűz •mellyek GSXZÁNAK tulájdoníttyák;
9
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níttyák: Bél Mátyás pedig 10. Thurotzi Chron. Hung.
Inkhoffer (k) Annalium Ec- P. i l . Cap.LIII. p. 61.) Ki
megkedveltette
clesiastic. p. 318,) után Sz. váltképen

ISTVÁNNAK. EZ írónál van Buda Városát, IV. BÉLA , a*

először emlékezet Buda felől,
mivel az előtt Sz. ISTVÁN,
majd Esztergomban, majd
Tárán, majd Szent Márton
hegyen, majd pedig Vesz-,
premben lakott vala. Elkez
dett nevezetes templomának
építését pedig, végezete előtt
meghalálozván, LÁSZLÓ S i 

rály MLXXXV. esztendő tá
ján végezte el. Timon azt
írja Buda felől, hogy Szent
Istvánnak lakó helye vala,
(/) Novae Sinopseos Chronologicae. P, 1. p. y.) Le
hető , de az időben még a'
Királyok nem szüntelen ál
landóul lakának egy helyen,
egyéb aránt az Ország gyű
léseit is lakó helyeken, és
nem változtatva tartották vol
n a ; de a* környul állások
hoz képest, majd egy, majd
más helyre hívrák öszve az
Uraságokat, a* hol t. i. azt
leg alkalmatosabbnak Ítél
ték. Bizonyosabb ellenben,
hogy Buda Városa az akkori
időben élt Királyok előtt,
betsben tartatott; kiváltké
pen Geiia^ és Szent LÁSZ
LÓ a* B. SZŰZNEK tiszteleté

re templomot is építtettek,
melly felől emlékezik Bonfin.
<*n) p e c . iú Lib,IV, p, aao.

ki mind a' Várost, mint pe
dig az annak ellenében lévő
Szigetet, külömbféle jeles
épületekkel
felékesíttette.
Hajdani fekvését, nevezete*
ségét, és nagyságát leírta
Inkhoffer (n) Annalium Ecclesiastic. p . 318. ad annum
MXXII.) és kiváltképen Láiius (o) Olahus in Atilla Cap*
XIII.) Lakosainak tulajdon
ságait pedig Spéner
fákat
Károly, (p) In notitia Germaniae antiquae.) Sok, és
nevezetes külömbféle régisé
gek is találtattak itten: ne
vezetesen MÁTYÁS

Király

nak idejekor, midőn Bedtriks[ Királynénak lakó he
lyet építtetett,egy kiásott kö
vön ezek a' sorok valának:
„ Ltgio Sicambrorum
hic
praesiáio collocata,
Civltatem acdificaverunt, quam ex
suo nomine Sicamhriam vo-

caverunt." Nem külömben
régi pénzek is, mellyek Au
gusztus , Tibérius,

mások ,

és Valentrján idejét képzel
teitek, *s véllhető, hogy ezek
nek költségével tartatott it
ten a* segéllő, 's lakó sereg.
Római temetési emlékeztető
íratok is találtattak itten,
melly felől lásd Bél Mátyást,

In notltia Hang. novae
Tom. III. $.14. p. 183.) Az
emlékeztető köveken lévő
íratoko/i kivul pedig más ne
vezetes régiségek, s némel
ly ek véllekedése szerént'Jjp'jntk képe is itten ásatott vála
ki a' föld' gyomrából; de
mivel szép mesterséggel ké
szült tagjaitól feje elveszett,
nem bizonyosan állítható,
ki lett légyen.
Hajdani fényességéhez, és
nevezetes voltához képest
ma középszerű Város, s e
nevezete Ó Buda! akár ré
giségéért , akár pedig fájlaló
ízánakozásból származtatott
alkalmasint reá illik, mel
lyet rész szerént a* Törö
köknek igája, 's hoszszas sa
nyargatása ; rész szerént más
viszontagságok, s tíj Bu
dának gyakorta történt ostro
mol tatásai is okozotak vala.
Mostani lakosai Magyarok,
Németek, és Zsidók; leg
számossabbak a katoliku
sok , reformátusok is lakják,
és olly sok Zsidók, hogy
Szombat napon mintegy elle
pik az utszákat, és az Ó Testamentomi időt elevenen
képzeltetik. Rész szerént ke
reskedésből , rész szerént kü
lömbféle mesterségek üzése
által, rész szerént pedig föld,
's szőlő hegy mivelésböl él
nek. jNevezecewtímost Ó Bu-*
9
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da Városát a' Tsászári, KU
rályi katonáknak ruhát ké
szítő műhelye; melly az
egész Országban leg neveze
tesebb. Határ béli told gye
meglehetős termékenységu ,
de kevés; réttye, legelője
középszerű, szőlő hegyei ne
vezetesek , 's a Budai híres
borokhoz hasonlítók, fájok
szuken, eladásra jó alkalma
tosságok lévén, második Osz
tálybeli.
A* nyulak volt híres Sziget
tét most árendában bírják az
Ú Budaiak a' földes Uraság
tol, melly mintegy húsz lé
pésnyi szélességű, s 300. lé
pésnyi hoszszaságu. A na
gyobb pedig négy, vagy öt
száz lépésnyi szélességű, a*
hoszsza pedig fél mertfold*
Régi időkben IV. BELA Ki
rály Szent Domonkos Szer
zetebéli Apátzák klastromát
fundálta ide: Ennek leánya
Sz. Margita itt élt, s meg ig
halálozott ebben a klastrom
ban. A Sziget ennek előtte
az Ó Budai Prépostsághoa
tartozott; most a* Királyi
Kintstár bírja , a kitől árendába vette.azt boldog emlé
kezetű Sándor Leopold F&
Nádor Ispányunk: s egy
majoros házat; és két nyári
nyikt palotátskát (Glóri ette)
építtetett oda. Most a Felsé
ges Locumtencnslnk hason*
lóképen
9
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lőképen bírja , 's ékesíti. A'
majoroson, 's a* Sziget gond
viselőjén kivul kortsmáros
is lakik a' Szigetben, hanem
télkor Budára költöznek on
nan által, a' lakosok, tart
ván az Duna' áradásától, 's
feldagadott zajjátói. Szántó
földek; szőlők, rétek, ker
tek ; vadászi tanyák; szem
léltetnek a* Szigetben; 's ezek
között sok régi épületek*
xomladékjai. Ezekhez tarto
zik a* néhai Sz. Margita* ká
polnája , a' kortsma mellett,
a' melly I787ben bézárattatotű Szolgál 2L Sziget nem
tsak a' Felséges Fő Hertzes
nek hanem egyéb Pesti,
Budai Uraságoknak is mulat
tató helyéül; egynéhányszor
közönséges tűzi mesterségek
is tartattak itten. A' közösülés
kis ladikokon való által hajó
kázás által szokott történni.
1

y

BUDA VARA.
Ofen,
Budin.
i

Új

EREDETE.

Buda,
»
.

1

a rosz emberek kénnyek sze
rént fel ne törhetnének, né
minemű kőfalakkal meg is
erőssíttetett. Hasznos vala
ez 2LZ épuletetske akkor, mi
vel a'Tatárok által Hazánk
nak nagy része felprédáltatván, e'hely sérelem nélkül
megmarada. Minekutánna
IV. BELA a^ dühös ellenség
től lerontott helyeket lehe
tőképen meguj jíttarta, MCCLXVII. esztendőben Vá
rost kezde itten építtetni,
kőfalakkal körűi vévén azt.,
sőt minden igyekezetét arra
fordította, hogy az ellenség
nek dühösködő erejét kiáll
ható, sőt viszsza is verheta
erőssége- légyen.
HISTÓRIÁJA.

Szerentsés, sőt tsudálkozásra méltó előmenetellel
épultt, '$ gyarapodott va
la e* Vár, de BELA Király
meghalálozván, Buda Vára
is gyászbari maradott, mert
utánna L Á S Z L Ó , testi gyö
nyörködtetéseitől megvakíttatván, nem folytatták an
nak öregbítését. Külömbféle
nevezetekkel is illettetett ez
időben Buda Vára, mellyek
deákul ezek valának; Ca-

Első kezdeti épülete Ó Bu
dához tartozott, 's neveze
tesen az Ó Budai Prépost,
í a' kinek ez a' régenten Pest
hez tartozott mezőség, GEYZA által ajándékoztatott va
l a , ) építtetett itten a'hely strum Budense, novus mons
nek igen kies, és ritka szép- Ptstinensis, Arx Pestinenaégfi fekvésétől felindíttatván \sis, melly nevezeteket so
*gy kastélyt, mellyet hogy káig viselt, sőt némelly
Pápák

Országba. A* Római Pá
pa , más Ország Rendjeinek
megegyezésével pedig K Á 
ROLYT akarta emelni a Ki
rályságra, a' kit az ellenző
felekezet megvetett. Szük-f
da Városában LÁSZLÓ Ki ségesnek vélte annakokáért
rály idejében, ia7}ben, mert VIIL Bonifdt[. Pápa, hogy
e Királynak feslett erköltse Budára követet külgyön, a*
miatt nagyon elhatalmasod Magyarok akarattyának meg
tak a • külömbféle viszsza élé egyeztetésére; de ez is ele-J
sek,, a'. Hit', jó erkölts , és inte kevésre mehetvén , a'
az egyházi rendtartásnak dol Budaiáknál megtiltotta ott a",
gában. Sok j ó , <'s foganatos templomokban tartandó Is
törvények is hozattak, ekkor teni tisztéletet, mellyböl
Fülep Firmánus Püspök elől még veszedelmessebb követ
ülése alatt, {b) Péterfy Caro- kezés származott, a meg
li Conciliórum Tom. I ) Tse átalkodott elméjű Ventzel*
kély foganattya vala azok nek híveinél. Lásd Bonfinak eleintjén a Királyra néz niust felőle; Azonban Fejérve , a* mint Timon leírta va- jváron lett megkoronáztatá. la. Kedvezőbb indulattya va I sa után Budán a józan, $
la az után III. ANDRÁS Ki I mértékletes életet megver
rálynak Buda Városához a' vén , eszem, iszomságra ha
ki a' Városoknak előmene nyatlott, mellyet Attyameg?
telét , Poson Városa 'eránt is értvén, félelembe esett; mint
megmutatott jó téteményei hogy attól viszsza nem akart
szerént Ítélvén , e Városnak térni. Tseh Országba utaz
előmozdítását is kétség, ki ván pedig, helyet nyitott Bavul még inkább eszközlöt- váriai OTTÓ Hertzegnek, a*
t e , s tellyesítette volna, ha kit, elégtelen lévén Pétereleve történtt halála e jó té- manrty a kit Budán hagya
teményétöl Buda Városát Ventzel a kormánynak igaz
meg nem fosztotta volna: gatására , Ottót Királynak
mindazáltal hólt tetemei*, választották Károlynak el
vei megtisztelte. IHdik. AN lenzői; hogy KÁROLYNAK eí
DRÁSNAK halála után > Tseh által gátot vehetnének. Nagy
Országi VENTZEL hívattatott, pompával mutogatá OTTÓ Ki
pémelly Fi Rendek által az rályságát, a mint Túrót^i^
Pápák is azokkal illették, (a)
Vide Alexandrum Natalem
Hist. Eccles. Tom. V I I . C .
I I . Artic. IX. p. Ó4. edit.
Paris. 1714. fol.) Nevezetes
Egyházi Gyűlés tartatott Bu
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's Bon/in leírták. Melly ma [ tendőben itt tartatott Ország
gát hánytató, 's gyermeki gyűlése. Szépen felépult, 'a
gyönyörűsége pompája után virágzott vala már Buda Vá
Buda Városa egyéb arám is rosa LAJOS Királynak halá
nem igen kedveltt Királyát, láig, azazMCCCLXXXIIdik
soha sem láthatta, mivel esztendőig; de ERZSÉBET ,
rabságba esvén, addig el nem és MÁRIA Királynék miatt
eresztetett hazájába, míg Ki gyászba öltöztetett. Ugyan is
rályságáról le nem mondott. kihívattatván Olasz Ország
Azonban Vcntiel viszsza tér- ból Kis KÁROLY, Királynak
Vén a Zsidók Zsinagógájá választatott, mellyet nem szí
hoz leg közelebb lévő kapun velhetvén ERZSÉBET Gara
befúrta magát a* Budai Vár Nádor Ispánynak súgárlására
ba , 's nevezetes vér ontás Forgdchot nevezvén k i e*
támadott. Meggyőzvén vég gonoszságnak végben vitelé
tére minden vetekedő társait re , eltökéllettek az ifjú Ki->
első K Á R O L Y , s Cardinális rálynak megölettetését, illy
Gtntilissú Budára, és Pest ! színes palástolás alatt, hogy
re jővén , a* Rákosi mezősé az ifjú Királyt magához hí
gen szabad voksok által Ki vatván ERZSÉBET, mint ha
rálya választatott. Mellyröl ZSIGMONDTÓL levelet vett
olvasásra méltó, Péteríi Tom. I volna, mellynek ereje sze
Concilior. ad ann. 1308' rént , egy más között békes
Azután magának Visegrádon séget szerezhetnének; megje
épittete lakóhelyet. Mindaz lent az ártatlan ifjú Király,
által gyarapodott e* Város, 's jelt vévén Garától ForKÁROLY által is , egy Orszá gách, az ifjú Király azonnal
gos vásárnak felállíttatásá halálos sebbe ejtetett. Gyen
val , a* mint emlékezik fe gébben, és félénkebb szív
lőle Timon. Szüntelen való vel uralkodának az után Bu
lakó helye vala ez után a' Ki dán a* Királynék, sőt tett ir
rályoknak, minekutánna el tóztató tselekedeteknek meg
ső LAJOS Király Visegrádon j bűntettetése eleibe, mintegy
mintegy tíz esztendeig töltött kézen fogva siettek: melly
lakása után, ide költözött va időben a* zavaros környul
la Királyi udvarával egyetem állásokhoz képest-Buda Vá
iben. ISievezetés vala tovább rosában is öszve meg* viszsza
Buda Városában a* Lengye folytak a' dolgok, míg ZSIGleknek MCCCLXXIXdikesz- I MOND Király Tseh Ország
ból
5

y

bői KÁROLYNAK hsdálá miatt
viszsza érkezvén, mind a'
Hazát jobb rendbe hozta,
mind pedig annak Nagygyait,
rész szerént kérelem, rész
szerént pedig ajándékok Ígé
rete által magához hódítván ,
rész szerént pedig halálos
büntetéssel, mellyel Budán
Sz. György piatzán kivégez
tettek (a mint Pálma emlé
kezetben hagyta) a' kívántt
jó rendet fel nem állította.
Megtudván Máriának fog
ságát, minél előbb lehető
kiszabadíthatásában fárado
zott, 's megkoronáztatván,
Zágrábba utazott, holott
Olasz kísérőivel nyájasan fo
gadtatván , Máriával szerentsésen viszsza érkezett Buda
Városába?; mellyet reménye
ség felett való előmenetellel
gyarapított, és díszesített va
la. U^yan is MCCCLXXXVHIdik esztendőben, Aka
démiát , vagy Fő Oskolát állítata fel itten, mellynek a
Budai Prépost vala kórmányozója. Ámbár sokféle ba
jokkal kellett néki küszköd
n i ; mindazáltal üres ideje
lévén, Budán szívesen mu
latozott, sőt Ország gyűlé
seit is tartott itten, s kivált
képen való szabadságokat
adott a Városbéli lakosok
nak , kereskedési nevezetes
előmeneteleknek eszközlé
9
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sére. ZSIGMOND előtt való
Királyok adták ugyan a' Bu
daiaknak azt a szabadságot
hogy a külső Országi porté
kák itt tétessenek l e , s
azoknak kikötő helye lé
gyen , mellyet ZSIGMOND Ki
rály is helyben hagyott vala;
de mivel az által tsak a Bu
daiak dazdagodtak , más ré
szeiben pedig * az Ország
nak nem kevés akadállyát
érzették a kereskedők, s
hogy a* több Várasoknak
nyomattatásával egyedül Bu
da ne gazdagodgyék, e szabadságjok bizonyos, határok
közzé szoríttatott, melly sze
rént MCCCCVdik esztendő
után mindenféle portékákat
másonnan is vásárolhattak, a'
kereskedők, s azok felöl
akarattyok szerént való ren
deléseket is tehettek , az ez
esztendőbéli törvényeknek
Xldik tzikkelye szerént. In
dulatosan vették ezt a Bu
daiak, s némellyek véllekedése szerént e volt az oka,
hogy a Buda Várbéli lakó
helyét, a néki nem min*
denkor önként engedelmes
kedő Budai lakosok ellen
újjabb kerítéssel megerőssíttse. Melly pompás, és Ki
rályi épületeket tétetett Buda
Várában, lásd (c) Decade
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III. Lib. V. p. 408.4.) Bonfin munkáiban. ZSIGMOND

T

Király

2£0

BUDA.

BUDA.

I

Király uralkodásának idejé- lakását nyilván való törvén^ "
ben , telepedtek meg itten által meghatározta, holta
a' külső Városokban a* Rátz után Lászlót szülte ERZSÉBET
tartományból kiköltöztek, Királyné, a* ki az Esztergo
mint hogy György Igazgató mi Érsektől bőltsöjében a*
Nándor Fejérvárar, tartván az Királyi KorQnával megko
Ozmánoknak erejektöLZtör- ronáztatott: némelly haza
mondnak által adta , szunte- | Nagyaitól azonban ULÁSZLÓ
len való hozzá viseltető sze Lengyel Országból Királynak
retetét , és hívséget akarván választatván, Budára érke
ez által megbizonyítani. ZSI zett; de a'. Városnak nem
GMOND Király is számos Kas előmenetelére, mert Szétsy
télyokat , falukat, és Váró- j Tamás az ifjú Királyhoz va
sokat ajándékoza néki. Úgy ló buzgóságától ösztönöztetmint: St^lánkelement, Be- \ vén számos sereggel ostrom- •
thitKelpent,
Világos Vá- \ lotta vala Buda Várát ezen
rat,
Tokajt , Munkdtsot A kivul nagy dög halál is ural
Jállyát,
Regétet,
Szat kodott vala az, időben. Az
mári , Böszörményt,
De- Jután Ulászló a* Várnai ü:köbretont,
Tár
Varsányt, zetben megölettetett a* Tö*
mellyek halála után megint rököktöl, s Hunyadi János
a' Királyi Koronához viszsza vala utánna az Országnak
kaptsoltattak. Nevezetes vala Igazgatója az ifjú LÁSZLÓ Ki
ez időben ZSIGMONDNAK Ki rály alatt; 's-Budán lakott.
rályi Udvara , úgy hogy azt Ennek halála után Hunyadi
meszsze Országokból is meg-j László, 's Mátyás eleintén
látogaták, az akkor élt Ki ugyan ditsósséges nevelést
rályi Hertzegek, a' mint j és előmenetelt nyertek; sőt
Bonfín leírta. Kiki képzel Hunyadi László Budai Komheti , hogy illy nevezetes Ki mendans is (Kormányozó )
rálynak uralkodása alatt e*, vala. De minekutánna ez a*
Város is híres, és tekintet Cziliai Grófot, a' Király'
tel bírt vala. De ZSIGMOND Báttyát, Belgrádon megölte
halála után ALBERT uralko volna, ( melly tselekedetröl
dásának kezdetével utálatos lásd Katona, Pálma } 's más
vér ontás , béllyegezé e* Vá Történet' íróinknak mun
rost. Kevés idő múlva meg- k á i t ) , a* Budai tömlötzbe
halálozván ALBERT , a' ki zárattatott, 's nem sokára feMagyar Országban lejendő, j*is yétettetett Budán a* Sz.
György
t

f
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György' piatzán 14 J 7. Rö
vid idő múlva meghalálozott
LÁSZLÓ Király is: kinek he
lyébe választatott Hunyadi ,
vagy Korvinus Mátyás, a ki
az alatt Bétsbe* s onnan Fráába kíildődött. Ez a'Király
iváltképen felékesítette Bu
da Várát. Sőt az^ egész Or
szág új fényt öltözött vala
magára, szerentsés, és győ
zedelmes uralkodása alatt,
még pedig nem tsak külső;
hanem belsőképen is, s szün
telen való lakó helye Budán
vala; hanem ha gyakorti
hadakozásai onnan a kato
nai seregekhez szollították,
melly felől lásd Bonfint, (d)
Decad.IV.Lib. VIII. p. 637.)
e* verseit tétette az időben leg
nevezetesebb Királyi épule- |
tyének felére:
9
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Atria

cúm statuis,
ductis
ex aerc, foresque

Corvini referunt
ingenium.
MATHIAM

hoste

Principis

partos tot post ex
triumphos;

Virtus, aes, marmor, seri- I
'pta perire vetant.

Igen^ híres vala Királyi
Könyvtárja is, mellyet Oláh
Miklós (e) In ad páratu ad
Históriám Hungáriáé Decadis 1. monumento 1. Cap.
V. $. 1 1 . p. 0.) leírt vala,

úgy, hogy, a* ki a* régi neve
zetesebb Görög, és Római
írókat voltaképen esmérni
akarta, Budára folyamodott
azoknak megnyerhetéséért,
melly valamint Mátyás Ki
rálynak halhatatlan nevet,
úgy Budának, sőt az egész
Országnak is, különös díszt,
és tiszteletet származtatott.
Meghalálozván pedig a*
diadalmas uralkodású M Á 
TYÁS Király, Buda Vára is
az egész Országgal gyászba
boríttatott. Ugyan is külömb
féle részekre szakadván a
Haza Nagygyai, a* lejefidő'
Királynak választásában, ele
inte KORVINUS JÁNOSNAK
látszatott kedvezni a' szeren
cse; de végre hirtelen által
tolódván a Pesti részről sok
kal számosabban, mint sem
JÁNOS előmenetelét reménylhette volna; mint hogy a*,
környul állás veszedelmes
vala, végre kiköltöze a* Ki
rályi Várból; még pedig
minden drága Királyi kintsekkel, mellyeket az Attya
fáradságosan egybe gyűjtött
vala. Meggyőzvén azután
ALBERT mind Német, mind
Lengyel ellenségeit Budára
Ország gyűlését hirdettetett *
hogy az Ozmánokkal való
ügyének, és ezek dühös prédálásainak is, szerentsésen
véget vethetne. Viszsza érX %
kezvéa
f

9

>

kezvén pedig ULÁSZLÓ ura- • tete undok tselekedetektöl
xásából, épen Budán tálára el nem rettenthette. Neve
az Ozmán követeket, a' kik zetes vala az után Buda Váro
tíz esztendeig tartó békeséges sában ZSIGMOND Lengyel
nyugodalmat kértek vala, Országi Királynak ULÁSZLÓ
melly időben sanyarú dög ha testvérjenek itt volt szállása,
lál uralkodott Budának vidé *s mulatása; az után pedig
ken, 's a* Király is lakó helyé ULÁSZLÓ Királynak ANNÁ
ből kimozdult vala; de esz VAL való Királyi házassága ,
tendő múlva felszabadíttatván a ki LAJOS Királynak szüleá' veszedelmet okozható fé tésbéli fajdalmai miatt az ár
lelem alól, ismét szerentsé- nyék világtól megfosztattasen viszsza érkeze, 's M- tott. Nem tsak a'Hazabéli
GCCCXCVIIdikben, újjont zendülés; hanem még a dög
Ország gyűlését tartatott; halál is nagyon uralkodott ez
fnellyben özvegy BEÁTRIKSZ időben , mellytöl való féle
Királynénak feleségül lejen- lem miatt ULÁSZLÓ Király
dő vételéről nyilván lemon ; Budáról Tseh Országba köl
dott , mint hogy igértt sza tözött, a* honnan szerentsévát meg nem tartotta- Kevés sen megérkezvén , midőn a*
idő múlva az Ország gyűlé köz tsendességrtek, helyre
sének végezete után, ismét állításában fáradoznék, k e 
véres zendülés támada Buda vés idő múlva meghalálozott
Városában, mellynek kezde 1516ik esztendőben az egész
te tsekély vala ugyan , de Országnak hanyatló környul
vége elég veszedelmes, és állásában. LAJOS Király jut
sok Zsidóknak halálával pe- ván utánna a* Királyi méltó
tsétetetett, 's nem is könnyen ságra, kevés ideig élhete
oltatott volna el, ha a* Ki azzal, mert SZOLIMÁN Tsárály fegyveres katonáival, szár tűrhetetlen kevély gőg
és némelly világi, 's papi ] gel fegyverre szóllítván, k e 
nagy Urakkal az erőszakos vés seregével Mohdtsndl ve
kodóknak nyilv? *ló meg- le megütközött, magának,
ölettetésével elejec jem vette és az Országnak is felejthe
volna, a' származandó na tetlen kárára! Mihelyt e*
gyobb veszedelemnek; mi* nagy szerencsétlenséget Bu
vei őket sem a' Királynak, dán MÁRIA Királyné meg
sem a Papoknak , sem a' hallotta', leg ottan öszve tavilági Méltóságoknak tekin kar'utacá minden Királyi kin*
tseit,
f
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tseít, és mozdítható jószá
gait j s követvén a* Budai
Német, és Olasz hereskedők
is példáját, elköltözének Bu
da Városából. Kedve sze
rént történt ez SZOLIMÁN Tsászárnak, a' ki az Országot
minden felé pusztíttatá m#ga pedig személlyesen a*
Duna mellett sátort veretvén
Budára érkezett. Megszem
lélgetvén a* Várnak hasonlít
hatatlan szépségű fekvését.,
maga is különösen megked
velté, s magasztalta vala;
tle az Ozmán törvények, 's
szokások szerént onnan sá
torába viszsza költözött. Mi-

nevezetes ágyukat, és né
melly különös mesterséggel •
készült réz oszlopokat, mellyeket Budáról gyözedelmének jeléül Országába vitetni
parantsola. Mintegy húsz nap
mulatott vala Buda körül,
melly idő alatt az egész kő
ről, és meszsze fekvő tarto
mányok is mind felprédái
tattak, 's mind lakosaitól,
mind pedig kintseitöl, és va
gy onnyaitól kiüríttettek; az
embereket, és aszszonyokat, ifjakat, véneket, min
den külömbség nélkül siral
mas rabságjokra fuzögetvén.
Illy keserves állapottya vala
dón a' megholt LAJOS Ki ekkor árva Hazánknak! Ki
rálynak kepe mutattatott rállyá választatván pedig ZÁ
előtte, szívesen sajnálkozott POLYA JÁNOS , előbb kíván
szerentsétlenségén; s ki- ta vala Buda Várát elfoglalni,
Váltképen hogy jobb tanáts mint sem a* szokás szerént
adókkal nem gyámolítta- megkoronáztatott volna, a
t o t t , hozza tévén, hogy ő hová Tokaji lítt^ából szerennem az Országnak elvetelé tsésen elérkezvén, megsirat
re ; hanem gyalázattyának ta a* Várnak állapottyát, tud
megfényítésére érkezett vol ván, 's esmérvén annak Ki
na rettentő nagy seregével, rályi volt fényességét, s mél
a mint ezeket MÁRIA Király tóságát. Rendeléseket tévén
nénak is tudtára adatta. Sé a' Várrak kitisztítása, és őri
relem nélkül hagyta vala ek zete felől, Fejérváron meg
kor Szolimán Buda Várát, koronáztatott , 's onnan lett
kivévén a* Városnak eléget- viszsza jövetele után I. FEtetését, és a* Királyi szobák RBNTZ Frantzia Királlyal,
9
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ban KORVINUL MÁTYÁS Ki CLEMENS

Pápával,

és

a*

rály által készíttetett Herku V*enét[iai, és Florentjjai kö
lesnek, Apollónak,
és Di- zönséges társaságokkal szö
annanakkéfeit,
három igen vetséget kötött. Bátorságosan
T 3
vala

vala még Buda Váriban J Á K U S , megértvén pedig FER
DINÁNDNAK sokkal nagyobb
erejét, mindenképen szorgalmatoskodék, hadi sere
gének öregbítésében, melly
nem nagy előmenetellel, és
igen lassan szaporodott vala.
Budánál volt még a vízi se
r e g , midőn fülébe ment,
hogy némellyek vagy erejekhez nem bízván , vagy elhidegedett
hajlandoságjok
miatt, módgyok adódván ,
FERDINÁNDHOZ készülnének
magokat kaptsolni, melly
tsak ugyan, meg is történt.
Megbátrabbodván ez által

I verettetvén, innen ismét aar
I Országnak alsóbb széle felé ,
vonula. FERDINÁND azon
ban Buda Várának Fő igaz
gatását N Á D A S D I T A M Á S R A
bízá, 's Bécsbe viszsza köl
tözött. Jó reménységben vamár a' Tsászár Magyar Or
szágnak hatalmában, lejen! dő megmaradhatása felől; de
azzal tsak két esztendeig el
lhetett , mellyeket Ország
gyűléseivel nevezetesített.
Szolimán Zápolya János
nak pártyát fogván, fényes
sen késértette Buda Váráig,
a' kiknek érkezéseket meg
hallván a' Budai kereskedők,
FERDINÁND , Tatát, és Esz vagyonnyaikat öszve szedek,
tergomot, elfoglalta, s Bu *s Esztergom, Poson, és Né
dafelé közelített: JÁNOS pe met Ország feíé siettek. Nddig látván erejéhez képest dasáy Támas pedig Buda Vá
• faló tsekélységét, Hatván, rának akkori Fő Kapitánnyá,
'smajd Gyöngyös felé indult. minden módokat elkövetett,
Óhajtott kedve szerént történt a* Várnak vitézi móddal leez FERDINÁNDNAK
a\ ki heto oltalmazásában: de vég
Buda Városát, és Várát min re a' Németek szabad elmeden akadály, 's vér ontás heteseket megértvén az Oz
nélkül elfoglalta, s hogy az mánoktól ,
el hanyatlottak
egész Országot rendbeszed mellőle; 'sminekutánnasem
hesse , Ország gyűlését hir kéréseivel, sem fenyegetőddettetett Budára, kegyelmet zéseivel eszekre, 's köteles
ígérvén a* JÁNOS partyán lé ségeknek tellyesítésére nem
vőknek , ha megjelenédé- hozhatta , a' Vár is által adat
r
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nek; 's reménységénél

szá- tatott.

mosabban egybe gyülekezének. Ezt meghallván JÁNOS,
Gyöngyöst is el hagy á, 's To
kaj fele indult, holott meg-

Nádasai

Tamásnak

Vkéz maga viseletéért történtt állapottya felől, kü
lömbféle értelemben lévén az
írók, lásd felőle Bél Mátyást
U) Hi-

BtTDA»

{f) Histor. Urbis Budensis.
Ferj. i i . $. 14-pag. 289.) És
így kevés fáradsággal, és vér
ontással SZOLIMÁN Buda Vá
rát elfoglalván, által adta azt
JÁNOSNAK gondviselése alá;
?s Bécsből lett ostronvjának,
feloldozása után, holott sem
mire sem mehetvén e* képen
iktatta bé JÁNOST Királyi
méltóságában: „ Te in Fra-

zött. Ország gyűlését tartott
ez után való esztendőben JÁ
NOS Király Budán; de a'
mellyre Hemsokan jelenének
1

meg, a Hazának Nagygyai
közznl, '$ Bdnfy Jánost,

a*

kevés jelen lévőknek nagy
megelégedésekkel Nádor Ispánynak választotta. 1 5 3 0 ,
kemény ostromjával vette
vala körüil Rogendorf Bu
trem, et amicum meum re- da Várát, és azt három fe
<ipio, Regemque Budae, et lé osztott hadi népével éjjel,
in Hungária declaro, opem, nappal törettette. Látván JÁ
ct tutelam meam, in posterum quoque polliceor. Ha•bes hic Coronam, sceptrum$ue, et cetera Regip ornamenta > quae ut accipiqs, et
beneficii mei mempr esse ve-lis, partoque,
mea opera
.Regnodiu fruaris, illudquc>
ad posteros feliciter éransmittasy hortor, et tupio."

NOSKirály Rogendorfl^o Ve

zérnek szerentsés előmenete
lét, jónak itélte katonáit Szi-'
gct Vára alól Budára szóllír
tani c képen: „ Budám a
1

Germanis pbsidione cinctam
scitott* et quamquam Urhs
adhucin nostra esset potestate,/ tamen* si fidei memxxres estis, nqsque salvos esse
A7ÁNOSSAL lévő Haza Nagy cupitis,
.postpositis,
quat
agyainak pedig ezekét mon remorariyos
posscnt omnldotta : „ Vos vero Proceres hus, huc adcurrite, quin poaeque jubeo, ut nisi ulto- tius advolate*" Mellyet meg
rem hunc glaűium experi- értvén mind a* Vezérek 1 kik
ri velitis* kuk Regi yestro között első megjelenít Sze
cmnem honorem,
deferre, mély Nádasdy Tamás vala,
et óbedire contendatis." l\\y mind pedig más fegyveres

móddal hagyá el SZOLIMÁN
az Országot MDXXIXik esz
tendőben , maga uráli hagy
j á n őrizetre három ezer hajós
katonákat, mint hogy a' kö
zelgető téli idő haza felé kén«zeritivala, sictőUg el qta-

Urak egész lehetőséggel. Bei- ,
dára siettek. Megörülvén J \ NOS Király Nádasdy Vezérjénekelérkezésén, azonnal ki->
repvllt e' nevezett Vezér a*
Várból, hogy az ostromlók
kal erejét éreztesse, a* kit
T 4
«ieg«

BüDA.

meglátván Bánfy Boldizsár, ra vihettek bé lopva egy lá*
a* Tsászár részére hajlott Ma von eleséget. Illy szoronga*
gyaroknak Vezérje egyene I tások között lévén a* Király
sen fegyverre szóllíták egy kéntelenítetett az Ozmánok*
mást, s nagy erővel tsapá- hoz segedelemért fojamodnak öszve, mellyet a* Német ni, melly kérését ezek vé
lovasok észre vévén végét vén , mind néppel, mind ele
szakasztották a viadalnak, séggel Budára siettek; de
s a* Tsászáriak sátoriakba, a* Rogendorf megértvén érke
Budaiak pedig a' Várba visz zéseket, nem várta bé őket;
sza vonultak. Azonban szü hanem táborának nagy ré
netlen ostromlotta a- Tsászári szét, és beteg, megsebese
három részre osztott sereg a* dett katonáit is az ellenség
Várat, 's látván a' Vár falai nek prédául kitétettetve elnak omladozását, és hogy hagyá! Alig indult vala el
már a'felmehetésre, út nyit Rogendorf, és már az Oztatott volna, felmászást pa- -manok segéllő serege elér
rantsola Rogendbrf; tódú- kezett, mellyet JÁNOS Ki
lának fel félé a' Németek rály megköszönvén kéri va
elég serénséggel ,^és férfias la , hogy úttyokat Nándor
erővel; de a'Magyaroknak Fejérvár felé viszsza vennék;
vitézsége által ismét meg is de e' kérésének nem adott
mét viszsza nyomattak., itiég helyt 2L kegyetlen szívű Mt~
pedig nem tsekély veszteség- hemct; hanem az elindult,
jekkel. Viszsza vonák annak és más Keresztény seregek
okáért magokat az ostrom nek prédálásokra küldötte va
lók, és tsak előbbi helyek la katonáit. Melly alkalma
ről tüzelének a* Vár falaira. tossággal Istvdnjy
szerént
Mind a* kétfélnek öregbule a' mindenféle ragadományo
sanyarúsága, mert a' Nérnc- kon kivul tíz *zer embert nbtek ereje a* nagy essózés, és bolának el a'kegyetlen Oz
alkalmatlan idő által, a' Vár-! mánok, kiket JÁNOS Király
ban lévőké pedig az éhség j ablakából látván, megkönyáltal lankasztatott; úgy hogy | vezett vala. Férfias, és át*
már ló hússal kéntelenítteté- landó bátorságát mutatta J Á 
nek életeket táplálni; az ál NOS Király Buda Várának ek
latok pedig az éhség miatt kori ostromol tatása alkalma
tsak alig lézengettek. Egye tosságával , és a* Városbelié*
dül J Á N O S Királynak szamá k e t i s , hogy ki állott sanya*
rúság7
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ruságjokat édesíttse, iíj sza
badsagokkal mégajándékozá. Meghallván azonban JÁ
NOS Király SZOLIMÁN Tsászárnak nagy hadi erővel va
ló Buda fele intézett jövete
lót, jó reménységgel várja
vala őtet; de abban nagyon
megtsalatott; mert egészszen
más szándékja vala az Ozmán
Ts ász árnak, mint sem felő
le vélték volt. Meghalálozván JÁNOS Király Vels Ve
zérnek igazgatása alatt Buda
Városa ostrommal korul vé
tetett vala, mellyet Török Bá
lint bjent lévő seregével elég
vitézül oltalmazott. Neveze
tes vala itten a' Magyarok
nak a* Németekkel, való haj
ba kapása, mellynek letsilapítására menvén, a Ma
gyarok részéről
Perényi,
a'mazokérul pedig Vels mind
ketten részesítettek a' zene
bonának gyümöltsében, *s
ennek az első ostromnak kez
dete a* Németek által vég
hez vitt prédalással undokittatort; mellytöl őket, hogy
9

Török

Bálint

eltilthassa jó

tavaszai pedig ismét ostro
moltatta FERDINÁND Buda
Várát, Rogenáorf Fő Ve
zérre bízván, a* hadi kor
mányt. Látván ez a' Várnak
sokkal erőssebb voltát, mint
az előtt, kérés, és ígéretek
által akart hozzá Jutni; de
semmire sem mehetvén , ke
ményen ostromlotta vala a*
Várat; érezték néminémuképen a' Várbéliek is a' kö
zelgető veszedelmet, erejeket megkettőztették, 's min
den tehetségjeket arra fordí
tották, hogy a'fel, és bero
hanni akarókat véres főkkel
verhejsék viszsza.
Rogen*
dorf pedig, mint hogy a'
Várat, és annak falait ha*
szon, 's előmenetel nélkül
veretteté, puska porral való
felvettetés által szándékozott
ártani a' .Várbélieknek; de
ezt is sokáig sikeretlenné tet
te 2L Várbélieknek szemes
vigyázattya, 's ellent álló ha*
sonló munkálkodásaik. Sullyosabbodván pedig naprólnapra a' nagy szükség, ám
bár Török Bálint elejét ven
ni mindenképen törekedett;
végre alatomDan való meg
egyezést eszközlött Révay
Ferent[, az ostromlott Ta
nácsbeliek között, részére

erővel támadá meg a' Tsászáriakot > 's zabolát is, ve
tett ellenségeskedő indulattyóknak. Gyanakodván pe
dig Vels a' Magyaroknak hívPétert
sége felől, feloldatta Buda hajtván Palt\án
Tamást,
és
Várának ostromlását, esnem Bornemisza
Révay Mihályt
nagy hírrel költöze el alóla: Györgyöt;
pedig
f
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pedig nagyobb bizonyság
nak okáért kezesíil hagyta
RogenJorfFó hadi Vezérnél.
De Rogendorf nem akarván,
hogv Buda Vára a' Magyarok
eszközlése által jusson FER

mariában kevés idő múlva ar
ostrom után meghalálozott.
Meghallván a* Tsászáriak,
hogy már mind a' Törpkök ,
mint pedig JÁNOS Királynak
részén lévő Magyarok, sege
DINÁNDNAK hatalmába, a' delmére sietnének a* Várnak,
helyett, hogy éjjel a'kiren külömbféle véllekedésekré
delt kapuhoz Magyarokat szakadtak a' Tisztek, mellyéküldött volna, négy váloga ket Rogendorf megvetvén,
tott Német sereget rendelt megparantsolá, hogy a* Tá
k i ; meglátván, hogy a' tit bor helyében marad gyon.
kon kinvittatott kapun nem Oltalom nélkül találván az
Maoryarok, hanem Németek Ozmánok, . Csepely szigetét
tolódnának, Révait fel szó hirtelen elfoglalák azt, s
val kiáltá Bornemisza Ta azonnal kezdődtek az apróbb
más; mellyre Német, és ütközetek, eltökéllvén vég
előtte esméretlenül zörgó sza re a' nagyobb tsatát, hatha
vakat hallván Tamás, *s a* tós erő szál Útraték bajókra az
vigyázó katonák is észre vé Ozmánok által, és már ve
vén a* tsalárdságöt, tüzet adá- szedelemben volt 2L Német
nak, jelentvén általa az el sereg; sőt az egész tábor ,
lenségnek jelen létét. Meg- hogy ha rész szerént az é j ,
ijedének a' Németek, s na rész szerént Éberstorf, és
gyobb részént viszsza szalad Márius Specicásius hajós se
tak , a' kik pedig bátrabbak regei az Ozmánokat vitézül
voltak, a' kapunál öszve szo viszsza vervén ,. a* tábort jó
ríttatván , rész szerént fel- kor ki nem szabadították vol
apríttattak, rész szerént pe na. Nem öregbult mindazál
dig rabságra jutottak. Vira- tal e* .győzedelem által az
dóra azután megvisgáltatván ostromnak előmenetele, mert
a* dolog példásan megbün Török Bálint kirontván a
tettettek a' Várnak alattom Várból, hathatosán megtaban való feladói. Rogendorf madá az ostromlókat, 's több
pedig későre raji alván az el "kárt is okozott volna; hogy
mulatott , s megfordított al ha a Pesti nagyobb ágyuk
kalmatosságot. Révay Pé erejétől embereit nem kíván
ternek állafása szerént, szé-r ta volna me?gkémélni. Meggyenlvén tettét, bujában Sa- ízené egyszersmind Perényi
Vezér9
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BUDA.

Vezérnek, hogy az Ozmá
nok* nagyobb erejét bé ne
várnák, melly a' tábornak
utolsó veszedelmére leszsz;
hanem azt kedvezőbb időre
megtartani igyekeznék. De
Rogendorf nem akarván FER

DINÁNDNAK híre nélkül fel
oldani az ostromot,, végre
fejekre omlott a* keserves
veszedelem, mert tsak ugyan
feloldván az ostromot nyo
mon kergettettek, verettet
t e k , V űzettek az ellenség
től, így leve vége e* lassú•, és
a* Kereszténységnek eléggé
siralmas Buda FŐ Vára ostromoltatásának, mellyet Schesceus (g) Ruinarum Pannoni
carum libr. i . Vers. 43.) ele
venen lefestett.E vala az a* si
ralmas időnek pontya, mellyben Buda Vára kevés idő múl
va az Ozmánoknak birtokok
ba jutott. Ugyan is tudtára
>

adatván SZOLIMANNAK, JÁ

NOS' halála után, Buda Várá
nak FERDINÁND által való ke
mény, ostromoltatása, sietve
igyekezett Váradig annak felszabadíthatásáért; megértvén
pedig, hogy már felszaba
dulva van, la$sú lépéssekkel
érkeze Ó Buda alá, holott
sátorokat veretvén megtelepede nagy seregével, h kö
veteket , és álnok Ígéreteket
ízenvén, I$ZABELLA Özvegy
Királynénak, Átkozott szín

JBUDA.

199
y

alatt-tettette szeretetét, s a*
kisded Király eránt való hív
barátságát, és oltalmát, ké
reti vala egyszersmind az Öz
vegyet,

hogy a' Kis ZSIG

MOND hozzá kiküldettetnék.
Szorgos aggódásba esett ez
által az Özvegy Királyné; de
kérését megvetni nem bátor
kodott. Kiküldvén annak
okáért 2L kisdedet, némelly
fő emberekkel, kiváltképen
való módon fogadtattak SZO
LIMÁN által. Más felöl ellen
ben seregenként, a' Várba
gyiilekezének a* Törökök,
's hirtelen elfoglalák a' Vár
rat, sőt nyilván hirdették,
hogy mindenek letévén a'
fegyvert, békeséges tsendességben maradnának, a' kik
>edig a* SZOLIMÁN istenreen'íparantsolatyának enge
delmeskedni nem akarná
nak , halállal fogják megboszszúlni. Meglévén az ál
nokság, viszsza küldettetett
az Özvegy Királnénak a' Kis

f

ded ZSIGMOND; de György
Szerzetes, Petrpvit[i,
Torok,
VerbŐtij,
és Battyáni Fő

Urak letartóztattak, kiket
minekutánnaa' Királyné viszsza kéretett volna, e' képen
felele SZOLIMÁN : » Non ita
se fiáem, humanitatemque
omnem exuisse, ut Regináé
Proceres,
suae creditos fi*
áei, per injúriam,
contu?
weliamque

meliamque detinere velit, seí végre ki költözött Buda Vícum yideát, germanos > et j rából, gyászban, és keserveRegináé insidiari\ et puero, í sen pusztító kegyetlenkedókadhibuisse tantisper in Con- I nek hatalmokban hagyván
silium,utcum purpur at is suis I azt. Hogy pedig Török Bálint
in comune consulerent, res^ fogságba került, némellyek
-que pupilli extra periculi me- György Szerzetest állítyák
tum, se moderátoré colloca- ! okának lenni ,* mivel Buda
u

rent. Viszsza is küldettek
azután az emiitett Urak Tö
rök Bálint Fö Vezéren kivül,
a' ki először magánál az Oz
mán Tsászárnál , de azután
fogságba marada. Veszedel
mes tanátskozások valának
ez alkalmatosságai Magyar
Ország ellen , mellyek néminémuképen Rastenesnek józanabb véllekedése által enyhíttetvén ezt a* rendelést vé
gezte Szolimán hogy Buda
Várát az ifjú Királynak fel
nevelkedéséig maga hatalmá
ban megtartsa; hitével, *s petsétes levelével érőssített ígé
rete ellen, mindazáltal Bu
dának Sckeseus szerént, elég
siralmas pusztulást, és gyászt
okozott.
Nem lévén módgya, és
tehetsége az özvegy Király
nénak, hogy illy hatalmas
ösztön ellen valamit mozdít
hatna , egybe szedvén az Or
szág, és maga mozdítható
kintseit, nagy részét elosz
togatván az Ozmánok között,
9

Várának ostromoltatásakor
kardgya, és keze vérrel pá
rologván azt mondotta vala
néki, hogy illy nagy fárad
ságának rövid idő múlva ju
talmát fogja kérni a* Királya
nétól; ennek pedig gyulölségében esvén, nem örömest
szívelte Bálintot. Mások pe
dig úgy véllekednek, hogy
Mecnmet Bassától tsudálván
vitézi erejét, és nagy tehe
tségét, kivált képen meg ajándékoz tátott, a' mintScfuieseus leírta , 's hívséget ajánl
ván az Ozmánoknak, azt meg
nem tartotta; mivel Perényinek az Ozmánok jövetelét.,
nem tsak ki jelentette, sőt
lejendő veszedelmekről, is jó
eleve meg intette. Ki szaba
dulhatott volna ugyan Bálint
fogságából ZIGMOND Len
gyel Országi Királynak esz*
közlése által is; de véllekedésében állandó vala, 's még
azután is ezeket mondottá

fogságában. „Quid nobiliUs
esse potuit,
quam nostrae
nationis
auxilia,
quae cog~
Torok Bálint kedves Fő Ve
natiöms,
et
sanguinis,
muderjének ki szabadíthátásáért,
tuae-

tuatqut benevolentiae necessituáinem ihcludunt, externis verisque hostibus subtraxisse,
ut Germánt minori
nostrorúm periculo vincercntur, illi yero clade erepti swperessent,
qui ad reftrendam, simili in casu benevolentiam, insperati adeoque
insignis beneficii memóriám
retineant ? »

Nagyon fájlalván F E R D I 
a* Várnak illy várat
lan móddal történt Ozmánok
nak birtokokban való lételét;
eltökéllé, hogy áztat hadi
erővel az Ozmánoknak ke
zekből kiragadgya, mellyet
kiváltképen az Olaszok is
óhajtottak, és tanátslottak,
hogy az ostrom , meg tsekélíyedvén a* dög halál miatt
a* Várbéli erő sietőleg elkez
dődnék : míg ujj segedelem
nem érkeznék; de*'Németeknekkésedelmeskedései ál
tal , el mulatván a' jó alkal
matosságot kárt válva érzet
ték annak halogatását. Ugyan
is szemes, és erőss Fassái
valának ekkor Buda Várá
nak, úgy mint Epirusbéli BaNÁND

lis,

utánna Halis Eunuchus

rendeltetett, a* kinek viseltt
dolgairól lásd Istvánfit. Mi
nemű állapotban vala ez idő
ben Buda Vára leírta Bus%bech, (A) Legationis Turcícae Epistola 1. p* x5 Libr.
#

XVIII. p. 330.) 's egyszeri
mind azt is, melly gyanúsak
a* Törökök a* Keresztények
felől. Valamint Bustfeck le
írta vala Buda Várának fek
vését , és állapottyát, úgy elo
adta Projiusis. (/) ItinerisBisantini Lib I. p. 4. Francof.
MDLXXXIIl.) Esméretesek,
's el szomorítok lévén Buda
Városának ekkori környul
állásai az Ozmánoknak jár
mok alatt, mellyet elég bő
ven lefestett Bél Mátyás, (k)
In notitia Hungáriáé novae
Tom. III.Sec I. Históriáé Urbis Budensis Perjod. 1 1 . )
Halisután

Tojgonts tétetett

Buda Várának igazgatójáva;
ez után pedig Kassonus, IZA
BELLA tzéljának kiváltképen
való előmozdítója, 's azok
nak is, a'kik FERDINÁND el
len törekedtek vala. Rusfthanes jutott utánna e' hivatal
ra , ez után pedig kevés idő
vel, ifjabb Ibraim rendelte
tett. Meg halván pedig az
idejében uralkodott dög ha
lál által, Arstfan jöve helyé
be, a'ki a* vízi Várost megerőssítette. Meg ölettetvén
Arszlán, helyébe Mustafatétetett, a* ki mind a* fördőköt ínye szerént költségesen
megépíttette, mind pedig szá
mos puskaport készítő, és őr
lő malmokat építtetett. Utánna Regefiisi következett, '$
majd

majd a' nevezetes Ftrhatts
a* kit fösvénysége, és igaz
ságtalansága miatt nem szen
vedhetvén, tulajdon tisztyei
fosztották meg életétől. Az
után Há[án Bassaleve Buda
Várának igazgatója , a* ki
Fejér Vár alatt Topolcsdnyi
Jánosnak lovagjai közzíil
szembe találkozván , valamelly néma Huszárral, 's el
törvén drága kardgya, tsak
alig szabadíthatta meg életét,
serény elfutásával. Utánna az
erős S[ufyman tétete által Te
mesvárról Buda Várába , a*
ki MDXCVI1I. esztendőben.
Mátyás Királyi Fő Hertzes

nek ostromoltatását olly vi
tézül ki állotta; ki lovagol
ván pedig egyszer maga mu
latságáért, mint egy hatvan
lovagjaival Pdlfynak Eszterómból ki küldött száguldó
atonái által, le esvén a* tü
zelés miatt meg ijedett pari
pájáról, szerentsésen elfogat
tatott, és Bétsbe sietőleg MÁ
TYÁS Fő Hertzegnek küldet
tetek ajándékul. Solymári
nak elfogattatása után Murates tíszteltete meg a' Budai
Bassai hivatallal, a ki Fejér
Vár alatt Mthmtt Kihajávai
megölettetett. Meg hodoltatván Győr Városa parantsolat
érkeze Bétsből, hogy Buda
Városa ostromoltassék , a*
diadalmas Syartynburg,
-és

f
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PálfvVd tisztekre bízattatvái*
annak Fö kormányozása, 'á
leérkezvén a* Tsászári os
tromló erő , Sátort vert vala
ó Buda alatt, 's kevés idd
múlva meg vétettek a* fördők, s tovább is előre to
lódtak volna a' Katonák, ha
Svartzenburg Fő Vezér által
nem tartóztattak volna. Meg
érkezvén pedig MÁTVÁS Krrályi Fő Hertzeg is a' tábor
ba, megkettőztetett erővel tüzelének a' Vár falaira, 's vég
re tellyes erővel vitézkedvén,
el foglalák a' Vizi Várost.
Történt azonban, hogy mint
egy négy szász Ozmánok sem
a' Várba, sem pedig a Pesti
hídnak őrizeteihez nem jut
hattak, meg előztetvén a'Tsászáriaktól mind egy lábig
meg ölettek. Fel hevülvén
a' további üldözésre, mind
le szabdalták volna tovább is
az útszákon az Ozmánokat ;
de a* vízi toronyból egy se
reg Jántsárság segedelmekre
rohanván, a* leg dühösebb
erővel támadák meg a* Tsá
szári magyarságot, 's közulők sokakat a' Duna vizébe
ugrattattak, lásd felőle bő
vebben Istvánfit; a' ki a' ví
zi Városnak elfoglalásával
nyertt kevés hadi eszközö
ket , és egyéb tsekély jószá
gokat is meg nevez e' pon
tra nézve. El hagyván az Oz
mánok
9

>

manók a* Szent Gellért he
gyét , helyekre nyomúla PCLfy 's keményen ostromoJák
minden felöl a' Várat, melly
által az Ozmánok elkeseríttetvén, dühös erővel-ki ro
hantak a' mieinkre, 's lát
ván mind nyakas ellent ál
lásokat , mind pedig szemes
vigyázásokat az Ozmánok
nak , föld alatt való ásattatással igyekeztek az ellenséget
meg alázni. Hátráltatta ez
igyekezetet, egy részről az
essőzés, más részről pedig a'
nagy segedelrrii török erő elérkezésének híre ; 's végre el
lankadván az ostromló kedv,
felóldattatott Buda Várának!
ekkori ostromoltatása.
i
Mpg újíttatott az utánRoss{varmnak vezérlése alatt, 's
a' Pesti ; és Budai hídnak,
elfoglalásával kezdődött, de
minél nagyobb erővel igye
keztek a* Keresztények a*
Várnak meg hodoltatásáért;
annál hathatósa&b vakmerő
séggel törekedett ellenek az
y

ellenség , mellyet MÁTYÁS

Király Fő Hertzeg személye
sen lett ide érkezése után,
eléggé tapasztalt vala. Meg
lévén pedig tiltatva, hogy a*
Királyi Her^eghek távol lé
tében a' Vár végső képen ne
ostomoltassék,mellyetRosszvurm nem örömest szívellétt,
el annyira halogattatott a'

Várnak ostrom^sa, míg az
időből ki szorulván, vég» e az
ostrom is fel oldattaton. Mi
nemű undok t'sztátalanxágban vala ez időben Buda Vá
ra le festette Bokátjjus Kas
sa Városának követtye , és
Polgár mestere, 's Bttskainak kisérője , mellyet rész
szerént az Ozmánoknak tisz
tátalansága, rész szerént pe
dig az MDCVL esztendőből
menykőnek égető bé tsapása
okozott vala, sok emberek
nek meg ölettetésével; melly
égi tuz által támadott égés
több nevezetes épületeket ká
rosított ; a' puska pornak fel
lobbauása pedig a' tsonka to
ronynak le rontásában hagy
ta fel, e* szerentsétlenségnek
emlékezetét. Más gyulladá
sok is sanyarították a' Vá
rosnak egyébaránt is ínséges
voltát, 's majd a'kő essőnek
öldöklése MDCLX. eszten
dőben, melly mind az em
bereknek , mind az állatok*
nak, mind pedig a' határnak
igen ártalmas vala, MDC
LXXVI. esztendőben pedig a*
kísértetek által gyötrettek az
Ozmánok , 's egészen meg
félemledvén , Konstantinápolyba is bé jelentették nagy
nyuorhatatlanittatásokar. Kü
lömbféle apróbb esetek tör
téntek az után a' Budaiak
kal, és anjnak Vezérjeivel^
majd
s

majd Rákót[ival, majd 7b'koLyivel, a* ki a* Németek ál
tal le tapodott Magyar Nem
zetnek szabadságait, 's tör
vény einek meg szegeseit, olly
móddal, és színnel tudta elő
^adni, 's egyszersmind az Oz
mán Tsászárnak oltalma alá
ajánlani az egész Nemzetet,
hogy azon minden tanátsosi
kontyos fők kivált képen fel
indíttattak, és a' Hazára elég
keserves ínséget, 'svér ontást árasztottak.
Győzedelmeskedvén vég
re a' Tsászári sereg Párkány
nál, eltökéltetetett a* hadi Tanáts által, hogy Buda Vára
Lothaúngiai Hertzegnek ve
zérlése alatt, ostrom alá ve
rettessék melly meg is tör
tént MDCLXXXIV. eszten
dőben. Tsekély vala ugyan
Lotringiai Hertzesnek serege
a* nagy tzélhoz képest, mind
azáltal bízván előbbi gyözedelmfciben, késedelem nél
kül megindult, 's végre Bu<la felé érkezett ostromló se
regével , mellyet nagy dü
hösséggel támadott vala meg
két felől hiísz ezer jántsár€ág; de a' Tsaszáriaknak vi
tézsége , 's jól intézett ágyú
zásai által viszsza verettettek,
ismét újjabb erővel támadák
vala meg az Ozmánok a'
Tsászáriakat, 's félelmes is
lett volna következése , de

a* vigyázatra j ó l . rendeltt
Sult[ serege, és az e^ész tá
bornak vitézsége által ismét
viszsza nyomattattak. Látván
végre Straskicr Bassa a
Tsaszáriaknak férfias ma
gokviseletét, a* l e g s z e b b ,
s meg bízottabb lovagjait
indíta a' Tsászáriak ellen;
de ezek is hasonló szerentsével vissza verettettek, 's tá
bort telepítvén az Ozmánok
által elhagyott felső ferdőknél, törettetni kezdek a* vizi
Városnak kő falait. Látták, 's
jól érzették ekkor az Ozmá
nok , a* Keresztényeknek vi
téz erejeket, s törekedéseit
minekokáért hadi fortéllyal
igyekeztek azt meg alázni.
Félemlítő vala a* véres vere
kedés , míg ennek is lehető
képen ellent állván a* Tsászá
riak. végre elfoglaltatott a'
vízi Város, és fel is égette
tett. Hogy pedig az ellenség
szorossabban bé zárattathassék, el foglaltatott vala Szent
Gellért hegye is, mellynek
akadályoztathatására az Oz
mánok nagy számmal ki ro
hantak a* Várból, és mind a*
két részről elég számosan el
hullottak. Meg határoztatott
ez után, hogy a* Várbélie
ket a* Bétsi kapunál Stárzn1
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berg Maks^imilidn,

segéllő

Tiszti Társaival, a* Fejérvári
kapunál pedig KrojusjVezer.
Tiszti

Tiszti társaival, és hatalma
alatt lévő népével támadnák
meg. Lotharingiai Hertzeg
pedig Seraskier Passát aláz
za meg, s futásra is kénszerítette , semmivé tévén mint
egy három szász tevék által
ki gondoltt, 's a* mieink el
len indított hadi fortéllyát;
de e* győzedelem keveset
hajtott, 2L Várba lehető bérontásra nézve. Mert minek
utánna az Ozmánok a' hoszszas ostromló ágyúzásokat
nem tsak ki állották ; hanem
a* le törettetett helyeket is
darab kőszirtekkel bé fóldozgatták, sőt még a Tsászáriak
ellen is kártékonykodtak;
végre puskapor által való fel
vettetessel igyekezték siettet
ni a* győzedelmet; de sze.rentsétlen előmenetellel,mert
az egyik fel vetés a* mieink
nek uttyokba esett; még pe
dig nagy kár vallással: a má
sodig pedig a' levegőbe re
pült, elég tsekély foganattal.
Hasonló sikereden előmene
tellel történt a* Bétsi kapu
nál való fáradozás is , mert
az ellenségnek szemessége,
minden történhető veszedel
meket meg előzött, és soha
meg nem szűnt a* Tsászáriakat lankasztani. Látván e' sze
rént a' FŐ Vezér a' Várbé
lieknek szerentsés magok védelmezéseket, minekutánna
9
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valamelly szökevény által
tudtokra adatott, hogy az
ostromlottak víz nélkül szű
kölködnek, el tökéllették va
la a* vízi kapun lejendő bé
rohanást, hogy így az ellenség egészen meg fosztatván
a' víztől hamarább kénszeríttessék a* fel adásra; de az
ellenség is nagy számmal, és
súllyos erővel , kirohanván
véres tsatát indított vala.
Meg halálozék azonban Keremet[ Passa, s helyébe Seir
áan Ibraim tétettetett, a' ki
hasonló képen a' leg kitelhetőbb erővel rongálván , s
akadályoztatván a mieinket
^égre az egész Tsászári erő
lankadoznikezdett; az értei. mesebb , s próbáltabb bányászi föld alatt való ásók
nagy részént meg ölettettek,
vagy el estek; a' katonákat
pedig meg kissebítette, a*
, hoszszas, és veszedelmes ostromi nagyobb belső erő; a
nyavalya is terjedezett a' tá
borban, 's újjabb föld ások
sem küldettettek; noha szor
galmatosan esedeztek azok
ért, az igazgató Tisztek közzul is némellyek: utóllyára
maga a' FŐ Vezér is nyava
lyája által ágyba szegeztetett.
y
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Starenberg,

és Kaprára

ha
f

di Tisztekre bízattata tehát a
Kormány. Ki rontanak azon
ban vélledenul az ostromló tü
tak,

1

tak, 's el foglalák a* hoszszasmunkával, s fáradsággal
készített nevezetesebb sán
tzokat, még pedig az ostrom
lóknak nagy öldököltetésekkel. Fel élesztette ugyan az
ostromló Tsászári sereget a'
Baváriai választó Fejedelem
nek elérkezése, a* ki is a*
Várat újjabb ostrommal szo
rította vala, *segy követet is
külde bé a Várnak fel adatta
tását kérvén , mellyre étele
iét adatott. „Nonaum ea se
y

9

ürgeri necessitate qua urgere,tur de Urbe dedanda, suscipere cogitationem,
tantum sibi, et virium superare , et
commeatus , qui fierendae
non solum,
sedpropulsandae
etiam ulterioricbsidiqni
sufficiat, sin c&teroquin, captivos sibi porro velint C&sariani Duces, gratuito reddere non comissurum, ut
suam jure possint humanitatem desiderare. „ Fel he%

víttette e* gógös feleiét a*
Tsászáriakat a* keményebb
ostromlásra: de ismétellankasztotta azt Seraskier Passának Fejérvár mellett meg
állapodott, és kevés napok
múlva elérkezendő negyven
ezerből álló serege. Látván
végreXotharingiai Hertzeg a'
veszedelmes környul állást,
bátorította a* meg félemlett
sziveket, V e i tökéllették,

hogy a' lovasság hozzá adott
erővel Seraskiirt hátráltassa.
Élt a* Budai Passa is ez al
kalmatosságai, mert minden
erejével ki rohanván a* Vár
ból, mind a' sántzokat elron
totta , ,mind pedig az ágyúi
kat bé szögeztette, tűzzel
és kardal emésztvén mindent.
Seraskier is fárasztotta min
den képen az ellene állott
Tsászári sereget, *s v elleti enul öszve jővén a* mieink né
pének egy tsoport részével
éjjel, a* Magyarság futásra
kénszeríttetett. Vér szemet
adott ez az Ozmánoknak, ki
vált mivel ugyan az időben
rontott ki a* Várból az os
tromlott nép is , sürgették
a' szélső sántzokat, öldöklötték az ellent állókat, '$ bir
tokosai is lettek volna , ha
Diinevald Vezér jókor élnem
érkezett volna boldogító se
gedelmével. Viszsza nyomattatván tehát innen,
Mert\
Vezérnek serege ellen tódul
tak , de ezek is újjabb sege
delemmel erőssíttetvén, fér
fiasan viszsza verek Serasf

kiért, a* ki Budát elhagyván

9

viszsza fordult seregével, a*
honnan jött vala. Jó remény
ségben valának már a* Tsászáriak, hogy az ostromlot
tak ellen még szerentsésebb
előmenetelt is tehetnek; de
ellenkezőleg történt, mert a*
mint

mint Vagntr írja, a' föld alatt már a* ki állott külömbféle
tett ásatok, nem hogy a' Vár viszontagságok, az Ozmá
falainak, és az ostromlottak- noknak gf akorti dühös kirqn a k , sérelmet okoztak Vol hanásai, a betegség, és az el
n a ; hanem még inkább á' lenkező idő ellankasztotta, 's
Tsászári katonákra borította meg fogyasztotta az ostrom
a* veszedelmet, mellyen a* ló erőt, és az egész Keresz
Fő Vezér elkeseredvén, is ténységnek elég siralmas kárt
mét ágyba esett. A* Várbé okozott vala. Egész lehető
lieknek sok eleség, és pu*-: rendtartással, 's maga védeíkapor, s nagy segéllő erő mezésével költözött tehát Bu
szolgál tattá tott az éjjeli köd , da alól ekkor a* Tsászári erő
és serény kémeknek eszköz Esztergom felé; de a* Szent
lése által, és már Seraskier is Andrási szigetben lévő bete
ujjont vér szemet kezdett geknek az Ozmánok által lett
venni. Mind az által egész, megölettetésével; holott a*
erővel tüzelének a' Várfalaira sereg meg állapodván maga
a' Tsászáriak, azonban dél Lotharingiai Hertzeg is bete
után ki kémlelvén a* mieink gen vitete Béts Városába. Gő
nek igyekezetét ki rohaná gös kevélységre szolgáltatott
az Ozmánok mégpedig két e* szerentsetlen ostromlás
felé osztott erOvefa' Várból, az Ozmánoknak alkalmatos
's világosan kitanulván elő ságot , a* kik méltatlansággal
re mindeneket, riagy dühös is illették az ostromló Tsá
séggel ronták el az első ása- szári hadi népet; e^yugyu
tokat, és a* katoriák között tehetetlenséggel , vádolván
tett nagy öldöklések után , azt. Szívére vévén LEOPOLD
örömmel nyomulának visz Tsászár Buda Várának mini
sza a* Városba. Öregbítette den lehetőséggel lejendő ose* veszélyt, a* szüntelen való tromoltatását, 's megvételét
essözés is, úgy hogy kedve eltökéllette, és egész télen
szakadván az otromló kato foglalatoskodtak, hogy azt
naságnak is , eltökéllették a' végre
meghódoltathassák,
Tisztek», hogy az ostrom fel Mfnekokáért ki indíttatott
oldattassék. Külömbféle vél- vala Lotharingiai Hertzeg, \
lekedésekre fakadtak az Em a* Baváriai választó Fejede
berek e' szerentsétlenségnek lem is , több nevezetes Fo
okaira nézve; mellyek kö Tisztek rendeltetvén annak
zött leg bizonyosabb az, hogy ostrom alá való vétettetésére.
ü a
Alig
r
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Alig érkezének a* Város alá, csésen elfogott vala. Ekkor
's azonal szorgalmatosan ren leg először is a' vízi Város
deléseket téve Abdi Passa is, ellen fordíták erejeket a' Tsá
hogy készületlen ne találtas- szári seregnek egy részebé
sék, kérlelvén , 's intvén min liek, mellyet néhány napok
denekre katonáit, hogy azOz- múlva, noha a* Törökök a*
manoknak e'leg féltőbb sze leg nyakasabb vakmerőség
me fényét semmiképen ne gel védelmezek azt, szerenengednék a* Kereszténység tsésen elfoglalának, 's hadi
nek, mellyet ha vitézségjeket erősítéseket is állítottak, hogy
mindenképen ki mutatánd- a' Várhoz jobb móddal kö
gyák, bizonyosan reménylhe- zelíthetnének. Nem enged
tik, még pedig valamint ed vén a* Várbéliek, hogy a*
dig, a* Kereszténységnek elég Tsászári nép a* Vár fele kö
nagy veszedelmével; ugy ez zelítsen, apróbb tsatákat in
után is hatalmokban lejendo dítottak , kirohanásaik által,
megmaradását. Valamint be de mindenkor óhajtott elő
lől a' Várnak megtarthatásá- menetellel viszsza nyomattatban kivált képen szorgalma ván meg erősítek magokat el
toskodtak az Ozmánok; úgy lenek. El érkezvén pedig a*
kivul is külömbféle vizsgáid- Svétziai sereg is a' táborba,
dó tanátsok tartattak a* Vár azonnal tüzelni kezdettek a
nak leg jobb móddal lehető Városra, és annak kő falaira,
ostromoltatása végett. Midőn még pedig olly hathatós elő
ezek így történnének, ki ro menetellel, hogy nem tsak
hantak a' Várból, három szász némelly városbéli épületek,
lovagok, hogy a* két sereg lángba boríttattak; hanem a*
között katonai őrizet nélkül kő falon lévő ágyúzó erős
áruló kereskedőket megfoszt ség is le rontattatott, melly
hassák; de Lotharingiai Her- az előtt a' mieinket nem ke
czeg szerentsére közel lévén véssé akadályoztatta, fel lob
viszsza űzette. Nevezetesebb banván egyszersmind a' Sz.
vala Battyáni magyarok jó ISTVÁN temploma is. Míg
Vezérjének győzedelme , a* ezt oltogatták az Ozmánok,
ki tizen négy csajkákon bá hogy a* tuz szélessebben ne
torságosabb helyre indított terjedgyen, addig a' mieink
Ozmán Aszszonyságokat, két jó előmenetelt tettek, köze
szász ezerét érő kintsekkel, líthető úttyaiknak megerősönzőiket levágván, szeren sítésekben. El érkezvén pe9
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dig a Brandeburgiai sereg is,
kiváltképen megörült nékiek
a' Hertzeg, 's helyekre meg
telepedven , másnap Vitézi
erővel köszöntettek a* Vár
beliektől ; de jókor segede
lem érkezvén viszsza nyomattattak. Alié kezdek vala el
a' földi ásatokat a* Tsászáriak,
's azonnal sebess zápor modgyára nyilazának, s füzeié
nek a' közelítőkre, s már
viszsza is nyomultak volna
az ások, ha a' Tiszteknek in
tése , s példája a* folytatásra
<5ket nem kénszerítette vol
na. Minél inkább közelítet
tek pedig az ások, a' Várnak
falaihoz, annál inkább tüze
lének reájok az Ozmánok,
a* mieinknek nem kevés fo
gyasztásokkal. Ki is rohanának a* Várbéliek, mind a*
Brandeburgi, mind pedig a*
Tsászári katonákra, Vmmd
a' két részről való kemény
viaskodások miatt, némellyek megölettetésével váltak
cl egymástól. Valamint egy
részről a* Várbéliek, úgy az
essőzö idő is nagyon akadá
lyoztatta az ostromnak sze
rencsés előmenetelét, mellyet
az Ozmánoknak segedelmek
re érkező számos katonaság
nak híre is öregbített; míg
néhány napok múlva ezek
nek költött híre felöl meg
nem tsendesíttettek. Súlyos
J
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fáradsággal készítették vala
a Bavánai katonák is két ágyúzó helyeiket a* Szent Gel
lért hegye oldalán, 's alig
tették vala nyugodalomra el
fáradt' tetemeiket, midőn éj
jel a* Várból öt száz Jantsárság, és ugyan annyi spáhiak
sebes széfmódgyára a'Baváriaibéli katonákra rohantak;
de a* Herczeg némelly lovas
seregeket.segedelmekre hir
telenséggel elő állítván, ve
szedelmekből nem tsak ki
szabadította ; hanem viszsza
is futtatta vala a nyughatatlaníto Ozmán seregeket, még
pedig sokaknak életek el
vesztésével. Melly szerentsés
előmenetelen ezek meg bá
toríthatván , noha szüntelen
lövöídöztettek a* Várbeliek
től , mindazáltal nem tsak
magoknak nyugodalmas ál
lást , és a' Tsászáriakkal való
egyesulhetést készítettek, ha
nem az Ozmánoknak a' Tsá
szári seregre tüzelő helyeket
is elrontották, noha sok vér
ontással, és elfg keserves fá
radsággal. Minek utánna a*
Tsászári katonák is tizen két
napi szüntelen való ágyúzá
sok után, a* falakat annyira
letörték volna, hogy út, és
menedék hely lehetne a' fel
rohanásra, el tökéltetett a*
bé rontásnak napja, és mód
gya. Zu\a, ( Susa) Diepen9
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thai

thai Fő tisztekre bízván azt; a* két ellenkező nagy erőnek
segéllö Tiszteknek Ott ing öszve tsapása! szíveket kivé
Sta'renberg, Auersberg, Hcr- vén illy váratlan erővel az
berstein, Ambach rendel tété ostromlóknak, ellenek eresz
nek, melléjek sok Spanyol, kedtek az Ozmánok a* sánrzFrantz, Angoly, Olasz, ón ba,a' leromladozott nyílások
ként válalkozott katonáknak ról, 's rettendő öldöklést kez
hozzájok lett kaptsoltatásá- denek , míg az Olaszok, és
val. Eltelvén a* kirendelt idő, más meg szabadító seregek
olly gyors serénységgel ro segedelemre érkezvén , 's a*
hantak a' ki rendelt katonák mska porral fel vettetett öba' nyílások felé, mint hava- ökön által, az ellenségnek
lamelly forgó széltől segíttet- tsudalkozásával, helyet is kétek volna a* fel emelkedett I szítettek vala magoknak ; sőt
partokra, V hirtelenséggel j! az Ozmánoknak további tü
meg állapodható helyeket ké zeléseket is letsendesítették.
szítenek. Súlyosabb vala .a' Stárenberg seregének is fe
fél hold felől való fel mene-, lette súlyos menedékje vala;
tel, mind az útban lévő nagy mert minek utánna, az olrakás kövek , mind pedig az cftllós helyéket sokaknak ha
ellenség által föld alatt készít lálokkal, és új segéllő seretetett vájatoknak fel lobban- ;eknek érkezésével meghatásai miatt, mellyek a* fel adták vala, részekről is új
menőket nem akadályoztat- jabb , meg újjabb pihent
. tak; hanem mint egy bébé- kontyos férfiak rendeltettek
temétték; a' kik a* lángokon az elfoglalandó toronynak
- keresztül verdődhettek, vagy védelmezésére, a* kik min
le lövettek, vagynyillal sze- den szünet nélkül tüzelvén,
geztetének által;" majd a', és nyilazván a' mieinkre, tapuska porral meg tőltöt zsá nátsosbnak tartották magok
koknak fel lombantatásai ál viszsza vonását. Igen szomo
tal vetettek a levegőbe, majd rú , és sokaknak halálával
pedig keservesen meg per petsételtetett, ez az ostrom
zselteivé küldettek a' másvi lás , a* mint Pagner emléke
lágra. Mint ha a' pokolbéli zetben hagyta. . Konstántzitftz, vagy az Etna hegye om nápolyba is gyakorta hírül
lott volna ki féle széjjel ren- vittetett vala SZULTÁNNAK ,
tentő menkőves ftistölgésé- hogy Buda Vára a* Kereszté
. vei, olly szörnyűséges vala nyek által téllyes erővel os
tromolv
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tromoltatik, V a* nagy Muf
ti nyilván való könyörgéseket tartott, hogy Muhamed
Buda Várát megtartván , va
lami képen a* Keresztények
nek hatalomkba hanyatlani
né engedgye. Parantsolat is
érkezett vala a* Budai Passának, hogy minek előtte a*
Várat fel adná, vagy az el
lenség, vagy a* hóhérnak
fegyvere alá készítené magát.
A* mieink ellenben, nem
hogy el tsüggedtek volna,
a' történt ostromlásnak sze?entsétlenségén, sót inkább
megkettőztetett erővel újjabb ostromhoz készítették
vala magokat; egész tehe
tséggel égetek a* Várost repőlő golyóbisaik által, s
tördelek annak falait, majd
nyilvánvaló ágyúzások, majd
föld alatt való vájatok által;
míg ujjabb menedék helyet
törhetének. Kiváltképen va
ló szorgalmatossággal , 's
okos eltalált mesterséggel
lövöldöztek vala a* Brande
burgiai ágyúzok, a* kiknek
tsak nem minden lövései,
tetemes károkat szerzettek,
s a* vigyázókon, és oltalma
zó seregeken kivül, minde
neket a' belső üregekbe szo
rítottak. A* ménkövek módgyára minden felé le húlladozott köszirt darabok , so
kaknak váratlan, és szeresy

y

esetlen halált okoztak. Hogy
e nagy tűznek erejét *s kö
vetkezéseit a* Fő Vezérek jól
ki tanúihassák, és az ostrom
ló seregnek hasznára fordí
tsak, a'resti résztől látták va
la a' sokáig tartott nagy fust
alatt , hogy egy menedék
hely töretett vala a* Vár fa
lában ; de a' partnak nagy
meredeksége miatt a' fel hágásra haszna vehetetlen.
Tartván pedig a* Törökök
kogy e* nyíláson a' Keresz
tények könnyen bé ne ront
hassanak, minden féle aka
dályozó eszközöket hordá
nak öszve meggátolhatásokra. Látták ugyan a' Fő Tisz
tek, hogy a* nagy lövés ál*
tal semmi nevezetes segede
lem sem nyújtatott z\ Vár
nak , könnyebben lehető
megveti érésére nézve, mind
azáltal hogy a* Várbéli erőt,
ki kémlelhessék, eltökéli et
ték Konigs\eg Tisztnek béküldettetésér, a' ki a* Várnak
feladattatását kérné, annak
igazgatójától. Felhevült az
egész hadi sereg a* meg bí
zott gőgös feleletre, s pa
rantsolat adadott a' földet va
juknak, hogy munkájokat se
rényen, és eltaláltabb móddal
intézzék; .de szerentsétlenül
folytak, mert minden igye
kezetek sokáig sikeretlen va
la, sót mintha öszve esküdy
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ve lettek volna az ellenség
gel, mivel munkájoknak ve
szedelmes ereje többnyire a
mieinket rontotta. 's temet
gette néha egész tsapatostól.
Hojjjy az ostromlottak e' károsittatást részekről nehezebbítsék, ki rohanának a* Vár
ból a* Brandeburgiakra/s velek nem tsekély viadalba ereszkedtek, míg a'Tsászári se
reg segedelmelcre érkezvén,
egyesült erejek által , viszsza
nem nyomattattak. Tfirhetetlené tette az Ozmánoknak
kegyetlen szívíiségét leg in
kább , hogy a' Vár falain ki
vul , a* mi táborunk felé egy
nagy álló fát készítettek,
mellyre a* Keresztényeknek
holt fejeiket fuggesztgették,
a' katonaságnak iszonyító elfélemlítésére. E' borzasztó
kegyetlenség miatt boszszúságra gerjede az egész Tsá
szári sereg, 's még inkább
fel gerjesztetett az öldöklés
re; földi vájatok által is igye
keztek vala e* részt fel vet
tetni , de az ismét a mieink
nek szerencsétlenségével sült
el; meg nagyobbítván pe
dig az üreget, ismét haszon
nélkül sült el. Mint hogy pe
dig e' részt kiváltképen őriz
ték a' Törökök, vélletlenfil
ki rohantak az ostromlottak,
és a' nyugodalomra ereszke
dett szászokat egészen fél gá
5
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zolták volna, ha más sere
geknek érkezése, 's vitézsé
ge által a' dühösködők visz
sza nem kénszenttettek vol
na. Látván a' földi vájatok
nak , nem tsak sikereden;
hanem felette káros voltát,
eltökéltetett, hogy ennek hi
báját ágyúztatással, és vitéz
séggel hozzák helyre, 's minelc utánna húsz emberre va
ló szélességű helyet töretett
volna, egy felől Starcnberg,
más felöl pedig a' Baváriai,
és Brandeburgbéliek is vité
zül tördelték vala, a' Várnak
falait. Bérohanás rendeltetett
Souchiy

és

Neoburg\ezér-

lések alatt, ki mutatván min
den seregeknek menetelét,
és köteleségeiket,tsendességben lévén a* tábor, hogy
meg pihentebb erővel rohan
hassanak, az ellenségre. Meg
érzette Abdi Bassa, hogy va
lami nevezetes fogna történ
ni , 's katonáit előre rendel
te, és magok oltalmazására
szóllította vala. Jel adattatván
a' viadalra, szörnyű nagy lár
ma tétetett, kivált az Ozmá
nok részéről, 's tsupasz mejjel állván a' Várnak le rom
lott falai közzé,fennyen hány
tatták vakmerő bátorságok
kal magokat, mellyet látván
az ostromló seregek , még
nagyobb igyekezettel töre
kedtek vala íeléjek. De olly
vakme-

vakmerőséggel ellent állot
tak az Ozmánok, hogy sem
az ágyúknak, sem a' puskák
nak termérdek golyóbisai
helyekből ki nem mozdíthat
ták, 's mindenféle ki gon
dolható ártalmas, és öldöklő
eszközökkel rontották, és fo
gyasztották a* Tsászári kato
nákat. Azt vélték a' fel hágásra indult katonák, hogy
tuz, és kénykő által fognak
elenyésztetni, 's már féle
lembe is kezdenek süllyedezn i ; de észre vévén Lotharin
giai Hertzeg ki vontt spádéval intette, 's bátorította őket
a' viadalra, melly által ismét
fellobbanván, végre minden
tűzi akadályok meg .haladá
sával , a' le törött falnak nyíladékjába jutottak, 's győ
zedelmi Zászlójokat fel is
függesztették. Azonban ször
nyű bőduléssei nyilt meg az
alattok puska porral meg töl
tetett vájat, 's mind a* győ
zedelmes Zászló jelt, mind
pedig a* katonákat a* leve-,
gőbe vetette. Nem látván a*
nagy füst miatt az ínségnek
mivoltát, ismét újj sereg ren
deltetett a' nyertt helynek
oltalmazására; ezek is min
den erejekböl törekedvén,
fel jutának a' nyíláshoz , 's
meg ütközének az ellenség
gel, kiket minek utánna nagy
faradsággal helyekből K I -

mozdítottak, ismét újj rette
netéi bődulés rendire meg a'
földet, 's a'-diadalmas vité
zeket ujjont a* levegőbe re
pítette. Szörnyítő ütközet!
és szánakozásra méltó halál
vala ez sok vitézekre nézve;
kik kozziil némellyek felette
nagy magasságra fel vettet
vén , mások a' föld gyomrá
ba omladozván, mások ismét
öszve perzspltetve, a' leg ke
servesebb siránkozás, és jaj
szavak között fosztattak meg^
életektől. Kilefltz illyen ve
szedelmes vájatot készítet
tek az Ozmánok, a Keresz
tényeknek pusztítátásokra, a'
mint ostrom után tapasztal
tatott. Nem akarván semmit
tágítani a' kivánt helynek elfoglalhatásán, harmadszor is
újjabb katonák indíttatának
a' kőfalnak nyilasa felé; a>
kiknek bátorságán az ellen
ség is eltsudálkozván gyen
gébb erővel oltalmazák im
már magokat, a fáradozások
miatt is el lankasztatván; mi
nek okáért mindenféle aka
dályoztatható tűzi eszközö
ket rejtettek el előttök, 's
minek utánna a* Kereszté
nyeknek győzedelmeskedő
kiáltásait hallották , meg
gyujtaták az elrejtett eszkö
zöket , *s rententő égetést, és
kínzást okoztak általok a' ka
tonáknak; melly szánakozás1
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ra való veszedelemből tsak
igen kevesen szabadíthatták
ki életeket. Elkeseredvén
már mind a Tisztek, mind
a' katonák ennyi próbáknak
szerentsétlen következésein,
tsak nem magokon kivül ra
gadtatva rohanának a'-holt
testeken, és egyéb akadá
lyokon keresztül, s le szab
dalván az'ellent állókat végre
szerent^ésen el foglalák a' kivántt helyet. Epen ez idö
tájban jutottak a' Brandeburgiai katonákfea* Várnak bal
oldalról lévő lerontott falai
ra , három óráig tartott leg
dühösebb viaskodásaik után,
és a' mi nevezetes; egy Győ
ri gyalog köz katona vala az
első, a* ki a* győzedelmi
zászlót vitézi bátorságai ki
szegezte. Kiváltképen szor
galmatoskodtak a Tisztek,
hogy az elfoglaltt szélső fa
laknál , magokat megerőssíthessék,;és az ellenségnekkitsapásai ellen magokat oltal
mazhassák. Látván ABDZBASsa igyekezeteket , érzette,
-hogy ha a' Tsászári ak ma' gokat meg erőssíthetik , a
második falat is majd elfoglallyák, tüzes, és szurkos
mindenféle kénköves vessző
ket , s eszközöket gyújtat
vala odébb mozdíthasásokra,
melly a Brandeburgiaknak
nem kevés ártalmokra volt;
1
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de szerentsére jó szél lengedezése támadván, a füst mind
az Ozmánokra, és a Várasbéliekre omlott, és a Brandeburgiakra intézett ki tsapásoktól is meg tartóztatta az
ellenséget, s egyszersmind
azt is okozta, hogy Söningi
Vezérnek szorgalmatoskodása által magokat nyertt he
lyekben megerőssítették.Súllyosabb lévén a Baváriabélieknek választott része,mind
az ostromlásra , mint pedig
az omladozott kőszirteknek
akad ék jai miatt a felhágásra,
még ekkor is küszködtek az
ellenséggel, végre jel adat
tatván, a bé rontásra, sietének egész vitézséggel, de
a rajok hulló nyilak, és go
lyóbisok özönétől nagyon
kevesebbíttettek; ezzel mind
azáltal nem gondolván, még
nagyobb erővel siettek az el
lenségnek szeme közzé. Vég
re fel is jutottak véres vere
kedéseik után, az omladékoknak nyílásaihoz, és ma
goknak erősségi helyet ké
szítettek vala már, midőn
a föld alatt elrejtett három
vájatok szörnyű böduléssel
el sülvén , s a munkálkodó
vitézeket keserves kínok kö
zött hányta, s szágatta a le
vegőbe. Valóban úgy tet
szett , mintha szakadozott,
s élperzsélt testek hullottak
volna
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volna minden felöl az égből! dájának! A* Magyarok is telmíg z nagy fíist a* parton lyes erővel vitézkedtek vala,
kóválygott , hogy a' nagy hogy a* ki rendelt helyeken
veszedelem szembe tíinó ne betörhetnének; de sorsok a*
lehessen, ismét űj sereg kül lee veszedelmesebb részre es
detett a* törött nyílásnak el vén , s az ellóttök lévó sok
foglalására; de ezek is ha ellenséghez képest kevesebb
sonló szerencsétlenséggel el számmal is lévén, valahány
nyomattalak, az elrejtet pus- Iszor bé rontani igyekeztek,
ka poros zsákoknak téllob- mindenkor ujj be rakást ta
banásaik által, s látván a' ka láltak magok előtt. Ki tet
tonák, hogy nem az ellen szett mindazáltal nyilván viséggel, hanem* tűzzel, és ve tézségjek ; mert mind elől,
szedelmes ínséggel kelletik mind hatról,mind oldalt küszviaskodni; nem igen jó ked ködninök kellett az ellenség
vel törekedtek elóre, sót né- gel , és a' Tisztek is min; egy
mellyek viszsza nyomulni a- vetekedve törekedtek a' leg*
kartak, de S^ahaudia Euge- szembe tíinőbb veszedelmek
niusy és Badtni Lajos z vias- nek meghaladásában. Egyéb
kodók közzé egyeled vén, és aránt is pedig semmiféle os
Őket tulajdon példáik áltaí,fel trom sem történt, hogy a*
indítván a* férfiasabb viadal Magyar katonaság az első jera, kivül a* láng, belól pedig et törők, és a' sullyát vívok
vitézi gerjedezéseik által ég özött nem számláltatott vol
vén, tsak ugyan kereszríi 1 vá- na. Illy tsudálható törekedé
gának az ellenségen.Ki állván sek , és példás vitézség által
ennyi keserves Ínséget halált, léve meg végre az a' neveze
égést, és ezer féle veszedel tes Budai első ostromi győ
met, félelembe esett, 's eltsüg- zedelem, melly egész Európa
;edett az ellenség, *s hirtelen előtt mind az ellenségnek
merő, ugy magok, mint
égyvereiket elhányván futás
sal keresik vala szabaduláso 2? Várnak oltalmazásáért min-i
kat ; a' gyözedelmeskedök deneket elkövetett példás eU
ellenben, valakiket tsak fegy lent állásókért; mind pedig
vereikkel elérhettek, mind a* Tsászári. népnek álhatatos
a' más világra küldözgették. vitézségje által eltörulhetet-i
Illy szép gyümöltse vala a* len ditsősségü nagy neveze-*
Bavariai választó Fejedelem tet szerzett vala! Minek után-*
ditséretes tulajdon vitézi pél na a'szélső falakat, és erőssé**
geket
9

9

9

9

f

f

$l6

BUDA.

BCTDA,
9

geket elfoglalták a Tsászáriak, minden lehető igyeke
zettel azon törekedtek, hogy
nem tsak magokat megerőssíthessék az elfoglalt helye
ken ; hanem az ellenséget a
második falak közzul és bel
sőbb erősségekből is kikü
szöbölhessék. Segéllette ez
igyekezetet a föld vájóknák
titkos ajtóra lett akadása,
melly a második sántzba nyi
tott utat. Tanácsot tartván'
annakokáért hirtelen uj va
jatokat készítettek, más fe
löl pedig a mozsár, vagy rö
vid ágyukat fel vonatván fü
zeiének a Várbéliekre. Itt
is szerentsétlen vala az elsőbb
vájatnak fellobbantása; de a
második jó darab kőrakást,
magasra széjjel szaggatván,
litat nyitott a bellyebb irtenetelre. Hevesen folytattatott
már a második ostrom i s ,
midőn egy Trombitás által
9
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Abdi Babsától a Vár, ismét
9

kérettetett a fel adásra; de
mivel három órányi időt kért
a dolognak megfontolására,
ez pedig tőle megtagadtatott,
fel akadt a Várnak feladattasása. Vitézül forgatván az
alatt a Tsászáriak magokat,
V a főid vájok is szerentséfiebb munkákat tévén , na
gyobb még nagyobb omladekokat törtek az öreg ágyúk, s hova tovább széle9
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úttttttt a falaknak-omlado
zó hasádékja. Látván e szerentsés előmenetelt, hogy az
ostomot némi némuképen
akadályoztathassa Abdi B ás
sa , két Agát küldött vala Lo
tharingiai Hertzeghez, kér
vén , hogy egy Tisztet hoz
zá küldene sietőleg, a Várnak,
feladattatása felöl való alku
nak készítésére , melly ké
rése tellyesítetett, hozzá kül9

9

dettetvén Báró Krait^ , a
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ki is a Bassa által igen tisz
tességesen fogadtatott. Ösz
ve gyűlvén a Tanáts, keser
vesen panaszolkodott Tököl y i , és a Vezér ellen , a leg
súlyosabb átkokal terhelvén
késedelmezésekért, s ezeket
9

9

9

9

mondotta. „ Nunc dcmum sc
advertere, in quod sit conjeclus discrimin , quantum
yis autem ancipiti sc circumventum ptriculo videat, non
possc tamen inducerc animum, uti acropolim Turcici Imperii Budám, Germanis dederet, maximé quod
capto licet muro extimo
urbis pars maxima suptrtt,
in concussa. Attenderent sibi Christiani, ntqut successu
nuperi adsultus, inflartntur,
pronos in utfamque fortunam belli casus esse solere ,
sin eo res producta
fuerk,
ut spes nulla sit super, Ur
bis servandae posse tunc rationem
p

való éjjeli, és nappali mun
kára. Végre a' sántzban lévő
oltalmazó sereg vájott üreget
készítvén a* várbéliek alá,
bellyebb szoríták őket. El
tökéiette azonban a' Baváriai
választó Fejedelem, hogy se
Unqueretur. Mellyre felelvén regével a Kastélyt ujjont
Kreit{ hogy azokra nézve ostromollya , s kéri vala a*
semmi parantsolattya sem a- Herczegtöl, hogy engedné
datotc légyen; az után bel meg. Mintegy előre érzette
sőbb szobájába vezettetett a a* Herczeg, a* siettetett ne
Bassa által, holott a* Mufti mes igyekezetnek veszedel
előtt megvallotta, hogy a' mes következéseit; de nem
Várnak feladattatásától nem akarván ellent állani jó szán
annyira irtóznék, ha egye dékának , segéllő serege
dül ez által békeség ;zerez- ket küldött tzéllyának kön
tetódnék. De e* felől sem lé nyebben lehető Végben vi
vén parantsolattya Kreitz telére. Meg ígérték az üreg
Tisztnek ígérte a' békeség- j vájok is , hogy még an
nek eszközlésére tőle kitel nyi kőfal le nem rontatott,
hető szolgálattyát, holott e- mint az akkori vájott üreg
béddel megtiszteltetvén vég jeik széjjel fognának hány ni;
re a' Bétsi kapun ki botsát-, de gyümöltstelenul történt
tátott, két sorba sűrűen ál a' szokás szerént, mindazál
lított Jántsárság között, hogy tal el nem állott a' Fejede
még számos embereit is nyil lem eltökéllett szándékjától
váníthassa. Semmi sikere sem keménnyen indúltatá kato
lévén tehát a* követjégnek náit a' Várbéliek ellen, a*
más nap meg izentetett, kiktől mindenféle öldöklő
hogy ha életeket meg tarta akadályok által nyomorgat
ni akarják siettessék , a* Vár tattak , *s kevesíttettek; de
nak feladattatását, mellyet nem érezvén felhevíilésekben
ha sietőleg nem tellyesíte- a* nagy veszedelmet vitézi
ivek, kemény büntetését fog módra tolódtak az ellenség
ják érezni. Bátorította a* Bas- ellen, s győzedelmet kiált
sát a* segéllö Vezérnek elér- ván valaki a* Bavarusok ré
kezése , a' mieinket pedig szére , még vakabban rugasz
unszolta a' késedelem nélkül kodtak a* Tsászáriak a* nagy
vésze*

tiontm iniriy quemadmodum
et obsessis satis fiat, et obsessoribus, nominaret modo
ChristianorumVe[írius,
Urbes, et Arces, quas vellet,
optima fide Turcas iis de-,
cessurosy modo Buda sibt re-
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veszedelembe, míg végre mind pedig vájott üregek
noha későtske, viszsza nem nek lobbantatásai által, és
hívattattak. Fogyasztatván. semmi félelmet sem mutas
ekkor ismét az ellenségnek sanak, sőt minden telhető
öldöklő nyilai által az os erővel folytatván az ostrom
tromló nép, vér szemet kez lást'mindenképen siettetnék
dettek venni magoknak az a' végső hasonlíthatatlan nagy
Ozmánok a* Várban, hogy győzedelmet. Bé is tellyesíta' Tsászáriakat az elfoglaltt tetett véllekedése; 's míg a*
falak, és erősségekről visz Vezér késedelmezve elérke
sza nyomhassák; a' Tsászá- zett volna, már minden el
riak ellenben, megkettőzte- készíttetett. Jó móddal fo
tetett erővel folytatták, a* gadván tehát a* Vezérnek se
tűzi nagyobb ostromi ágyú regeit külömbféle viaskodá
zást ; de az ellenség is ha sok történtének, melly ék
sonló igyekezettel, 's nem nek e' haszna vala, hogy
tsekélyebb erővel kartékony- egyet a' többek között megkodott. Kiállván a' Németek ölvén, és vagyonnyaitól meg
mind a* tüzet, mind más fosztván a* Vezérnek levelé
egyéb mindenféle veszedel re találtak, mellyben eltömeket, gyengülni látszatott kéllett akarattyát közlötte a*
az Ozmánok ereje, és ma Budai Passával: azonban a*
gok oltalmazása, míg tudó Vezérnek külömbféle prosítások nem érkezett a' Ve bálkodó nyughatatlan moz
zérnek segedelme felől. Ez dulásai között, ismét apróbb
meglévén hadi tanátsot tar viadalok történtek, meltottak a' Tsászári Fő Tisztek, lyeknek alkalmatosságával
*s külömbféle vélekedések egy szökött Frantzia mindere szakadtak, míg Lotharin neket^előre kijelentett vala
giai Herczeg a' maga szan- Lotharingiai Herczegnek,
dékját nyilványítván abban hogy a* oeraskier elérkezett
.mindnyájan megállapodtak, serege negyven ezerből áll;
hogy t.i. a* széjjel lévő lo de még sokkal több fogna
vas seregek öszve szorítassa- érkezni, és hogy más nap a*
nak, és a tábora* leg lehe Baváriabéliek seregét fogják
tőbb erővel vétettessek kö megtámadni, 's míg e' folyrül, a* Várnak ostromlása pe tattatik, válogatott erős Jandig az után is hasonló erővel tsárok vágják keresztül ma
folytattassék; mind ágyúk, gokat a' Tsászári seregeken,
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's kinek kinek már előre öt ,I zek, és muzsika szó között,
arany pénz osztogattatott ösz ingerlettek a' Tsászáriakat,
tönül, hogy ha pedig a'Vár maga pedig a* Vezér seregé
ba bérontándának, példás vel addig mozgolódott, mísj
jutalmait fognák nyerni vi- egyszer a* tábor elől elenyé
tézségjcknek. Úgyis tprtént szett. Hasznokra fordíták el
a* dolog, mert más nap reg távozását a' Tsászári Vezé
gel szüntelen Változtatott rek, mert mindenütt meg
nyughatatlansággal mozgo nagyobbított érővel törekelódott az ellenség, míg vég dének az ostromlottak ellen,
re a' kijelentett módhoz ke- '$hovatovább, jobb, és bi
pest hathatós verekedést zonyosabb reménység vala
_ árasztottak, 's megvervén az már az új berohanásra. Ám
Ozmánokat kéntelenítettek\ bár nedves vala még a' fold
Ertsénhei viszsza vonulni, a* Bavárusok vérétől, mind
halva hagyván magok után azáltal újjabb bérontásra renöt ezer embert, a* kiknek ki delé a'Fejedelem katonáit,
osztogatott aranyai á' Tsászá 's hoszszas vakmerő, és sú
ri^ nép között maradtak, és lyos viaskodásaik után fel is. ,
az öszve vetés szerént mint hágtak az erősségnek tor
egy öt ezerre ment. Ismét nyához; de mivel magokat
ú] erővel támadák meg a' nem fedezhették, tsak ugyan
Tsászáriakat az Ozmánok, 's leszoríttattak az clfoglaltt
sebess forgó szél, és men- diadalmas helyről, seregek
köveket hordozók mód gyá ből négy százát, és Rumélius
ra, rohanának a'mieinkre; nevezetes tisztyeket, a' Tsá
olettetének mindenfelé a* vi szári segélló katonák közzul
tézek ; hullottak mind a* két pedig százat halva magok
részről a' hóltt, V megse- után hagyván. Szoross va
bessedett katonák , de azok la már a* Várbélieknek is
kal semmit sem gondolván, ügyök , mindenképen, és
az Ozmánok* seregeknek szüntelen kérlelgeté Abdi
egy maradékja, magát a* leg Passa 1* segedelmet, egyszer
dühösebb vitézi erővel ke smind módgyát is jelent
resztül vágván , tsak ugyan vén, hogy a* vízi Varoson
béférkéztek mintegy százan keresztül, legkönnyebb erő
az ostromlottakhoz, mel vel megtörténhetne; mel
lyen az Ozmánok felette lyet Tisztyeink elfogván, sze
megörülvén, örvendező tí-* mesebben kezdettek figyel
mezni
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mezni a' kémlelőknek megakadályoztathatásokra. Mu
togatta is magát a' szökevé
nyeknek jelentésé szerént,
három ezer válogatott Jantsárság; de tzéljoknak jó
módgyát nem ejthetvén, is
mét Ertsényi táborába viszsza
•vonák magokat. Megjelent
azonban, ismét két nap múl
va egész erejével a' Vezér,
és seoess ár víz módgyára ro
hantak az Ozmán lovagok a'
Tsászáriak ellen; rettentő
vér ontás folyt mindenfelé
nyomdokaik után, 's alig
vághatták vala magokat (ke
resztül egy seregen, midőn
már újjabb megújjabb sere
gek állottak az útban, 's an
nyira el is emésztették Vagntr tudósítása szerént őket,
hogy három ezerből két ezer,
és ugyan annyi, a\ a\ két
száznál több elesett vala;
a* Várba pedig közzulök sen
ki bé nem ferkezhetett. E*
győzedelmes nap érkeze Strfenberg serege is a* táborba,
kiket a* mieink okosan in
tézett móddal fogadtak vala,
mert ámbár tsak tizenkét
ezerből állottak, mindazál
tal még sokkal többeknek
tettszőleg szemléltettek a'
Várból szomorkodva nézők
által. Némellyek kergetni
akarták az eltávozott Vezért
á' Hertzeg ellenben reá nem
y

állván mindenféle szükséges
rendeléseket teve, hogy a*
végső ostrom szerentsésen el
végeztessék. Indulóba vala
minden; de Baváriai Herczegnek kérésére , még egy
nap halasztatott, mellyen ujjabb seregek jövének, és
Stratman Tsászári Kantzellárius is elérkezett vala a tá
borba. Szerentsésen törettet
te a* V. Fejedelem is ez nap
TL Várnak falait, es estve min
deneknek megp^rantsoltatott, hogy magokat az adan
dó jelre készen tartanák*
Tartván pedig hogy a* sze
mes Abdi kémjei által kita
nulhatta a* Tsászáriak tzélyát,
elhalasztatott az ostrom, és
midőn azt gondolnák az Oz
mánok, hogy aznap semmi
sem lenne az ostromnak el
kezdéséből, elsüttetriek a*
jelt adó ágyúk, 's minekutánna a* kémek hírül hozták,
hogy 2L tábor az ellenség
nek ólálkodásai ellen ment
volna, alig képzelhető se
rénységgel, 's a* halált épen
megvető bátorsággal rohan
tak ez nap a Tsászáriak, a
Várnak mind a' két részről
letörtt olmadékjaira.<S^*72o/£ndk vezérlésén feküdt a' leg
súlyosabb teher; tsak hamar
elesett Báró Astius, de azonleg kissebbet sem indultak
meg a' katonák, sőt inkább
felgyűl- ,
1
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felgyúlladottabb vérrel hág [utollyára. Krojus azonban
ták az egy másra húlladozó hátrúlról közikbe vágott a
szomszédgyaiknak hólt tes kastélyt oltalmazó Törökök
teiket ; ellenben az ellenség nek , és a' vérrel izzadó Bais mindeneket elkövete ma- varusokon e* képen könnyíga oltalmazhatására. Otting té a' terhet. Megalázván vég
azonban meghaladván a' ha- j re egészen erejeket az os
lálos veszedelmet, s meg- | tromlovaknak , megkérdez
törvén az ellenségnek öldök- | tette a* Fejedelem a* Hertzegló erejét, újjabb lélekzetet tol, mit tévő légyen, a'ma
szolgáltata Spinóla seregé gokat feladott katonasággal ?
nek. Közelítenek már a* Ez akarattyára bízván, St rotszomszéd segéd katonák is a' man azt eszközlötte, hogy
jelen való halálhoz, 's mind feladván magokat az Ozmá
-addig törték, s lankasztot- nok, sérelem nélkül hagy
ták az ellenségnek erejét, nák őket; illetlennek állít
míg magokat jobban meg- ván Keresztények által, az
eróssítvén, ú j , 's több több ért bántani a* megmaradott
katonáknak érkezések által népet, mivel vitézségjeknek
végre kifeszítek, s bellyebb olly igen álhatátos, és va
szoríták helyéből az oltalma lóban nagy példajit tellyesízó sereget, öldöklék, a' kiket tették; 's magokat inkább
érhettek, 's habzó vér pata a' szánakozásra, és megbekot árasztanak az útszákon. tsüllésre tették méltókká,
Látván a diadalmas gyóze- mint sem a* dühösködő meg
delemnek nyilván való jeleit ölésre. E' képen történt Bu
Lotharingiai Hertzeg, azon da Várának az Ozmánok ál
nal követet külde a' Várnak tal minden lehető módok
szerentsés megvétele felól. szerént oltalmazott szeren*
Parancsolatot adván egyszer tsés, és elég sok vérbe kesmind , hogy JZtqa a' kato ríilt súlyos győzedelme! melly
naságot az öldökléstől, és az egész Kereszténységet ki
yrédálástói tartóztatná. Kro- váltképen való örömmel mél-'
jus pedig a* nevezetesebb tán vidámította. A* Tisztek is
helyeket, és a' piatzot fog más nap öszve gyülekezvén,
lalná el; rendbe szedek ma mind az Isten, mind pedig"
gokat a* Jantsárok is, s ha a' megholt nép eránt tartozó
lálra szánt erővel mégegyret- keresztényi kötelességjeket
tentő véres tsatát tevének telly esi tették y örömbe hc-v
X
vuJtt
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*,ultt szívvel énekelvén Sz.
Templomában, a'
győzedelmes, és ISTENT ma
gasztaló éneket; a* népet pe
dig ajándékok osztogatásá
val vidámították. Szánakozásra, és iszonyodásra mél
tó vala a* leégetett, s ronta
tott Városnak tekintete; sok
ezer hólt testekkel vala még
ekkor a* föld hol beterítve,
i o l halmaz va; még pedig
aszszonyi, és gyermeki tes
tekkel elegyítve. A házak
omladékjaiba dülledezve si
ratták építöjöket, még az
alsóbb üregek, 's pintzékis
sok helyeken bétöredezve
valáaak; a* mellyekböl elundörítö gőzölgés párolgott
az emberek felé. A' Királyi
nagy hírű épületeknek, tsak
néminemű nagyságos jelei
látszattak,nevezetesebb ékes
ségeitől már egészen megfosztattatva lévén! TsudáTkozást Szerzett a' Keresztyé
nekben a* foglyoknak indu
latos nyughatatlanul dúltt ^
fultt magok viselése, a kik
magokat még rabságjokban
sem akarták vala megadni,
mindenféle átkos, és boszsionkodó szavakra fakadván;
hogy a' Várnak elvesztésé
vel, életeket is egyszersmind
el nem veszthették. Elosz
tatván pedig végre, a* dia
dalmaskodott katonák kö
JSTVÁN
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zött; tsak ugyan valamen
nyire eszekhez tértek, és
nemellyek vadságokat le
vetkeztek. Tsonka Bcg p e 
dig , a' meghalt, 's valóban
nagy Vitéz Abdi Fassának
utánna következett Tiszt +
megkeresztelkedvén Ltopold
nevet kívánt; és a* Magya
rok között szolgálatot vévén,
azután dítséretesen vitézke
dett, nyomdokát követő j ó
fiat is hagyván maga után*
Nagyon siránkoztak az Oz
mánok Buda Várának elvesz
tésén ' és az Isteneknek bű
neikért való büntetésének állították e' nagy romlást; a
Vezér pedig féltvén életét
azt ízente a'Portának, hogy
száz hatvan ezer Keresztény
katonaságnak, vakmerő el
lent állása okozta, hogy a*
Várat ki nem szabadíthatta,
és ezt tanú bizonyságul kül
dött rabjainak esküvései ál
tal er&ssxtette. Diadalmas
kodván e' szerént a* Tsászári
sereg őrizetül rendelte hat
ezer emberrel Bekket > Buda
Várának Kapitányát, 's a*
seregek külömbféle elosztat
ván , széjjel indúlának Buda
alól, hogy a* több Ozmánok
hatalma alatt lévő Várakat,
és tartományókat is, vagy
erő, vagy pedig feladás ál
tal, megfélemledvén az el
lenség, m}nél előbb a' Tsá
szári
f
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szári hatalom alá hajthassák.
Meghódolván MDCLXXXVldik esztendőben Buda Vá
rosa , parantsoltatott vala,
hQgy a* Vár minden tisztáta
lanságtól kiüríttessék, melly
nek tellyesitésében, nem ke
veset fáradozott vala Btkk
Buda Várának ekkori Kapi
tánnya. Történt azonban ,
hogy egy istentelen Fink ne
vezető születésére nézve Bár
gus Tiszt alattomban töreke
dett a' Várnak feladattatásá
ban, még pedig tsak két
ezer aranyat kérvén e* go
nosz tselekedetéért; de utol
érték istentelen tettében, minekutánna már a' pénz is ké
szen vala számára, bizonyo
sabb választ kérvén tőle;
melly undok tselekedet nyil
ván világosságra hozáttatván
feje el vágattatott, teste pe
dig négy részre osztatván,
azokon az utakon tétetet ki
a* szemlélésre, mellyen az
Ozmánoknak kellett vala elérkezniek a* Várnak elfogla
lására , a' parasztlevél hor
dozója pedig, még keménynyebb büntetéssel illettetett.
Tartván tehát az illy forma
alattomi szörnyű gonoszsá
goktol , kiváltképen való
gond alatt tartotta vala a* Vá
rat, Btkk Kapitány; míg
168,7dik esztendőben nagy
számú külömbféle Nemzet

béliek érkeztek, hogy ma
goknak lakó helyet foglal
hatnának. Minthogy kivált-,
képen való szabadságok nye
rése mellett, a' házaknak
megújjításán kivul, három
esztendőig szabadok vaIá
nak, minden adónak fizeté
sétől ; örömest tódúlt vala
ide az idegen nép, de a'
melly hirtelen szaporodtak,
Buda Városának akkori la
kosai, olly hirtelen mégis
kevesedtek, rész szerént a*
szokatlan levegő ég miatt;
rész szerént pedig, mivel az
előtti munkás életek módgyát
itt könnyebben, és eszem
iszom napok között töltöt
ték , rész szerént pedig az
i689dik esztendőben ural
kodott, döghalál miatt, így
tolódtak Buda Városának el
foglalására az idegenek, a'
Magyarok ellenben váll vo-.
nítva engedek által, a'gyött,
mentt népnek; mellyböl az
lévé , hogy a* Magyaroknak,
e* szemek fénye, s az egész
Országnak fő Városa, nem
tsak elegyedve, mint az
előtt; hanem tsak nem egészszen idegenek lakó Városa-,
vá lett. Törekedett vala Lotharingiai Hertzeg, hogy a*
Várat lehetóképen megerőssíthesse, a* külömbféle tör
ténhető veszedelmek ellen;
de abban, hol Égy , fiol más
X %
okok
7

okok miatt akadályoztatta
t o k , míg i6fi7díkben Esz
tergomnál tartózkodott tizen
hat ezer embereivel, annak
megújjításához, 's erőssítéséhez kezdett; de az Ozmá
noknak érkezések felől megintettetvén, a* kik harmintz
ezerén rész szerént Péter Vá
radnál készítenek hidat a'
Dunán; rész szerént pedig
Száva vizén, hogy a' még
meg nem erőssíttetett helye
ket elfoglalhassák; kéntel éníttetett félben szakasztani e*
hasznos munkáját. Megver
vén pedig Moháts alatt az
Ozmánokat, füstbe hajtották
minden igyekezeteiket. Üjjabb erővel tódúlának ismét
MDCXCdik esztendőben a*
Keresztyének ellen, 's még
ekkor is minden erőssítés nél
kül vala Buda Vára, és a
történhető veszedelemnek ki
vétett etve. Reménység vala
ugyan azután, sok Várakat
szerentsésen hatalma alá hó
dítván a' Tsászár, hogy Bu
da Vára is megfogna erőssíttetni, annyival inkább , mi
7

vel S^étsén György

Eszter

gomi Érsek szép pénzbeli se
gedelmet adott vala a' vég
re; de majd az Olasz, és
Frantz hadak, majd pedig
Rákótzi zendülései új akadá
lyokat vetettek az ellen. Há
borgatták ugyan Rákótzy fé
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regéi a Budaiaknak meze
jét, és szőlő hegyeit; ÍJe a*
Várat sérelem nélkül hagy
ták. Vége szakasztatván pe
dig Trentsén alatt seregének,
>s Gróf Páify János által Szatmáron i y n d i k esztendőben
szerzett létsendesítés után,
harmadik KAROLY által vég
re Királyi parantsolat, és ren
delés tétetett a* Várnak megerőssítése eránt,
Regalius
híres Vezérre bízván annak
intézetét. Az alatt i y u b e n
a* Pestis uralkodott vala Bu
dán, és Pesten. Megvetvén
MDCCXVdik esztendőben
e* Vár erősségeinek újjább
alapját, szép előmenetellel
folytattatott vala, míg MDCCXVIIdik esztendőben a*
Törökök által valami szerentsétlenítő ágyú golyóbisnak
erejétől halálosan megsér
tetvén az említett nagy Ve
zér , az élők közzul ki nem
szóllítatott. Valamint a* la
kosoknak házaik szép rendel,
és a* Bétsieknek követése szcrént szaporodának napon
ként , úgy sőt méj* nagyobb
előmenetellel építtettek a*
Szerzeteseknek ldastromaik,
és Szentegyházaik is; míg
I I7i3dik esztendőben, dél
után egy szerentsétlen tuz tá
madás által az éledő Város,
viszont siralmas gyászba nem
öltöztetett. Ugyan 'is alig
gyúlla-

gyúllada meg egy ház a* Bétsi kapunál, és már a' szelek
ereje által a' tüzes darabok
széjjel hányattatván, kis idő
alatt az egész Város lángba
borúltt vala. Meggyullad
ván a' kapuhoz közel lévő
erősség, mellyben ötven má
zsa puska por vala rejtetve ,
olly rettentő dördüléssel sültt
e l , hogy nem tsak a' Várbé
lieket; hanem még a* Pes
tieket i s , szörnyű nagy fé
lelembe ejtette. Megrendít
le alatfok a föld, és az abla
k o k , *s egyéb gyenge edé
nyek reménytelenül^ Pesten
is öszve töredeztek. Által lát
hatatlan setétségu'füst lepte
el a* Várat, *s nem is segít
hettek magokon a' lakosok,
Aiíg a* fúvó szél szemek elől
valamenyire azt el nem haj
totta. Magokhoz sem jöttek
vala még a* lakosok, a' tü
zes dördülések, és veszedel
mes lángoktól gyötrettetvén,
midőn a* vízi Város felől va
ló más boltozat is ketté re
pedezvén az előbbinél még
nagyobb veszedelmet oko
zott vala. Mint hogy semmi
bátorságos menedék helyet
sem találhattak magoknak, a'
lakosok, majd a' húlladoT.6 kőszirtek, majd a nagy
füst, majd pedig a' lángok
nak dühösködő erejek ellen,
Semmit sem tehettek a' tuz
1
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ellen, sem magok védelmezésére. Illy móddal temette
tett ekkor Buda Városában
mintegy két óra alatt, két
száz húszon négy ház gyá
szos hamvaiba, a' lakosok
nak nagy keserűs egekre! Ki
váltképen való Isteni gond
viselés volt mindazonáltal,
hogy e nagy égéstől mint
egy harmintz lépésnyire lé
vén a* nagyobb puska por
.ház, mellyben ekkor tizen
két mázsa puska por vala,
a' szüntelen való öntözés ál
tal megtartattathatotu Füs
tös omladékjaiban maradtak
ez után sok házak, foellyeket a' tehetetlenebb lakosok
fel nem építtethettek; a' kik
nek pedig jobb módgyok va
la, még úribb, és erőssebb
y

épuleteKkel díszesítették Bu*

da Várát; melly felemelke
dett parton, Királyi széjjel
látást szolgáltató hasonlítha
tatlan szépségű helyen, fek
szik, minden felől kőfallal
kőről keríttetve , Pest Váro
sával által ellenben:
M Á R I A TERÉZIA

, boldog

emlékezetű Felséges Király
nénk' országlása alatt több
jeles díszesítést nyert Buda*
Vára. A' Királyi Várat nagy
költséggel megújjíttatta; a*
hová i f i b e n 5z. ISTVAIV
első Királyunk' jobb Kezét
a' Ragusai DominikánusokX}
tói
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tói által vittette; s egy fel
séges kápolnát építtetett, z
hol most is tiszteltetik a Sz.
Kéz. Azon kivul 1 7 7 7 ^
esztendőben a' Jesuiták' ré
gi ColLcgiomdból egy szép
nagy Pap nevelő Ház (Seminarium ) épíiltt fel, rész sze
rént a* Királyi, rész szerént
pedig a' fundationális Kintstárból: ugyan akkor az Universitást Nagy Szombatból
Budára, a Haza közepébe
vitette által az említett Felsé
ges Aszszonyunk, s a'Ki
rálynak lakó helyébe hely
heztetté. Melly alkalmatos
sággal egy , még most is az
egész környéket díszesítő,
Tsillag viseáló Torony állít
tatott fel a Királyi Vár kö
zepén: egy szárnya pedig
e' Várnak a* nemes ifjúsá
got nevelő Háznak (Academia Theresiana) fordíttatott.
Azon kivul az Istenes Tudo
mányok' Oskoláját (Theologicae Scholae ) a Szemi
náriumnak által éránhyában
építtette, a* melly ház most
Presidentiális Háznak nevez' tetik.
II. JósefTsászár e* Tudo
mányi ékességektől megfosz
totta ugyan BudaVárát, ál
tal tévén azokat Pestre, s
Posonba. Hanem ezeknek he
lyébe Budára rendelte mind
a' Fels. K. Helytartó Taná9
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tsot, mind a* Királyi Kama
rát , mind pedig a' Királyi,
és Appdlationdlis
Táblát.
A' Törvény Székeken kivul
megmarada itt a' többi Dikaszterium egész e' mai időig.
i79oben Febr. aidikén ér
kezett ide Bétsből z Magyar
Sz. Korona, 's itt őriztetik a*
Várban ; Sz. István kápolná
ja felett.
II. LEOPOLD Tsászár alatt
z Királyi Várban K. FŐ Her
tzeg, elfelejtheretlen S Á N 
DOR LEOPOLD Nádor Ispányunk kezdett lakni.
Mostani Fels. Uralkodónk
pedig Ildik FERENTZ maga
lakott abban 1 7 9 1 , és 1792.
esztendőben, mikort.i. Fel
séges <)ttsét Pest Vármegyé
nek Fő Ispányságába beül
tette; s mikor maga, s Fel
séges M A R I A TERÉZIA Ki
rálynénk Budán megkoro
náztatott.
A' Várnak négy nagy ka
puja van , és három kissebb
gyalog ajtója, úgymint, a*
Bécsi kapu , melly hajdan az
alatta lakott Zsidóktól is ne
veztetett ; 's bóltozattya alatt
Toldi Miklósnak mejj vasát,
sarkantyúját, s lántsájával,
eltörött szántó vasát, és lántzon fíiggő golyóbisát vagy
laptáját, lehet felfíiggesztetve szemlélni. Kivul pedig fi
szőlő hegyek felől való ré
szén ,
9
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BUDW»

«zén egy gúnyolva rettentő
ember főt félre tekcrtt nyel
vével, és ezeket az emlé
keztető betűket.
C. VI. S. A. D. G« G. H. H.
f

B . J>. C. R. az az: CAROLUS
VI. Semper Augustus,
Dei
Gratia Germaniae,
Hispá
niáé, Hungáriáé, Bohemiae,
Valmatiae j Croatiac Rex.

' E'kapu, és a* vlziVárosi,
vagy Vátzi kapu között van
; a' Nagy Strázsa Ház: Haupt*
wache. Harmadik kapuja 2?
Várnak a' Vízi kapu, melly
a* vízi Városba vezet. Ezt az
Ozmánok idejekor
Bi[dnti
kapunakis nevezték, melly
részen gyakorta rohantak ki
az Ozmánok, és a fel felé
tusakodó Magyaroknak elég
dolgot adtak. Ettö! ismer
nem meszsze van a* Királyi
palotának szegeleténél a rátz
Város felé az Űj Kapu, mel
9

Második nevezetes kapu a'
Kristina Városa felett dél
felé lévő Fejérvári kapu,
»elly a* szerentsétlen 1 7 1 3 .
csztendőbéli nagy gyulladás
által megsértettetvén, akko lyet MARIA TERÉZIA nyit
r i Budai Várának fő Kapitán tatott valaki, s felépíttetett
nyá Gróf Daun
Henrich' MDCCLXXVH.
esztendő
Jósef,
által méltóságosan ben. A' Város háza utszaiá
•jnegújjíttatott, e' felfii alkal nál pedig két gyalog kit
maztatott emlékeztető sorok ajtó, és fedezett út van,
kal.
mellynek egyike Krisztina
Városba
vezet; az ezzel ál
CAROLO VI.
tal
ellenben
lévő pedig,
Horn. Imp* Semp. Aug.lKisp.
melly
a*
leg
régibb
gyalog
Hung. Bohe. Rege
I ajtó, és hoszszan fedezett
Porta
HaeC aLharegaLtnsIs fun- út van alatta, a' vízi Várasba
DaMentls
sVrrexIt. vezet, fellyebb pedig a' Bétsi kapu relé, a'Normális
Paschalibus nuper ftriis
-Vi nitrati puberis
inauras Oskolának szegeleténél, is
mét más fedezett új gyalog
ejecta
PasChaLi
In bVsto
rVr- út, és ajtó van, mellyen va
s VMspknDore
res Vr- ló lemenetel, mintegy a*
vízi Városnak piatzára, V
Lattá noVo MeLIVs
venlt közepe felé vezet.
A> Várbéli Szentegyházak
ab Igne
DeCVs.'
Henrico Josepho e S.R. I. között, leg nevezetesebb a*
B. Sz. MARIÁNAK régi nagy
Comitibus de Daun
Supremo Armor.
Praefecto. temploma, két jeles épüleX 4
tek
1

f

tek között úgy mint a* Jesuiták' Kollégyioma , 's a' Szé
chényi* Szemináriuma' kö
zött: melly két épületben
most a' Királyi Kamara van.
Nagy Óltárján jobb felöl Sz.
I S T V Á N képe, bal felöl pe
dig Sz. LÁSZLÓ képe szem
léketett, míg I77aben a*
nagy Oltár meg nem újjíttatott. Belső alkotmánnyá a*
Szentegyháznak elég .tágas,
és méltóságos; noha a bol
tozatokat tartó oszlopok nem
mindenben egyenlők egy
mással. A' templomban né
hai Gróf Zichy Miklósnak
temető helye egy márvány
kővel van megjelelve, 1796.
Január. 5diken a* Grófné is
született Berényi Erzsébet az
ügyefogyottaknak örök em
lékezetű jótevője, ide hely
heztettetett. Ebben a* tem
plomban nevezte meg Fels.
Királyunk Júniusnak 6dikán
1792. az arany Sarkantyús Vi
tézeket megkoronázta tásának
alkalmatosságával. A' tem
plom előtt való tzínteremet
Gróf Pálfy Miklós , az után
Magyar Országnak volt Ná
dor Ispánnya építtette, em
lékezetére ezek a'sorok ké
szíttettek :
9

HanC front eM e saXIs LaXa VltVIrglnls
AeDi.
D. Comcs, et Generális
Nicoldus Pálfy.
Ferrarim

Zigmond (/) DeRebusHun-*
gariae &c. P. IV. Cap. n *
p * $ n . ) szerént mintegy hat
van lépésnyire vala ettől a'
Várral egy idős templomjok,
a Dominikánus Szerzetbéli
Atyáknak. Második tem
plom , vagy Királyi kápolna
a* Királyi Várbéli Szentegy*
ház, melly Sz. ZSIGMOND
Prépostságának neveztetik,
mivel ZZIGMOND Király épít
tette , és nagy jövedelem
mel meggazdagította, mellyekhez tartozott vala És[ek
is. E' kápolnában tartatik
SZENT ISTVÁNNAK épségben
maradott jobb kezének feje >
mellynek -emlékezetére ve
rettetett péhzen ezek az írá
sok szemléltetnek. Deztera
9

B.Stephani Regis,
ctConftssoris gloriosi,
quam ab
Anno MXD.
adMDXXVL
in Hung. Tum. Rag.
ult.
11. Sec. Cult. Jós. IL et M>
Ther. Aug.
MDCCLXXL
XXIX. MayRecup.
Etpost
IX. Die. Devot. Hu.
DD.
Bud. Quot. An. Publ. yené-

rat proponend. I786dik esz
teridőben egy új Parokhia ál
líttatott fel itten, 's mind ez,
mind pedig Sz. István Ke
zének gondviselése a' veres
tsillagos keresztes Papokra
bízattatott. A* Sz. Kéz na
gyobb Ünnepeken kitétettetik a' közönséges megrisz*"
teltésre.
9
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teltésre. Harmadik templom tisztelétére vala széntelve,
a' Szent Ferentz Szerzetebéli míg néhai örök emlékezetű
Atyáké, melly SZENT JÁNOS Felséges Ildik JÓSEF Tsászár
Evangélistának tiszteletére által eleintén portékák lete
^pult. Nevezetesíti e* mos vő helyévé, azután pedig
tan üressen zárva lévÖ Szent Komédia házzá változtattaegyházat dicsőségesen ural tott. Az épülete valamint a
kodó Ildik FERENTZ Király volt klastrom i s , mellyben
nak, és MÁRIA TERÉZIA most a' Királyi hadi Tanáts
Felség. Királynénak e* Szent tartatik, kiváltképen való
egyházban nagy Királyi pom szép helyen építtetett, a' Vári
pával történt megkoronázta- nak Duna felé lévő részén ,
tásoki79aben 6IK, és ioik és meszsze való ellátást szol
Júniusban, melly minemű gáltat. Ötpdik Szentegyház
nagy pompával, és szertar vala a' Sz. KLÁRA Szerzete
tással méne véghez , lásd a* béli Apátzáké, a' kiknek
Bétsi Magyar Hírmondóban. hasonlóképen Fels. Ildik JÓ
Szentegyház is elég tágas, SEF Tsászárnak uralkodása
és eróss épuletu jeles alkot alatt vége szakadván, most
mány; tornya kiváltképen az Ország háza vagyon he
magoss, 's a' klastrom is lyén épülve, mellynek hások szobákat, és • hajléko trulsóbb részében, tartatnak
kat foglal magában. Itten va a* Felséges Királyi Helytartó
la a' Királyi hadi Kantzellá- Tanátsnak ülései, ide tétetr i a , honnan a Karmeliták tetvén által i?94Ík eszten
volt épuletyébe vitetett ál dőben volt előbbi helyéből >
tal : most pedig az Ország t.i; a* Jesuitáknak, 's azután
nak Számtartó fő hivatala van a' Semináriumnak nagy épü
benne, és a'polgári közön letéből , holott most a* Kirá
séges , V tudományi Kints lyi Leveles ház van. Hatodik
tár. Negyedik templom va kápolnátska volt a* Város*
la a* Karmelitáké, melly a* házában, mellyben MDCCKirályi fegyver háztól nem Xlldik esztendőben Posonmeszsze építtetett, több Ura ból a* Város Templomának
ságoknak kegyes adakozá leintse hoszszas fáradozásaik
sai által; a' kik között leg után viszsza hozattatott, mind
jnagyobb jóltévőségét mutat a' Tanátsnak, mind pedig
ta meg GrófKohdry
István, az egész Városi lakosoknak
volt Ország Bírája. Sz. JÓSEF nagy örömökre. Az időben
vitték
9
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vitték yala a' Városnak Ta tae A. Maria Theresia Aú*
nácsbéli Személyei e* Kintse- gusta revocatae A Rege XL*
ket Posonba, midőn Ildik a más emlékeztető koszorús
LATOS Király a* Mohátsi ve I pénzen pedig ezek a' sorok:
totiusszedelemben elesett, és M Á  j Ratio educátionis,
RIA Királyné is a Királyi \ que rei literariae per Re*
Provinmozdítható kintseket öszve gnum Hungáriáé,
1
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szedvén Bornemisza
János, ciasque eidem adnexas, Dic
MDCCLXXX.
és
OláhMiklósnakkövetések XXV. Jun.
E* Királyi
mellett nagyobb bátorságnak Buda constabil.

okáért, Posonba által vitt va
la. Eladattattak e' kintsek
kótyaVetye által I787ben
Fels. JÓSEF* Tsászárnak parantsolattyára. Miből állot
tak e' kintsek, lásd felőle
Bél Mátyást. {m) In Histó
ria Urbis Budensis Period©
III. $. XII. p. 4 4 9 . ) Leg ne
vezetesebb épület a* Várban
a* Felséges Királyi Kastély,
az Üj kapunál, a Szerit Gel
lért hegye', és Pest felé va
ló részén, hasonlíthatatlan
teép fekvésű helyen; való
ban Királyi módon építte
tett. Ebben lévén a* Magyar
Királyi Universitás
Nagy
Szombatból lett Budára va
ló által tétettetése után, az
emlékezetére készítetett pénzeken ezek átíratok szem
léltetnek. Imp. Cae. Jose1

>

fhus IL Aug. M. Theresia
Aedes. Reg. Ut.
etnobijttv.
Colle. assignavit: alól Bonae Artes a Sigismündo , et
Mat. Corv. Rege Budám inductae , Belli* terroré fuga*

Várnak környéke egészen
más színbe öltöztettetett né
hai boldog emlékezetű Ki
rályi Fő Hertzeg S Á N D O R
L E O P O I D által; mert a' hegy
oldalán lévő térség, és an
nak egész mellyéke Pest fe
lé , faragott drága képezeitekkel, Angliából hozott rit
ka fa tsemetékkel, a kert
részeinek mesterséges felosz
tása, és a* Várba felvezeti
gyalog út mellett kőfallal
lett békeríttetése, 's a szép
remete háznak ide lett építí tetése által, egészszen új éle
tet , *s elevenséget veve ma*
! gára, a Királyi Kastélynak
I mellyéke; sőt egy ú j , réz
zel fedett épülettel is felékesíttetett. Melly mindenkor
nevekedő szépíttetését, e*
! Vár vidékjének Felséges Kií rályi JÓSBF Fő Hertzeg is
folytattat, és leg közelebb
egy új alkalmatos gyalog
Duna vizéhez való lejöhetésnek úttya, és épuletetskéje is készultt el a part9
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fiak allyán; mellyböl az Or
szág úttyára vagyon a' kilá
tás. Több számos, és neve
zetes Várbéli épfilettyeit Buda
Városának, ha mind leakar
nám festeni, úgy mint Her
tzeg Battyáni, G. Zichy, G.
Erdődi, Hertzeg Eszterházy,
s a ' Várm egy e házakat, *s a' t*.
meszsze elvonnának olly sok
jeles épületeknek előadásai
tzélomtól. Tágas épület a*
többek között a' Város háza
is , négy szegeletre alkotva,
a* piatz, és Városnak köze
pén e* felül irattal ékesítve:

7

y y

DoMVs
VtILItatI
bLICac restaVrata."

puA*

Krisztina Város felől lévő
szegeletén e* felfii írat van:
IVrata CIVIVM flDelnCLareblt, más szegeletén pedig
egykét fejű sas van Magyar
Országnak tzímerével, 's alafta e'szavak: Subumbraalarum tuarum. Belől az író
házban szemléltetik K ÁROLV
Tsászárnak lovon ölő képezete a* Városnak tzímereivel, és két Angyalnak keepeivel , mellyek balról e*
szavakat lehelliL
SenatVI ConCorDIaM.
Jobbra pedig e' szavakat:
Perennablt SenatorVM ConCorDIa.
Alább egy zöld pázsitra al
kotott képezet pedig egy
sisakon e' szavakat mutattya:

PaCeM tlbl BVDa reposCo.
E* képezetnek jobb része
felől szőlők függenek, illy
felirattal:
A fructu vini multipli*
cati sunt fideles in pace.

A' bal felől lévő kalászok
nál pedig ez a' felírat van:
Dominus pascii fines tuoz
pace , et adipe frurfienti satiat te.

A* közönséges kívánság pe
dig ez:
MetropoLIs BVDa in paCe
fLoreat.
Ez épület, és a' Város Tem
ploma között emeltetett a*
Sz. HÁROMSÁGNAK képezete
I7i4dik esztendőben, mel
lette pedig a' nevezetes tsatornákon bevezetett, kö
zépső útszán lévő márvány
kövekből szépen készítte
tett két kő kút, mellyekben
a' Várban a* leg jobb, és leg
egésségessebb vizek találtat
nak. A- fedezet kút pedig a*
jadszó szín előtt vagyon
mellybe a' Dunából vezette
tik a' víz. Az Ország háza,
és a* volt Szent Ferentz Szer
zetebéli Atyáknak épülete
között pedig, a* deszkával
beborított kutak helyett, egy
új, és márványból faragott
a* két említett igen szép ku
takhoz hasonlító kút, most
készíttetik, és már haszna
vehető Novembertől fogva.
A*
t

y

A' közönséges hat kavé házak
között leg nevezetesebb az
ugy nevezett Tuschl kávé
ház, valamint a* vendégfo
gadó házak között, a* For
tuna nevezető vendégfoga
dó. Ezeken kivul Posta ház;
Őrálló ház. Két Patika (Or
vosságtár) is vagyon benne;
's egy nevezetes, és tágas
Fegyverház, a* Királyi Kas
tély mellett e' felül irattal:

Anna emlékezetéré ékesíttetett" Szentegyháza, melly
előtt B. Szűz MARIÁNAK tisz
teletére emeltt oszlop szem
léltetik. Előtte van a' tö Pos
ta ház, mellynek végén a
part felől Ja*
Diligtnt^a^
Második nevezetes Szentegy
ház a' Kapurzinus Szerzetes
Atyáké, ugyan a* középsa
nagy útszában, mellynek
épülete mellett lévő nagy
halmos piatzon tette le mo
CaroLVsseXtVs,
Me JVn- \
stani Felséges Királyunk Jú
Do eLzVabat.
\
niusnak écükán I79iben az
BUDA. Ví[i Városa. Ne Ország' törvénhyeinek,
vezetét vette a* mellette fo-' szabadságainak megtartásá
lyó Dunától, németfii fVas- ról való Hitét. Harmadik a*
serstadt, kezdődik a' Land- Szent Erzsébet Szerzetbéli
strass nevezetfi Város szélé Apátzáknak Szentegyháza,
nél , és tart a* Duna menté t és jeles nagy Klastroma négy
ben az úgy nevezett halászok ! szegeletfe építve, a* mellyVárosáig. Krisztinaváros fe ben nem tsak az Apátzák lak
jői pedig a* Bétsi kapu felé lé nak, hanem sok szegény be
vő parton épült házakig. Tör teg Aszszonyi személlyek is
ténetei hasonlók a* Várbeli az Apátzák gondviselése,- 's
hez. Hajdtjpi kőfalai elrom- szolgálat tétele alatt gyógyít
Jadoztak, mellynek napnyu- tatnak. Itt vala hajdan az Oz
.got felől való részét Szoli mánoknak Moséjok^ holott
mán Tsászárnak uralkodása most Salétrom készíttetik;
alatt Ars^lán Bassa építtete közel van e' hez a* katona Őr
vala. Ütszái között leg neve álló házatska, holott ágyúk
zetesebb a* nagy, vagy piatz és golyóbisok őriztetnek +
útsza, melly e* vízi Vara tovább pedig a' halászi Várason egészen keresztül viszen. sotska felé a' Harmintzad,
Templomai között pedig leg és a* vízi Városbéli három
nevezetesebb a' piatzon le vagy négy kávé házak mind
vő Városnak két tornyokkal I eey útszában, és ugyan egf
*74odik esztendőben Szeat oldalon. Több épületei kö^
1
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ztftt nevezetes itten az Úzrófórdő, Springbadl, mellyet
hajdan Hassán Budai Fassa
építtetett, a* mint azt Stöker
Ldrint\ (rí) In Thermologia
Budensi Cap. IX. $. 14. p.
JJ.) előadta, továbbá az
arany hajó nevezetű vendég
fogadó, melly I 7 7 7 d i k b e n
meggyulladván II. JÓSKF Tsászárnak szorgalmatos gon
dolkozása által szerentsésen
eloltatott, annak birtokosa
I779ik esztendőben ia. Augustusban muzsika szó alatt
örök háládatosságának nyil
vánítására e* sorokat tétette
fel márvány kőbe metszett
arany betűkkel. Josephi II.

hajó híd télben felszedetik.
A' vízi Városhoz tartóznak
azok az utszak is, mellyek
újjónnan felépültek a'Budai
Vár allyának lehajlattyán,
mellyekböl jeles kinézet esik
a> Pesti rész felé, E> vízi Vá
rosnak észak felé lévő szélén
van a' Királyi katonák' Ispo
tállyá , 's egyszersmind Sz.
Flórián tiszteletére építtetett
kápolna is. Fellyebb pedig
a* közönséges Ispotály ( D o mus Pauperum) a' hol néha
60. 's több betegek is tartóz
kodnak; a' kiknek lelki ja
vokra mindgyárt mellette lé
vő S{. Jdnos kápolnájában
tartatik az Isteni szolgálat. Ez
gratitu- után következik Ó Buda felá

Rom. Imp. debitae
dinis ergo , aeternae memó
riáé, cujus Augusta Praes&ntia, cura, et vigilantia
aedes istae manifesto incendii periculo, flammisque celeriter erepta sunt. Anno
MDCCLXXVIL
die ida
9

Augusti.
A vízi Városnak
végén, 2L Halász Város felé
van egy vízi Makhina ( Ma*
china Hydraulicd)

mellynek

segedelmével felszolgáltatik
a Duna víz föld alatt lévő
tsatornák által a' Várba. En
nek épülete mellett pedig^ a*
repülő Hídnak egyik part al
kotmánnyá van alkalmaztat
va : melly híd akkor igen jó
szolgálatokat tesz mjdgQa'
?

t

az úgy nevezett Buda Land-

stras[, (Buda ad viam Regiarn ) melly annyit tészen ,
mint Ország uttya mellett lé
vő Buda. Terjednek épüle
tei a* vízi Város, *s Neustift^
és a* Hegyek között, a' Vár
felé pedig addig, míg a* Sz. *
Rochus utszája tart. Itt vaj*
az a'nevezetes fördő , melly
Ekker, a' vagy közönsége-*
sen Tsászár fördőjének ne-*
veztetik. Abban külömbözik
e* fördő a* tobb Budai fórdo
házaktól, hogy itten hidege
és melegvíz eresztethetikné*meily ferdő szobákba. Jó al
kalmatosságokat foglal ma
gában a' betegek' számokra \
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melly ékhez az is járul, hogy hol mostanság tartatnak a
a* mellette lévő kertet a* för- Szent Szék Ülései. E' Ház
dő személyeknek sétál ásók háta megett van az Eszter
ra engedi a* tulajdonos. Meg gom Fő Káptalannak dézma
jegyzésre méltó itten, hogy Háza.
a' meleg vízben kiss halats- - Landstrass után követke
kák is látszatnak, mellyek zik Buda Városának végső,
másféle hideg vízben nem hanem a* Bétsből felulrőlBuélnek; de ízetlenek. Neve dára jövőknek első része,
zetes a' mellette lévő Tsászár tudniillik Buda
Neustift,
maimais, mellynek eszten vagyis NeoBuda,
Űj Va
dei nagy jövedelmet hajtó ros, a*szőlőhegyek, 's D Ü - ,
haszna van. Nevezetes itten na; egy részént pedig Ó Bu
az a' szép templom, melly az da veszik körül. Lakosai ka
elótt az Augusztiniánus Szer tolikusok, 'sNémetek: egy
zetes Atyáké vala, azok a Tanáts alá tartoznak, melly.
Szerzetes Atyák pedig a* kik a' Budai Várban tarttya Ülé
most e' Klastromban laknak, seit. Szép az ide való Tem
a' vízi Városbéli Szent Erzsé plom; 2L Tornyát I 7 9 4 b e n
bet rendén lévő Apátzáknak megillette a' menykő, most
klastromjokban laktak vala. ! újra megépíttették a' lako
Maulpertsch híres kép írd sok. Az út mellett lévő Sz.
dolgozott ennek képein, 's Háromság oszlopja annak
boltozati festésén. Szent Ist előtte a' Várban volt, 's a*
ván első Mártir' tiszteletére Pestis idejekor felállíttatott.
vágyon szentelve. A* tem- A* Lakosok itten többnyire
)lom mellett szép új Normá- szőlős gazdák, molnárok,
is Oskolát építtettek itten a vagy kereskedők.
Polgár lakosok 1794ben. A* A* vízi Városnak Rátz Város
Duna felé látszatik a* Királyi felől Való részén van az úgy
megkoronásztatásra készítte nevezet Fischtrstadl,
vagy
tett hegyetske, mellyen Fel Halászok Városkája, a vizi
séges FERENTZ Királyunk a* Városnak egy része,mellyben
Szent István kardgyával négy hajdan a* keresztes Atyáknak
felé vágott vala a' levegőbe nevezetes klastromjokvala,
J 7 9 i b e n 6dik Júniusban a' most pedig a' katonák szá
bevett szokás szerént. To mára rendeltetett nagy élés
vább a* Duna felé van az Esz ház, és kenyér sütő ketergomi Érsekség' Háza: a' mentzékj e' Városka egész^
a' hajó
9
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ff hajd hídig terjed, holottj! oldalán épülve , *s szép t o 
egy fából készült nyári Teá ronnyal ékesíttetet, a* rátz
trom van, mellyben kezdett Barátok teszik benne az
játszani a* Magyar játszó Tár Isteni tiszteletet. Közel van*
saság; most pedig leginkább hozzá a' Kátzokéis, melly
a* Pesti Németek' Theátro- j az élőbbemhez külső nagy
mában jádzanak. Szop új ha- | ságára nézve, mintegy ha
zák épülnek itten, a* Kirá-j sonlító ; ez is szép toronnyal,
lyi kert allyán > a* Budai, és i és verő órával ékesíttetett.
Pesti nyári hícjhoz közel, Nevezetes benne a' rudas
melly 54 hajókon áll; szé- | fördő, vagy Bruckbad; melly
lessége olly tágas, hogy két! a* múlt esztendőben jelesen
kotsi egymás mellett Dátran felépíttetett, s több alkalma
elmehett; azon felül mind <tosságokkal is öregbíttetett.
a' két felől igen alkalmas | Épült Szent Gellért hegye
karfákkal készultt két gya alatt a Városi nagy Serháznak
log utakkal ékesíttetett, szomszédságában, 's itt forr
hoszsza 540 lépést tesz.
heves vize a földből, új
A* BUDAI rátz Város. Bu két fördőinek, egyike FE
da, Tdban,
Rait^cnstadt, RENTZ fördőjének, másika
fekszik Szent Gellért hegye pedig TERÉZIA fördőjének
alatt, 's kezdődik egy felől neveztetett. Többnyire mind
a* hídnál, s terjed a* Duna melegek, és izzasztó ere-*
mentében, a' sáros fördőig, jfiek, mellyek között leg
* észak felől pedig a' partnak tűrhetőbb, az első szám alatt
oldalain a' Krisztina Város lévő. Hajdani építőji a Tö
nak széléig, lakosai több rökök v o l t a k a z előtt pedig
nyire rátzok, németek, ina- a Kalocsai Érseknek birto
yarok, és tótok, leg in- kában vala. A* Budai für
ább kereskedésből, mások dőknek tulajdonságairól lásd
gazdáskodásból, a' közön Profeszszor VINTERÍ Úrnak
séges nép pedig leg inkább munkáját. Második régibb
szőlő mivelésböl él. Épüle fördő a' rátz Város végénél*
tei a középső útszában szé a* Sáros fördő, németül
p e k , és napról napra ma Bloks{bad; melly a' Duna
gosabb, és díszesebb háza partyán, és a' Szent Gellért
sakat készíttetnek. Két Szent hegyének szélén, 's a* rát*
egyház van benne, egy a* Városnak végénél van épül
Római Katolikusoké a' part ve. Ez még hevesebb az előb~
binél,
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binél,

sokaknak

kiváltké melly, ha elkészül ez égési?

pen használ; de a' nagy
melegség miatt nem minde
gek szenvedhetik. Épfilete
sokkal kissebb az előbbinél,
és a* fördő szobák is keve
sebbek benne; *s keveseb
ben is járnak ide a* beteges
katonákon kiviül. Harmadik
az ú j , vagy a* Rdt[ fbráo ,
mellyben számos fordő szo
bák, és jő fördő alkalma
tosságok Készíttettek. Épült
ez a* fördő a* rátz Városnak
felső részében, a' hegy felé.
Vize hasonlóképen heves, de
valamivel lágyabb melegségu az előbbieknél, kiváltké
pen tűrhető az úgy neve
zett Krisztina, és János för
dő szobák alól. Nevezetes
továbbá a rátz Városban a
Serház, mind tágas' épüle
téért, mind pedig azért, mi
vel jó serrel szolgál mind a'
lakosoknak, mind pedig az
idegeneknek.
3
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BUDAI Krisztina

1

Város.

Kristinenstade.
Kezdődik
egy felől a* rátz Városnak
szélénél, és terjed a* Vár
nak túlsó napnyugot felé
lévő része alatt egész a* Vá
rosnak y ép majorjáig, melly
nyárban méltán kedves mu
lató helye a' Budai Urasá
goknak. Nevezetes, és táas Szentegyháza épül a'
ér Kápolnátska mellett;

f

Városnak jeles ékesítésére
leszsz. Több jeles szép házak
építtettek itten, kivált két „
három, és négy esztendők
ólta, mellyek között neve
zetet érdemel, az előtt Gróf
Niczky, most pedig T. T.
Horvát Uraságnak háza, és
szép kertye; nevezetes to
vábbá Gróf Brunszvik Ura
ságnak háza, és a' majd elle
nében lévő ház is, s a' t \ Nem
külömben Kalmárfi Uraság,
mostani Buda Városa igen ér
demes Bírájának háza; melly*
nek középső része a' múlt
esztendőben szerentsétlenűl
elégett vala ugyan; de ha
mar , és még jelesebben fel
építtetett. Ez épülethez k ö 
zel van a* Királyi tserép
edény Mívház, mellyben
a' mint az egész hazában
esméretes, külömbféle színű
szép tserép, és fél portzellán edények készíttetnek.
Vidékje kies, és egésséges ,
Y számos szép kertekkel, és
majorságokkal díszeskedik.
Veszedelmes tsekély patak
foly keresztül közepén e* Vá
rosnak, melly száraz időben
tsak alig folydogál; de zá
porok alkalmatosságával a*
hegyekről öszve folyó vizek
által feldagadván olly hírte
len , és nagyra nevekedik;
hogy a' mellette lévő házak
és kery

t
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és kertek' Urainak, nem tse
kély gondot,; kárt, és félel
met okoz, a' mint ezt a'
múlt esztendőben is érezhetőleg tapasztalták vala, mind
a' Krisztina, mind pedig a*
Rátz Városban.
BUDA. Kis Buda.

Szabad

puszta Heves Vármegyében.
BUDA., Kis Buda, azabad
puszta Szála Vármegyében,
földes Urai több Uraságok,
lakosai katolikusok, fekszik
Miileiegyházszegnek szom_ szédságában, 's fóldgye hoz
zá hasonlító. '
BUDA. Mike Buda. Szabad

BUDAFA. Kis,

és Nagy;

Budafa* Elegyes faluk Posony Vármegyében, birtoko
sai Külömbféle Urak, lakosai
katolikusok , fekszenek a*
Csalóközben, Egyház Gellének szomszédságában, határi
jaik néhol soványasok, tUr
lajdonságai hasonlítanakEgyházas Gclléhez, második Osz
tálybéliek.
BUDAHÁZA. JÓ magyaí" fa

lu Ungvár Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Doborusz-.
kától nem meszsze , az Ung
vári Ország úttyában, melly
Kapósra vezet, határjának jó
termékenységéhez, s neve
zetes vagyonnyaihoz képest,
első Osztálybéli.

puszta Pest Vármegyében,
földes UraMajthényi Uraság,
fekszik Irsának szomszédsá
gában, 's hozzá határja is ha
sonlító.
BUDAFA. Magyar falu Bara
BUDAMÉR. Budzimir tót
nya Vármegyében, földesUra Mező Város Sáros Vármegyé
a' Pécsi PlebániiU lakosai ka ben , földes Ura Ujházy Ura
tolikusok, fekszik hegyes he- ság , és mások, lakosai ka
J y e n , határja néhol könnyen, tolikusok, fekszik Bükéhez
néhol pedig nehezebben mi- nem meszsze, Tarcza vizétől
veltetik, középszerű vagyon egy puska lövésnyire lapos
nyai külömbfélék, második helyen , 's a' Budaméri Nem
Osztálybéli.
zetségnek születési földgye.
BUDAFA. Magyar falu Szá Ámbár réttyeit néha a' víz jár
la Vármegyében, birtokosai j ja , de másként jók, és sar
külömbféle Urak , lakosai jút is teremnek , legelője
leg inkább katolikusok, fek elég, 's szükséges erdeje is
szik Salomvárnak szomszéd van, Kassai piatzozálánafc he
ságában, mellynek filiája, 's lyéhez sints meszsze , agyag
vidékje hozzá hasonló termé ja nevezetes a* tserép edé
nyek készítésére, mellybol >
kenységu.Y
'
•
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pénzt kereshetnek, első Osz hegye, melly a rajta neve
tálybéli.
kedett tserfáktól vette a' tót
BUDAUSZI. Budakés^. Né- szó ereje után nevezetét,
tnet falu Pest, és Pilis Vár fekszik V Várnak egyik ol
megyében , birtokosa a* Ki dalánál , 's a* Sztretsnai, és
rályi Kamara, lakosai kato BUdeténi Uradalmakat elválikusok, fekszik Budától
laszttya egy mástól, mellyek
mértföldnyire , bora közép miatt néhai Gróf Vesélényi
szerű, és eléé; szőlőből is sok perlekedésekre szolgál
pénzt keresnek lakosai Bu tatott alkalmatosságot, főké
dán, és Pesten, legelője rész pen 1 7 1 a . midőn közönsé
szer ént kősziklás, föld gyei ges Ország gyűlésen vétetett
termékenyek, piatza hasznos, vala fel e* dolog. Vidékje
terjed Kisucza Ujhely Mező
első Osztálybeli.
BUDAÖRS. Elegyes német Varosig.
ialu Pest, és Pilis Vármegyé
L. BUDETIN. Tót falu Trenben , birtokosa a Királyi Ka- csén Vármegyében, földes
m a , fekszik Budától nem Ura Gróf Szúnyog Uraság;
meszsze; nádon kivül min lakosai katolikusok,, és evan
den javai, 's hasznos piatza gélikusok , fekszik a' le írtt
is lévén, első Osztálybeli. Várhoz közel, mellytöl vette
BUDAVÁR. Magyar* falu nevezetét is, KisŰrzaujhely
Szála Vármegyében , földes mellett, Brodnonak szom
Ura a* Posonyi Seminarium- szédságában , Vág vize partbéli Kis Papság, fekszik a' án,határbeii földgyei tennéTapolczai járásban , Csicsó enyek, külömbféle középmellet, határja szoross , ja szeri! mivolrához képest, má
vai külömbfélék, második sodik Osztálybéli.
Osztálybéli.
BUDFÁLVA. Népes oláh
BÜDETIN. Jeles Vár Tren falu Máramaros Vármegyétsén Vármegyében, birtoko ben, birtokosai külömbféle
sa Gróf Szúnyog Uraság, Urak, Kaszo folyó vize hafekszik Óváron egy mértföld síttya, Harmiriczad, és Posta
nyi vei alól, Vág vizének bal is van benne, fekszik Erdély
oldala parryán, díszes épüle Országnak szélénél, Akna
te szép lakó helyet szolgál, Sugara j n ak szomszéd s ágá
tat, kies mezősége van, völ ban , lakosai Zsindelyeket
gyes , és hegyes szántó föld tsinálnak, szenet égetnek
gyei termékenyek $ Bubm mellyet a' szomszéd Kapnyik
Mez$
f
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BUDICH.

Mező Városban eladnak
-J. .mértföldnyire, Ternyének
van módgyok a keresetre
szomszédságában, mellynek
is a' Bányáiban, és vagyon- filiája , legelője elegendő
nyaikat el adgyak Szigeten, fája is tűzre, piatzozása Zó-^
^s Kapnyikon, fája mind a' lyomban, Selmetzen, és Körkét fele bövséggel, második möczön .két mértföldnyire,
Osztálybeli.
a* hol valamint fél órányira
BUDICH. vagy Budis. Tót Brezniczen is jó módgyok
falu Turócz Vármegyében,, van a' keresetre, de mivel
birtokosa Rakovszky Uraság, határja hegyes, kősziklás , és
Jakosai katolikusok, fekszik nehezen miveltetik , s tráTót Prónának szomszédságá gyáztátik, és épületre vató
ban , mellynek filiája, Nyi- fája sem lévén, harmadik
, tra Vármegyének szomszéd Osztálybéli. *
ságában; nevezetes savanyu
BUDIKOVAN. Bugyikfalva
vizéről , határbéli földgyé név alatt.
nek -y. középszerű, melly ro
BUDINTZ. vagy Budinet^
zsot terem, | . zésze pedig so Bánátbéli falu Temes Várme
vány a* hegyeken, és nehe gyében , birtokosa a' Királyi
zebben miveltetik, réttye két Kamara, fekszik Temesvár
szer kaszáltatik, legelője ele tol , valamint Lippától, is
gendő , fája épületre az Ura két, és 4- mértföldnyire. Ha
ság tudtával; a' községnek tárja középszerű*
van két réttye, második Osz
BUDMER. Kis Budmér. Ele
tálybeli.
gyes falu Baranya Vármegyé
BUDISI. Savanyu víz for ben, fódes Ura Gróf Battyá
rás Turocz Vármegyében, ni Uraság, lakosai katoliku
az előbbi nevű falutol nevez sok, fekszik Pétstöl egy mért
tetik, szemet gyönyörködte földnyire. Határja gazdag,
tő ki buzogása van e* forrás tulajdonságai nevezetesek,
nak, hasznos voltáról pedig mivel a* természetnek kü
olly sokat tartanak , hogy lömbféle javaival bőven megazon a környéken minden áldattatott, első Osztálybeli.
féle betegek élnek vele.
BUDMÉR. Nagy Budmér.
BUDISRA, vagy Budicska. Az előbbinek szomszédságá
Tót falu Zólyom Vármegyé ban , földes Ura Gróf Battyá
ben , birtokosa Osztroviczky ni Uraság. Határja az élőb
Uraság, lakosai katolikusok, bemhez, s vagyonnyai isha.fekszik 0 Zólyomtól egy, és sonlítók, első Osztálybéli.
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BUDURASZA. Oláh falu<Biliar Vármegyében, a* Belé
nyesi járásban, birtokosa a'
Nagy Váradi Püspökség, la
kosai oroszok, határjának s
vagyonnyainak középszerű
mivoltukhoz képest, máso
dik Osztálybéli.
BUGAROS. Banátbéli falu
TemesVármegyében, Pogá
nyos nevezet alatt.
9

BvctYocz.

Buglovcs,

Srti-

sa Gróf Koháry Uraság, éa
a' Derencsényi Uradalomnak
birtokosai, fekfeik nap k e 
letre Jesztes, nap nyugotra
Derencsényhez fél órányira,
északra pedig Szilisztyéhea
egy órányira. Lakosai a' méhészségben is gyönyörköd
nek^ határbéli földgye három
nyomásbéli, mellynek har
madrésze hegyes, és köve-*
tses, legelője meglehetős, fája
van, szénája szűken; de a
szomszédságban köflyen sze
rezhető, piatzozása közel, némellyeknek jó gyümölcsös
kertyeik lévén ezzel is ke^
reshetnek pénzt, cserép edén
nyel , és készített edényekkel
is kereskednek , harmadik
OsztálybéH.
f

btrsdorf. Elegyes tótfalu Szepes Vármegyeben, birtokosa
z Szepesi Gróf, fekszik Szepesnek szomszédságában, 's
ennek filiája, határjának há
rom negyedrésze soványas,
és legelője is szoroska, má
sodik Osztálybéli.
BUGÓCZ. Szabad puszta
BUHANÓTZ. Buhancvet?^
Pest Vármegyében , fekszik
Kecskeméthez nem meszsze. Szállás Zemplén Vármegyé
ben.
BUGYI. Magyar falu Pest
BUJÁKI URADALOM ^ föl
Vármegyében, birtokosa Bedes Ura Hertzeg Eszterházy
leznay Uraság, a* kinek szép
Uraság, magában foglallya
kastéllyával, s egyéb gazda
e helységeket, úgy mint
sági épületeivel diszesittetik,
Valko,
Tara, S^. Lds7l6
és más Uraságok, lakosai ka
Héví^. s z t.
tolikusok, és reformátusok,
BUJÁK. Magyar falu Nó
fekszik a' Kecskeméti járás
grád
Vármegyében, földes
ban , koz,el a' Dunához, nádUra
Hertzeg
Eszterházy Ura
gya nints, de egyéb tulaj
ság,
lakosai
katolikusok,
ha
donságaira nézve hasonlít
sonló
nevű
régi
omladozott
Bicskéhez, első Osztálybéli.
Vár alatt helyhfeztetve, foldBUGTIK FALVA. Budikoye kövér, szőlő hegye jő
vdn. Tót, és magyar falu Gö ort terem, mind ízére, mind
mör Vármegyében, birtoko tartósságára nézve , erdeje
lege9
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Wgetője eléa, réttyei j ó k ;
malma közel, piatza három
•mértföldnyire, első Osztály
béli. ,
BUJÁK. Bujajkov* Tót falu

Sáros Váribegyében, földer
Ura Gróf Sztárai, a' kinek
kastélyával díszesíttetik, ésmás Urak, lakosai leginkább,
katolikusok, fekszik az eszar
ki járásban, torísza vize mel
lett, Kassától két mértföld
nyire. Határja középszerű. .
BUKICS. Banátbéli falu Te
mes Vármegyében, fekszik
a' Lugosi járásban, 's az Or
szág útb?n lévén, Posta is
van.benne. Határja jól termőd

Sáros Vármegyében birto
kosa Pulszky, és más Urak,
fekszik Szinyének szomszéd•ágában , réttye , legelője
*léz van . s mind a' kéfr féle
fája, és piatzozása sints mesz
sze , de mivel határja nehe*2en miveltetik, és nem igen
termékeny, harmadik Osz
BUKIN. vagy Buknic{. Ele*
tálybéli. ^
>
eyes falu Bács Vármegyében;,
- BUJÁNHÁZA. Bojnyest.Ma birtokosa a' Királyi Karaara,
g y a r , és oláh falu Statipár fekszik a' Duna mentében,
Vármegyében ; földes. Ura Palánkától fél mértföldnyi
«r,óf Rédey, és más Urak, re. Határja jó termékenységi.
lakosai katolikusok, fekszik
BUKÓCZ. Bukovcc[. Tót fa*
Újvártól egy, Szatmár Váro lu Abauj < Vármegyében, bir
sához négy, Szigethez pedig tokosa Báró Mesko Uraság*,
©t mértföldnyire. Szatmáron fekszik a* Kassai járásba**,
•vásárolnak búzát némellyek, Várostól mint egy mértföld
s Szigetre szokták hordani nyire i batárja s o v á n y o s é s
nyereségre, Visk Mező Vá legelője sints elég, pjatza
rosban is meglehetős piatzok hasznos, harmadik Osztály
van másfél mértföldnyire, le béli.
gelője elég és hasznos, fája
BUKÓCZ. Bukova. Orosáp
tuzre> és épületre elég, mak- falu Bereg Vármegy ében,* föl
koltatások szabad, melly al des Ura Gróf SchönbornUra
kalmasint minden negyedik ság, fekszik a* Versovi keríU
esztendőben terem , . nádra Jetben , legelője elég, fája,
semmi szükségek sints, mal tűzre, és épuletre itato)* meg
ma helyben három, a* fűrész lehetős, de mivel szántó földmalmok, és kallók pedig a gyei hegyesek, és követszszomszédságban vágynak, el- sek i s , ugy hogy egyebet
50 Osztálybéb\
zabnál, és pohánkának nem
$UKI, HABTZÁN. J ó t falu igen: terem, keresetre >val^
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inódgya nints piatza távol,
harmadik Osztálybeli.
f

By KÓCZ. BükoVtcr. Tót fa

lu Nyitra Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak,
fekszik Holicstól égy mért
földnyire. Határja szűk uryan, de vadakkal gazdag
évén, lakosai ezekneK áru
lásából is a' többek között
pénzt kereshetnek, vagyon

Í

n y a i középszerűek, második

•Osztálybéli.

^
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BÜKÓCZ. Bukovet\. Tót fa

lu Sáros Vármegyében, fol,de£ Úra Gróf Szirrnay Uraság,
Jakósai katolikusok, fekszik
a Mákovitzai Uradalomban,
•közép termékenységu határja van, legelője elég, fája ,
és piatzozása nem igen al
kalmatos , második Osztály
béli.
?

BUKÓCZ.

Bukevcze.

Tót

ben, piatzozása Stropkón,
harmadik Osztálybéli.
BUKORVÁNV. Oláh fahi
Bihar Vármegyében, birto
kosa á- Királyi Kamara, la
kosai ó hitűek, fekszik a*
Papmeaoi járásban. Határja
jó termékenységu.
BUKÓVÁTZ. Szabad puszta
Bács Varmegyébenv bírja
Zom bor Városa, melly tol nem
meszsze fekszik.
BUKOVATZ. Elegyes falu
Temes Vármegyében, birto
kosai Kőszegi Urak, lakosai
katolikusok, és ó hitűek, ha
tárja termékeny; legelője tá;as, vagyonnyai külcmbféék, méheket is tartanak la
kosai, második Osztály béli,
* BUXOVETZ. Elegyes falu
Krassó Vármegyében, földes
Ura 2Í Királyi Kamara, fek
szik Taródtól fél mértföldnyi
re. Hátárja köszépszerű.

f

<5du Ungvár Vármegyében,
BÜKOVETZ. vagy Bukuttct.
birtokosa Gróf
Szirmay
Uraság, férfiak Ispotállyá is Elegyes orosz falu Márama
van benne, határja soványas, ros Vármegyében', birtoko
sai külömbféle Urak, fekszik
negyedik Osztálybéli.
nem meszsze,
- BUKÓCZ. Búkovit\. Tót és Huszthoz
elegyes falu Zemplén Vár mellynek. filiája, piatzozása
megyében , birtokosa Gróf távol, módgya a' keresetre
Keglevich Uraság,-fekszik tsekély,-földgye soványos
Stropkóhoz nem meszsze legelője a' marháknak tartá
és tfcak a* mellette folyó víz sokra alkalmatos, harmadik
lel hasíttatik el Sáros Vár Osztálybéli.
BÜKOVETZ. Tót falu Zó
megyétől, hátárja két nyotnásbéli, legelője nem igen lyom Vármegyében, földes
etegendő taja, malma hely Ura a'Bányászi Királyi Ka
mara*
%
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mara, lakosai katolikusok,
fekszik Motuskóhoz közel,
mellynek filiája, 's határja \s
Hozzá hasonlító.
B U K O V J E . Elegyes horvát
falu Szála Vármegyében, föl
des Ura Gróf Álthan Uraság,
Jakosai katolikusok, fekszik
Sz. Mártonhoz nem meszsze,
mellynek filiája. Határja gaz
dag, réttyjd surun termők,
legelője kövér, fájok elég,
más javaik is jelesek, első
Osztálybeli.
B U K O V I N A . Tót lengyel fa
lu Árva Vármegyében, földes
Ura az Árvái Uradalom, és
Bukovínszky Uraságnak is
Jakó helye, a* kik Tökölyi
«llen a' Királyhoz való hívbégeket ki mutatván 1673.
meg nemestttettek, 's most
egy e' nevezett Bukovinszky Uraságok köízül szép
Templomot építtetett. La
kosai katolikusok, fekszik
Lengyel Országnak szélén,
Vág vizének eredetétől nem
meszsze, határja leginkább
zabot terem, lenét is spkat
termeszének lakosa? , va
gyonnyai nem nevezetesek,
piatza Trsztena Városában
hét órányira, harmadik Osz
tálybéli.
B U K O V I N A * Elegyes falu
Bars Vármegyében, földes
Ura a' Királyi Kamara, fek-'
3zJk Garam vizé* mellett, Ke-
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réstől- más fél mértföldnyi
re, jó savanyú vizéről esm£ ,
rétes, hutája is van, erdei
nagyok, és makk termők,
tűzre, és épületre fája elég,
legelője marháinak hasznos,
gyümöltsös kertyei jók, ká
posztássá elég, malma hely
ben, mivel a* Bánya Váro
soknak szomszédságokbalt
vagyon, könnyű eladásra va
ló helyei vannak , és a' szekerezésböl is jó hasznot ve
hetnek ; de mivel földgyei
hegyek között vágynak*; éfc
néhol nehezen mi vehetnek ,
második Osztálybéli.
B U K O V I N A . Tót falu Liptó"
Vármegyébeq , birtokosat
Bnkovinszky Urak, fekszik
a* Malatíni völgynek torkíban,Sz. Mariihoz nem mesz
sze, mellynek^liája; ékesitik birtokos arainak 1^kó helyei. E* helység határ
jában vala hajdan Lipto &
Vár, vagy Vasvár nevű erős -ség; de a* mellynek már ma
radványai sintsenek. Határja
középszerű.
BUKOVINA.
Két irtvárjy
Nyitra Vármegyében.
* B U K O V I N K A . Orosz fahi
Bereg Vármegyében, földes
Ura Gróf Schpnborn Uraság,
fekszik á* Düszinai, és Visz*
hitzai kerületben, ámbár olly /
btrlső réttyei vágynak,, hogy
sarjút is kaszálhatnak néha
Y 4 '
szom- •
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szoikszéd piatzozása is j ó , formátusok, fekszik Zalkoda* hol vagyonnyait eladhat- nakszomszédságában, melly
tya, szőlő hegye , *s vas Bá nek filiája. Határja közép
nyája is" van, a* hói kézzel szerű.
BULYA. Bula. Tót falu Zó
kereshetnek, és mind a* két
féle fája , de mivel sovány lyom Vármegyében, földes
földgye leg inkább zabot te Ura a* Bányászi Királyi Ka
rem , harmadik Osztálybéli. mara, fekszik $fotuskóhoz
BUKUR. Elegyes falu' Bács nem meszsze, mellynek fi
Vármejgyében, földes Ura a 1 liája, 's vidékje hpzzá ha
*
Királyi Kamara, fekszik a' sonlító.
Duna mellett melyre való
* BULGVEN. Alsó,
ésfcls&
nézve mind gabonáját mind Búlgyert. Nyitra Vármegyé
vagyonnyait /ól ejadhattya, ben /birtokosa Gróf Berenyi
a* határban lévő erdőn sza "Uraság.
l a d fája van, száraz dőlt fák
BULKESZ. Német falu Bács
ból; épfdetre pedig az Ura Vármegyében, földes Ura a*
ságnak engedelmével, nád-' Királyi Kamara, lakosai' ka
ya a' leg közelebb való tok tolikusok , fekszik Gajdobráán szükségére elegendő, tól nem meszsze , mellynek
közel a' határba malma, má filiája. Hatarja, s vagyon
nyai is középszernek.
sodik Qzz^yheli.
BUNIA. Bánátbéli falu, fék
- BULCZ*, vágy Bulcs. Oláh
falu Krassó Vármegyében, szik Fasettöl fél mértföld*
/öldes Ura a' Királyi Rámá nyire.
j a , fekszik Maros vize rnel-;
ÖÜNKÓCZ. Tótfalu Ungvár
Jett, Fasettöl egy mértföld Vármegyében, birtokosai künyire. Határja középszerű.
lönibfére. Urak, lakosai ka
BULCZA. Elegyes falu Kras- tolikusok , és reformátusok
,só Vármegyében, birtokosa fekszik erdők között, Tibea* Királyi Kamara. től nem meszsze, mellynek
. ; Büi,HÁs. Alsó. , felső, és filiája, több fája vagyon mint
Jkö%ép Bulkds. Hárpu* ele szántó földgye, bő határját a*
gyes faluk Veszprém Várme hegyekből lefolyó víz öntö
gyében, rjolhás név alatt.
zi , vagyonnyai külömbfélék,
B U L V . Magyar falu Sza jó termékenységéhez képest,
bóit? Vármegyében, földes élso Osztálybeli.
BÜNVITA. BunyevitTe. Tót
Ura Krajnikv és más Urak,
lakosai katolikusok, és re falu Sáros Vármegyében, bir
tokosai
1
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tokosai Ketzer Urak, lako jók, nádassá, és sássá elég,
sai egyesültek , és katoli földgyei öszi vetésre termé
kusok, fekszik Ketzer Pe- kenyek, épületre fát a' Ti
klinnek szomsédságában , szán jó móddal szerezhetnek,
mellynek filiája, e' helység tavaszi vetésre földgye hibás,
nek határja néhol sovány, szolö hegye nints, piatzozá*
és réttyei ritka füvet terem sa meszsze , harmadik Osz
nek; erdeje nintsen, de más tálybeli.
B u R i ^ . Oláh falu Bihar
középszerű javai szérént, má^
Vármegyében a' Belényesi
fcodik Osztály béli.
~ B Ü N T Y O S D . Oláh falu Bi járásban, birtokosa a> Nagy
harVánhegyében a Belénye Váradi Püspöksége lakosai
si járásban, földesura a' Nagy egyesült katolikusok, tsekéVáradi egyesült Püspöksée, lyes vagyonnyaihoz, és kö
lakosai egyesültek, tsekély zépszerű termesbéli tulajdon*
vagyonnyaihoz képest, har s ágai hoz képest,másodikOsztálybéli.
madik Osztály béli.
,
B U R O . Szabad puszta Zem^
B U O R O v A . Tót falu Túrocz
Vármegyében , földes Ura plén Vármegyében.
B Ü R S A . vagy Bucsa. Sza
tíróf Revay Uraság, fekszik
a' Sklabinai kerületben , ha bad puszta Békés Várinegyé
tárbéli földgye j ó , legelője ben.
"kövér, fényesei nevezetes
B U S A . Businc^e. Magyar
nek^ második Osztálybéli.- falu Nógrád Vármegyében ,
BÚR. *Bur Szent Miklós, földes Urai Gróf Balassa, és
G. Zichy Uraságok, lakosai'
*afc Sz. betűben.
BIÍR Szent Péter, a*-P. be katolikusok , es másfélék,
fekszik Csalárnak szomszéd
tűben. -\
.:B;ra-A, Magyar falu Heves, j ságában , mellynek filiája,
és külső Szolnok Vármegyé a* Török háborúkban neve
ben , birtokosai bülömbfele zetessé lett, Balassa Zsig
Urak, fekszik a' tisza mel mondnak vitézzei által, ágy
let, Tisza Szalóknak szom mintTertzy Mihály, Szuhay
szédságában , mellynek filiá István, és Nagy András ál
ja, Török Szent Miklóstól egy tal \ kjk az itt építtetett tormértföldnyire, lakosai kato | nyot Arszlán Török Vezér el
likusok, többen reformátu len , kevesed magokkal ,
sok , legelője elég, szára^ mind addig oltalmazták, míg
majmai is vágynak, réttyei az erősség ágyúk által széjr

jel nem hányattatott, és még I sai Jankovits, és Lengyel Ura
«kkor sem adták fel mago ságok , lakosai katolikusok,
kat , mellyet a' Török Vezér határbéli föídgye néhol ho
látván, 'stsudálvárt illy rend mokos, és szoross, legelője
kívül való vitézségeket, min szuk j fája sem igen nővén
den bántás nélkül szabadon van; vagyonnyai középsze
eresztette cl őket, az erőssé rűek, második Osztálybéli*
get pedig földig elrontatta,
BUSÁTV Banátbéli falu, bir
fiatárja Középszerű vagyon tokosa rtotzo Uraság, fekszik
nyai külömbfélék*.
Dubokinádastól nem mesz
B U S Á K . Elegyes oláh falu sze , Lippától pedig egy, és
Szatmár Vármegyében, föl | . mértföldnyire. Határja jó
des Ura Gróf Károlyi Uraság, termésű.
lakosai katolikusok, jís ó hi
B U S I A S . Oláh falu Temes
tűek, lékszik Lapos vizének Vármegyében , fekszik Ke-Szamossal való öszve folyá veres , es Szinerszeg között^
sánál, Lapos Bányának szom Temesvártól két mértföldnyi
szédságában , mellypek filiá r e , nagyerdei lévén sertése
j a , Újvárostól más fél mért ket hizlalnak leg inkább
földnyire , szántó föld gyei kukoritzával élősködő lakó-,
búzát; és kukoritzát bőven sai.
termének, réttyei hasznosak,
Busöcz. Elegyes felu Nyi
^piatzozása közel,-. fája tűzre tra Vármegyében,lakosai k a 
van, szőleje a'határban , az tolikusok, fekszik a'Vág Ú j 
arany, és ezüst bányák szom helyi járásban , hutája neveszédságában lévén pénzt ke zetesíti. Határja njeglehétős.
reshetnek, Szamos vize közel termésű.
van hozzá, de szálakkal nem
Busócz. Eauscndorf, Bujárnak, szántó fölágyeit né sovcrc. Népes tót falu Szepes
ha a* víz szokta elönteni, le- Vármegyében
birtokosai
élője szoross, malma hely Szeht íványi, és Görgei Uraen, és a' szomszédságok sások, fekszik Forbergnek
ban fája épületre nints, má nek szomszédságában, földsodik Osztálybéli.
gye középszerű, legelője, £s
B U S Á K . Szabad puszta Arad faja kevés , földyeinek \ vésze soványas ; de mivel keVármegyében.
B U S Á K . Népes falu Sornogy resetre >ó módgyok van, máVármegyében Áts Megyer- sodik Osztálybéli,
B U S K A . vagy Buzsfa Elenek H neveztetik* birtokogye*
r
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Ura Szirmay Ura
fságén ,, földes
lakosai katolikusok,
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ycs falu Borsod Vármegyé kai által ellenében,folyóvi
ze mellett, Pazditshoz kö
zel. Jó határja az áradások
fekszik Szirma Besenyőnek alá vagyon vettetve, \s azért
szomszédságában , mellyhez föld gye néhol sovány 05,,
egyéb termésbéli tulajdonsá
tatárja is hasonlító.
Buss T E L E K , Elegyes ma- gaira nézve megegyez Berer
yar falu Posony Varmegyé tővel, kivévén, hogy ennek
én , birtokosai külömbféle a* község részére tíz emberre
Urak, lakosai katolikusok , való kaszálló réttye van, el-*
fekszik Csalóköz Szigetében, ső Osztálybéli.
BUTKOVÁN.
ButkovánszNagy Magyarnak szomszéd
ságában, mellynek filiája. Ha ki, Nyitra Vármegyében,
tárja jó termésű , 's vagyon földes Ura a> F: Király, la
kosai katolikusok, fekszik
nyai is külömbfélék.
B C S T Y Á N HAZA. BustlTlt. Unitihoz közel, mellynek fi*
Elegyes falu Máramaros Vár liája, 's hozzá hasonlító.
BITTELEK. Szabad puszta
megyében , földes Ura a* Ki
rályi Kamara, lakosai kato Szála Vármegyében.
likusok , és ó hitnek, fek B U T T Y Í N . MezőVáros Arad*
szik nagy, és termékenyme- Vármegyében, földes Uraaí
. bőségével az Ország úttyátán, Királyi Kamara, fekszik he
a*, jiszának északi partyán gyek között, Fejérkőrös mel
jVisknak szomszédságában , lett, Borosjenőtöl két mért*
vagyon helyben 50 letétele, földnyire , lakosai egyesül
föresz malma, Tecsö mező tek, és katolikusok, 's leg
Városnak is szomszédságá inkább oláhok, határja jó
ban lévén, s Szigeten, és termékenységu, kő bányája
a* bányákban jó módgyok a nevezetes, vagyonnyai kü
keresetre, fája mind a* két lömbfélék , első Os*tálybéb\
f é l e , 's legelője elegendő,
B U T T Y Í N . í g y neveztetik
. első Osztálybéli.
Bihar, és Árad Vármegye
B U T K A . vagy Butyka, Ma ben, égy számos birtokokat
gyar, és elegyes mező Vá magában foglaló kerület.
D U T Y I N . Elegyes falu Te
ros Zemplén Vármegyében,
földes Ura Gróf Schmidek mes Vármegyében, birtoko
. Uraság a* kinek kastéllvá- sa a* Királyi Kamara, lako
val díszesíttetik, lakosai ka sai ó hitűek. Határja közép
tolikusok, fekszik Szalók- szerű*
Bu,
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B U Z A D . vagy Búzod. Oláh Kassától nem meszsze van
falu Temes Vármegyében, első Osztálybéli.
BUZITA.
BuzjtztBu%ics.
földesura a'Királyi Kamara
határja nem leg jobb, va Magyar falu Abatíj Várme
gyében, birtokosai külömb
gyonnyai meglehetősek.
B Ú Z A M A J O R . Elegyes falu féle Urak lakosai katoliku
sok , fekszik Kassától e g y ,
Vas Vármegyében.
' B Ó Z Á S D . Magyar falu Bi és negyed rész mértföldnyinyire, minden elegendő ja
har Vármegyében.
vai
lévén, első Osztálybéli.
B Ú Z A F A L V A . Magyar falu
Abauj Vármegyében, birto
B U Z I T A . Szabad puszta N ó 
kosa a' Királyi Kamara, la grád Vármegyében, földes
kosai leg inkább katoliku Ura Báró Vécsey Uraság, la-»
sok, fekszik a'Kassai járás kosai katolikusok, és másfé
ban, ámbár fája épületre nin lék, fekszik Sávolynak szom
tsen, földgyeinek, és rét- szédságában , mellynek fi
tyeinek felét ^víz járja, de liája.
inivel határja termékeny, és
BuzÁK. Szatmár Várme
Kassához közel vagyon, hol
gyében , Busák nevezet alarr.
ott vagyonnyait jól eladhat* B Ü Z S Á X . Szabid puszta
tya, első Osztálybeli.
B Ü Z I N C Z . Elegyes falu Vas Torontal Vármegyében, föl
Vármegyében, földes Urai des Ura Szervirzki Uraság,,
iöbb Urak, lakosai katoli fekszik Új Kanizsától nem
kusok, határja, 's vagyon meszsze, mellynek fUiája.
Bu. Magyar falií Sopron
nyai is középszerűek.
Vármegyében,
birtokosa a*
B Ü Z I N K A . Magyar falu Abaöj Vármegyében, birtokosai Tudományi Kintstár, az előtt
Kende Urak, lakosai kato á' Jesuiták uradalma vala,
likusok és reformátusok, rákosai katolikusok, fekszik
fekszik Kassától egy mért Cseprégtöl égy mértföldnyi
földnyire , nevezetésíri é* he re. JHatárja jó termékenység
lyet néhai híres Buzrnkai, volt ju, vagyonnyai külömbféPataki Profeszszofnak szüle-' é k , eladásra meglehetős
itése. Határbéíi földgye ter módgya, első Osztálybéli.
BUD. Hernád Bűd. Mamékeny, legelője szók, \i
yar
falu Abauj Vármegyérésze soványos 's épületre
en,
birtokosai külömbféle
Taló fát pénzen vesznek, de
mivel jaVai külömbfélék, ^s Urak lakosai reformátusok,,
fekszik
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fekszik Fonyihoz nem mészsze, szántó földgyei hegyes,
völgyes helyet foglaltak,
menyeknek néhol, ha Hernád kiöntései nem ártanának,
termékenysége még nagyobb
volna, mindazáltal elég jól
teremnek; de néhol nehéz
miveltetésuek, 's mivel épü
letre való fájok sintsen, má«odik Osztálybéli.
BŰD. M[6 Büd. Magyar
falu Szabólts Vármegyében,
birtokosa a' Királyi Kamara,
és Desőfy Uraság, lakosai
katolikusok, és ó hitűek,
fekszik Lökhöz nem meszsze,
metlynek filiája, termésbé
li tulajdonságaira nézve lásd
Bulyt, menyhez hasonlít,
sót annál j o b b , első Osztály
téli.
, BŰDÉ H A Z A . Magyar falu
Szála Vármegyében, az Alsó
Lendvai Uradalomban, la
kosai katolikusok, határja
középszerű.
B Ü D I N T Z . Elegyes falu \£as
Vármegyében, földes Ura
Gróf Nádasdy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik
Szem Gothárdtól egy mértföldnyire. Határja valamen-*
nyire soványas, >s jó mivelést, és trágyázást kíván,
szőlőjök, fájok tűzre elég
van, >s más javaik is megle
hetősek, második Osztálybéli.

BÜDÖSEV
:
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BÜDÖSE A. Magyar falu Ba
ranya Vármegyeben, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ság , lakosai katolikusok
fekszik á' Petri járásban, ha
tárjának némelly része vízára
dás alatt vagyon, > másként
meglehetős javai lévén, má
sodik Osztálybéli.
BÜDÖSKÚT. németül Síin%

kcndbrun,

yagy

Stikapron.

Német falu Sopron Várme
gyében , földes Ura Hertzeg
Eszterházy Uraság, lakosai
katolikusok, vetésre alkal- ./
matos, de szőlő termésre ter
méketlen helye van, közép
szerű javaihoz képest, máso
dik Osztálybeli,
BünösTÓ. Két vendég fo
gadó Baranya Vármegyében^
földes Ura Gróf Eszterházy
Uraság, fekszik Siklóstót
nem meszsze.
B Ü G E . Magyar falu Sza
bólts Vármegyében, lakosai
reformátusok, fekszik a' Kis
Várdai járásban, határja kö
zép termékenységu.
BÜK. vagy Bükk. Magyar
falu Szála Vármegyében* föl
des Urai külömbféle, Urak,
fekszik Körmöndtöl egy, Szá
la Egerszegtöi pedig má? fél
mértföldnyire, lakosai kato
likusok. Határja közép ter
mékenységu.
BÜK. Német Bak Szál*
Várhegyében, birtokosai kü~
lömbfé-
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• Büks;

BÜKK.

lombféle Urak, lakosai ka
B Ü K S , B ü i é s P I L L I N G . Né
tolikusok, fekszik Sz. Grót- met falu Vas Vármegyében ,
tól egy mértföldnyire, Kar földes Ura Gróf Battyáni Ura
maihoz nem rneszsze, határ ság , lakosai katolikusok,
ia jó, vagyonnyai külömb- fekszik Csákányról fél, Kör^
mendtöl pedig más fél mért*
félék.
B Ü K K . Alsó, felső, közép fölanyire , faja ugyan, és le
Bükk, három egy máshoz gelő je elég van, de szántó
közel lévő faluk Sopron Vár föld gyei, és réttyei néhol so*
megyében , földes Urai több ványasok lévén, második
Uraságok, lakosai katoliku Osztálybéli.
sok, nevezetes vagyonnyaiB Ü L G T E N . Alsó Bülgyen^
hoz, 's jó termésbéli tulaj
vagy kis Bülgyin, dőlne Bedonságaihoz képest, első Osz
tidny. Tót falu Nyitra Vár
tálybéliek.
.*
megyében , földes Ura BánS
B Ü K A L L Y A . Magyar tahi
Splényi Uraság, lakosai ka
Vas Vármegyében, földes
tolikusok, fekszik a* Bodóki
Ura Gróf Battyáni Uraság,
járásban, Korosnak szom
határja szoross, és* föld gye
szédságában , mellynek fi
soványas, harmadik Osztály
liája. Határja hasonlító a' kö
béli.
vetkező faluhoz, de mivel
- B Ü K Ö S D . Magyar falu Bafája kevés, saőlője nintsen ranyaVármegyeben, birtoko
's legelője sem igen sok, mása Petrovszky Uraság, lako
sodik Osztálybeli.
sai katolikusok, ámbár kü
B Ü L G Y B N . Felső Biilgyen
lömbféle javai vágynak, de
hornt
mivel középszerű termése vagy nagy Balgyin,'
van, második Osztálybeli. Betiany. Tótfalu Nyitra Vár
B Ü K Ö S D . Magyar falu So megyében, földes Ura Gróf
mogy Vármegyében, birto Serényi Uraság., lakosai ka
kosa Gróf Sigray Uraság, tolikusok, fekszik az élőb
fekszik a' Kanizsai járásban, bemnek szomszédságjában.
Zákány Pátrohoz nem mesz Határbéli földgye rész szerént
sze , szőlő hegye alkalmatos, jól termő, rész szerént kö
fája elég, de legelője néhol zépszerű, réttyei jók, fája
soványas, földgyei a' hegyek tűzre elég , legelője sem ke
miatt középszerű termékeny dves malma helyben, pia
séggel bírnak, másodikOsz> tza Tapoltzán,' első Osztályíályhéli.
' . , •" béli9
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BÜLT.

Ü Ü L Y . Magyar falu Sza- tol nem meszsze, 's ennek
bólts Vármegyében, birto filiája.
kosai Krajnik Urak, lakosai'
BŰRÖS. vagy Bürüs. Ma
leg inkább reformátusok, gyar, falu Somogy Várme
fekszik a Dadái járásban, gyében, birtokosa Czindery
Mező Búdhoz, és Berkesz- Uraság, lakosai katolikusok,
i^ez sem meszsze, három fekszik, Német Ládnak szom
nyomásbéli földgye gabonát, szédságában, határja termé
*s főzeléket is bőven terem , keny , és a szomszéd Sziget
réttyei jók, és kétszer kaszái mező Városának piatzán vatatnak, két mértföldnyire kö gyoniíyait könnyen eladhatrös körül piatzozása, lege tya, határját Molvány, és
lője elég, itatójaalkalmatos, Gyöngyös vize néha elönti,
dohánnyá, és más zöldsége melly miatt második Osztály
jó terem, nádassá is vagyon, béli.
réttyé a' községnek nyóltz ka
Büssü. vagy Büssü. Ele*
szásra való kendert áztatója gyes falu Somogy Várme
elég, száraz malma kettő, gyében; birtokosai Gáli
vízi fel órányira, első Osz-- Urak, lakosai katolikusok,
tólybéli.
fekszik Szilinek szomszédsá
gában , mellynek filiája,
B Ű N T . Szabad puszta Győr
szőlőjein kivfil, minden ja
Vármegyében, Komárom
vai lévén, első Osztálybéli,
nak szomszédságában, re
BÜTTÖS. Tót falu Abauj
gemen a* mint jegyei van
Vármegyében,
földes Urai
nak, népes falunak kellett
külömbféle
Urak,
fekszik a*
lenni, már ma tsak bajdani
Csereháti
járásbán,
határja
temploma allyának rongy oLközépszerű
termékenységu,
lott falai látszatnak.
piatzozástól távol esik, má
B Ú R S Z E N T G Y Ö R G Y . A Z sodik Osztálybéli.
Sz. betűben.
B Z I N G Z . Tót falu Nyitra
BÚR Sz. M I K L Ó S . A Z SZ. Vármegyében, földes Ura
betűben.
Gróf Traun Uraság, fekszik a*
B Ú R S Z E N T P É T E R . AZ S Z . Bodóki járásban, határja jó>,
betűben.
| de kevés tűzre való fája, és
BŰR. vagy Bier. Szabad szoross legelője van, noha.
üszta Szabóit* Vármegyé í földgye tefmékeny , de pia
én, földes Ura Gróf Kállay tzozása nem igen jó mellyUraság, fekszik Nagy Kalló- hez két órányira van, a* ma,
lomho*
;
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lomhoz pedig fél órányira,
jó szóló hegyei vágynak,
második Osztály béli.
B Z I N N E . vagy Bzjnye. Tót
falu Árva Vármegyében, föl
des Ura ü Királyi Kamara,
az Árvái Uradalomhoz tarto
zik , lakosai katolikusok,
fekszik Árva vize mellett,
Árva Várához \ . Alsó Ru
binhoz pedig mintegy fél

mértföldnyire. Hátárja ho
mokos, és középszerű ter
mésű, lakosai sok fénköveket, 's köszörűket készítem
nek, és ezzel kereskednek ,
második Osztálybéli.
B Z O V A . Szabad puszta Nó
grád Vármegyében, fekszik
Dévinyhez nem meszsze
mellynek filiája, 's hozzá
hasonlító vidékje van.*
t

c.
Tót falu Nyitra
Vármegyében, földes Urai
Báró Szörényi, és más Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Csaporhoz, mellynek filiája
nem meszsze, Nyirrától egy
mértföldnyire, határja kö
zépszerű, fája tűzre van 's
alkalmatos legelője; de mi
vel szőlő hegye sovány, és
piatzozása távol esik, föld
gyei , és réttyei középsze
rűek , második Osztálybéli.
QZABAJ.

%

CZABÓTZ.

vagy

Csabótz.

Orosz falu Zemplén Várme
gyében, tótul C[af>ovet{,
földes Ura Báró Pongrátz
Uraság, lakosai katolikusok,
többen ó hitűek, fekszik
Szatumak szomszédságában,
mellynek filiája. Határja so
vány , és hegyes, 's tsak szor
galmatos trágyázás után ter
mékeny, réttye alkalmatos,

legelője nem igpn elég, fá«*
ja min4 a* kétféle, malma a*
szomszéd határban, itatója
alkalmatos, eladásra alkal
matossága Kassán, harmadik
Osztálybéli.
C Z A K - Tót falu Nyitra Vár
megyében, földes Ura Gróf
Pálfy Uraság, fekszik Bajmótztol más fél mértfölrtyire.
Határja soványas, gyümöltsös kertyei j ó k , és azok
nak eladására alkalmatossára van, fája mind a' kétféle,
egelője elég, Bajmótzon pia
tzozása , malma helyben; de
mivel szőlő hegye nintsen,
réttye második, földgye pe
dig .harmadik Osztálybeli,
ugyan a' harmadik Osztályba
tetettetett.
C Z A G E R S D O R F . Németfalu
Sopron Varmegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság,

Í

CZAKÓH.

CZAIL.

Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Soprontól két
mértföldnyire; középszerű
termésbéli
vagyonnyaihoz
képest, második Osztály
béli.
C Z A I L A . vagy C\a)la. Tót
falu Poson Vármegyében,
földes Ura Gróf Pálfy Uraság,
lakosai katolikusok, és evan
gélikusok , fekszik Bazintól
nem meszsze; mellynek fi
liája , Csukárdnak is szom
szédságiban, keresztülfolyó
patakja nagy hasznára van ,
mert néhány malmokat is
hajt, és a' posztó tsinálóknak kallóját is forgattya,
földgyei leg inkább gabo
nát , zabot,. és árpát tereihn e k , fája, réttye, legelője
van, Zsombergnevű pusztája
is van , s Fejérhegye közép
szerű , második Osztálybéli.
}

CZÁK.

C^dka,

C{aken-

bak. Magyar, és elegyes fa
lu Vas Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Battyáni, Ö
Eminentidja, lakosai katoli
kusok , fekszik a* Kőszegi já
rásban, Szerdahelynek szom
szédságában , földgye sová
nyas , határja szoross, bora
meglehetős, eladásra jó al
kalmatossága lévén , második
Osztálybéli.
C Z A K Ó . Elegyes lakosú falu
Gömör Vármegyében, földes
Ura Gróf Koháry Uraság,

lakosai katolikusok, többen
evangélikusok, és reformá
tusok , fekszik Rimaszétsnek szomszédságában, 's en
nek filiája, Rima Szombat
tól fél mértföldnyire, határ
béli földgyei közép termékenységüek, piatzozása leg
inkább Rozsnyón , és másutt
is, egy, éshárom mértföld
nyire; legelője elég, mind
a* kétféle fája van, gyümöltsös kertyei, káposztás földyei jók, tserép edénnyel is
ereskednek, szőlő hegye
ken vagyon módgyok a' ke
resetre, savanyú vize is van,
második Osztálybéli.
Cz A K Ó H Á Z A. Magyar falu
Győr Vármegyében, birto
kosai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok, fekszik
< Markotának szomszédságá
ban , 's ennek filiája, Győr
től három, és negyed rész
mértföldnyire. Határja jó ter
mékenységu, vagyonnyai külömbfélék, második Osztály
béli.

f

* CZALANFALVA.

C{olano-

vit\a. Orosz falu Bereg Vár
megyében, földes Ura Gróf
Schönborn Uraság, fekszik a*
Duszinai; és Viszhitzai kerü
letben. Határja meglehetős
termésű.
C Z Á L I N G . Elegyes falu Vas
Vármegyében, földes Ura
Gróf Battyáni Uraság, lako^
Z
sai
1
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CSABA.

CSÁB.

sai katolikusok, fekszik Körtvélyesnek szomszédságában,
s ennek filiája, termésbéli
tulajdonságai^ nézve hason
ló Berkefalvdho[, mind a'
kettő második Osztálybéli.
9

* A' C H betűkkel kezdő
dő faluk a' K. betűben fordul
nák elő, mint p. o. C H A R L E V I L L , Kfiarlevill,
neve
zet alatt, 's a t \
1

C S Á B . Cebovce. Magyar,
és tót falu Hont Vármegyé
ben , földes Ura Gróf Balas
sa Uraság, lakosai katoliku
sok , fékszik Nógrád Várme
gyének szomszédságában,
Kékkőtől egy, és negyed rész
mértföldnyire, határ béli föld
gye j ó , legelője elég, fája
mind a*kétféle, termékeny
szőlő hegye jó bort terem,
első Osztálybéli.
C S Á B . Tót falu Nyitra Vár
megyében , földes Ura a'
Nyitra} Püspökség, lakosai
katolikusok, fekszik Assakürtnek szomszédságában,
s ennek filiája. Nyitrától
niás fél mértföldnyire, ám
bár földgye első Osztálybéli,
malma helyben, piatzozása
Galgótzon; de mivel kevés
tűzre való fája van , mellyet
venyegével pótolnak, s tsekélyek szőlő hegyei is, lege
lője szoross, második Osz
tálybéli.
9

9

C S A B A . Népes tót falu Bé
kés Vármegyében, földes
Ura Báró Haruchker Uraság,
lakosai többnyire evangéli
kusok , fekszik Szent An
drásnak szomszédságában ,
1715dik esztendőben kezde
tett eredetei 's az olta úgy
megszaporodott, hogy föld
gye népességéhez képest ke
vés és, az Uraságtól eszten
dőnkéit szabad pusztákat
szokott árendálni, határbéli
földgye termékeny, fcora tse
kély, marhája sok, legelő
je j ó , Kőrös vizének egy
ágától néha el bori ttatik, terrnékeny voltához képest, el
ső Osztálybéli.
CSABA.

Kis, és Nagy Csa

ba. Szabad puszták Békés
Vármegyében.
C S A B A . Magyar, és ele
gyes falu Borsod Vármegyé
ben , birtokosa Almásy, és
több Urak, lakosai Katoli
kusok , és reformátuspk ,
fekszik Miskóltz Városának
szomszédságában Hejő vize
mellett, igen sok kortsmáiról, és pltsó boráról neve
zetes , mellyet a' sok Zsidók
árúinak; határbéli földgye
termékeny, piatzozása Mis
koltzón közel, legelője szük
séges marháinak elég, szőlő
hegyei is elég tágasak, és
jó borokat teremnek, Ki
rályi Jézmát nem adnak,
malma

CSABAC.

CSABA.

malma egész esztendőben
mindég használható a falu
ban, és határjában, néha a*
vizeknek kiöntése szántó
földgyében , és réttyeiben is
kárt okoz, mindazáltal mél
tán elsó Osztálybéli.
C S A B A . Rdkos Csaba. Ma
gyar, és németfalu Pest Vár
megyében, birtokosa Báró
Larert Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Pétzel, és
Keresztúr között, termésfeéli tulajdonsága hasonló a
C[inkptai .vidékhez, eladás
ra igen jő módgya van Pes
ten , mindazáltal a második
Osztályba számláltatott.
C S A B A * Pilis Csaba* Ele
gyes tőt , és német falu Pest
v ármegyében a' Pilisi ré
szen , földes Ura a* Religyiói
Kintstár, a* Budai Rlarissa
Apátzáké vala > lakosai kato
likusok, fekszik az Ország
úttyában , napnyttgotra TinJiyétölegy órányira, észak
felé pedig Csévtöl ugyan an
nyira. Nevezetes Csabán az
kiégetett vizek, .vagy min
denfele rozsolis neme ÍLitjueurs - Fabrique) Gaillard
Trantzia származású Fábrikás állította azt fel az Urada
lom* megengedésével I78J*
Jó kellettye van az igyckeztének, kivált a' Pesti vásáro
l ó n . Azon kivul említést érdemelnek Csabán az alkat
9
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f matós vendég fogadó: a*
j vas készítményeknek letevő
helye ( Depot) 's áruló hóltya, és a* Normális Oskola*
Ház. Határja három nyomás*
béli, *s némelly része föld*
gyeinek soványas , de sző*
fői jók, fája eleg , >s jó mód*
ya a' keresetre a* kő bánya*
an is közel, eladásra jó al
kalmatossága, mivel a' Bu*
dara vezető Postaúton, 's
Budától nem meszsze fek
szik , több része földgyeinek
meglehetős termékenységu >
'$ legelője is elég lévén,
első Osztálybéli,
C S A B A C S Ü D . Szabad püsz*
ta Békés Vármegyében, fek
szik Szarvashoz iiem mesz*
sze>
C S A B A N V . Szabad puszta
Pest Vármegyében > földes
Ura a* Királyi Kamira, la*>
kosai katolikusok, fekszik
Apósraghoz, mellynek filiá*
ja nem meszsze.
*CsAfcí>A. Szabad puszta
Fejér Vármegyében* •
C S A B D I . Népes szabad
:>úszta Fejér Vármegyében >
irtokosái külömbféle Ürak>
lakosai katolikusok, és re
formátusok* Határja jól *teí>
mő>
CsAfiiNAw Öfösz falu Bb*
reg Vármegyében, földes
Ura Gróf Sehöhbiorn Ü^lság,
fekszik a* Munkátfi járás*
2 %
hitiy
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CSABR.

CSABI.

ban, mivel határja olly so erőszakoskodó ragadozók
vány, hogy tsak zabot te nak níajd menedék helyek,
rem , azt is, ha trágyázta- majd pedig ellenek való erős
tik, és nehéz mivelés által; ség vala. Hogy pedig I. F E R 
réttye is tsekély, negyedik D I N Á N D a' Bánya Városok
nak annyira ártalmas tolvajOsztálybéli.
C S A B I N A . C[abót[. Tótfa kodókat megalázhassa, elő
la Zemplén Vármegyében, ször Sitnát, vagy Szitnyát
földes Urai Báró Fischer, és azután Lévát véres . ostrom
Vezérjének
Gróf Barkótzy Urak, fekszik által Salmtni
Polyánkához tsak fél órányi igazgatása alatt megvette;
járó földre, a* hegy mellett, Csábrág pedig ugyan ak
melly elválasztya Abauj Vár kor lassű ostrommal vétetett
megyét, meredek oldala vala körül Horvatinovich ál
kon,* fóldgye kemény, ne tal. Elérkezvén az egész os
héz mivelesu , és tsak zab tromló, sereg Mireus'János
bal, s árpával bővelkedik, egy a* foglyok közzvil közel
kivévén valamelly részét, a' kiildettetett vala^ a* Várbé
hol gabonával is fizet, tse lieknek szemlélésére, a' több
kély vagyonnyaihoz képest, Lévát oltalmazottaknak fejeik
pedig károkra függesztettek,
harmadik Osztálybéli.
CsABALÓTz.OroszfaluZem- hogy a' Várbéliek láthassák ,
plén Vármegyében, földes Mireus pedig felkiáltotta,
Ura Gróf Barkótzy Uraság, hogy Léva meghódolt; de a*
fekszik hegyek k ö z ö t t n e m Várbéliek mind ezekre semmeszsze Szterkótzhoz egy ; mit sem feleltek: minekokávölgyben , és sokkal alább értkeménnyen tüzelének va
való Szterkótznái, sovány la a* Várra, s végre az os-.
tulajdonságaihozképest, har tromlottak is megfélemledvén, kiabálni kezdettek a*
madik Osztálybéli.
C S Á B R Á G . Hajdani- igen feladás felől, s Horvatino*
régi omladozott Vár Hont vichnak kérésére, megke
Vármegyében, földes Ura gyelmeztek a* Várbélieknek,
Gróf Koháry Uraság , s in s 2L hadnak végezete után
nen is neveztetik. Magas he szabadon eleresztettek. 1 6 1 8
gyen építtetett vala , a' mint M g y a r őrizet vala benne.
Istvánfi leírta, ez után pedig lé>8idikben közönséges tör
Bél Mátyás. Megszállotta va vény hozattatott megerőssírla Balassa Menyhárt,, 's az tetése felől* Azután pedig
Ráf
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CSACU

Rákotziak által megvétette
tek, *s fel is dííláttatott. Bertsényi is felhagyta itten ragadazásánakemlékezetét; mért
néhai Köháry Istvának e' vala
választott mondása: „ Dat
Deus, cui vult , Stephanus
Koháry; Accipit ubi vult,"
3

Nicolaus Bercsényi. Most az
Uraságnak Tisztyei laknak
benne, 's régi Fegyvertárja
szemlélhető itten a' Magyar
Litei;aturát előmozdító, jól
tévő Gróf Uraságnak.
Uradalom Hont
Vármegyében, földes Ura
Gróf Koháry Uraság, ez Ura
dalomhoz számos helységek,
s szabad puszták tartoznak.
CSABRÁGI.

f

CsÁcs. Magyar falu Szála
Vármegyében, birtokosa a*
Szalavári Apáturság,' lako
sai katolikusok, fekszik a
kissebb Kapornaki járásban,
imbár borait leg jobb áron
eladhattya; de mivel közép
termékenységu föld gye van,
a' második Osztályba szám
láltatott.
C S A C Z A . Csacska. Népes
helység Trentsén Vármegyé
ben , földes Ura -Hertzeg
Eszterházy Uraság > lakosai
katolikusok, fekszik Kis
Ütza Űjhelytöl másfél mért
földnyire , az Ország Httyában, melly.Leogyel Ország
b a , ésSzileziába vezet, Pos
9
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ta is van benne. Határja kö
zépszerű , fája mind a* kétfé
le, 's eladásra is meglehetős
módgya , mellyet Kis Ütza
vizének áradásakor szoktak
a' Vág vizén leűsztatni, má
sodik Osztálybéli.
C S A C Z A . Folyó patak Tren
tsén Vármegyében, ered Jablonkán felfii,, melly Sziléziának erőssége, s mintegy
mértföldnyi folyása után Csatzán keresztül folyván Kisútzába foly bé.
y

CSACSIN.

Cserni Csacsin.

Tót falu Zólyom Vármegyé
ben , földes Ura Hertzeg Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Felső
Micsinyének szomszédságá
ban, Zólyomtól egy, és
mértföldnyire, határbéli föld-*
gye, ha szorgalmatosan mi*
vehetik elég termékeny, fá
ja mind épületre , mind tíiz*
re elég, nem külömben le
gelője , piatzozása közel,
első Osztálybéli.
C S A C S O . Tót falu Nyitra
Vármegyében, földes Ura
Gróf Amadé Uraság, Ymás
Nemesek is, lakosai katoli
kusok , fekszik Szenitztől
fél mértföldnyire, mivel rét
tye, és földgye első Osztály
béli , szőlő hegye termé
keny, fája tűzre, & épület*,
re van, legelője , elegendő,
pjatzozása Szenitzen, malZ 3
ma
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pia szomszédságban lévén,
méltán első Osztálybeli.
C S A D A T . Banátbéli falu Te
mes Vármegyében, fekszik
Temesvártól k é t é s
mért
földnyire az Ország úttyá, ban, 's Posta is vagyon ben
ne. Határja jó termékeny
ségiig
C S Á F O R P . Magyar falu So
pron Vármegyében, földes
Ura Báró Berényi Uraság, lakos-ii katolikusuk, fekszik
az alsó járásban, tsekély vágyonnyáihoz képest harma
dik Osztálybéli.
%

CSÁFORD.

vagy

puszta

Alsó, és felsS,
Csdford. Két

magyar faluk Szála Várme
gyeben , földes Ura Gróf Bat
tyáni Uraság, lakosai leg \nkább katolikusok, fékezik
$zent Grót Városától fél órá
nyira , határja termékeny,
legelője elég, malmai szom-.
szédságban, gyiimöltsösei,
és szőlő hegyei nevezetesek;
$e mivel réttyeit a* víz járja,
^ m á s o d i k Osztályba tétetr
|etett.
C S A H O E T Z . Magyar falu
^zatiriár Várhegyében, föl
des Ura Kállay 'líraság, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Túr vize
mellett,Jánkhoz közel,melly*
nek filiája, Gyarmattól más
fé\ mértföldnyire, szántó föld
gyei három nyomásra y.yi-

nak felosztva, mellyek trá
gyázással mindenféle gabo
nát bőven termének, lege
lőinek egy nyomása elegen
dő, második igen szoross,
a* marha hizlalásra mind
azonáltal hasznos füvet te
rem , közel és alkalmatost
itató helye a* határban, makk
ja szabad , fája mind a* két
féle elég, s három hónapi
kortsmaTtatása; fogyatkozás
sai*, hogy földgyei nagy jrészént soványait, és nehezen
miveltetnek, réttyei tsekélyek , és sáso$ szénát termé
nek, piatzozása két mért
földnyire rosz uton , malma
helyben nifitsen, mindazál
tal egyéb nevezetes javaira
riézve$lső Osztálybéli..
%

C S A J , Alsó Csaj. Magyar
falu Abauj Vármegyében,
birtokosai külömbféle Urak ,
fekszik Olsva vizeinellett,
Kassától más fél mértföldnyi
re mivel földgyeinek fele*
nehezebben mivelterik, és
legelője is marháinak nem
elegendő, ámbár Kassának
szomszédságában van, mind
azáltal a* második Osztály b*
tétettetetjt,
i

Xskx. Felső. Csaj. Magyar?
:

falu Abauj Vármegyében
birtokosai külömbféle Urak ,
fekszik az előbbi falunak
szomszédságában, termései
re néz%

CSAJA.

CSÁKÁN.
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te nézve hasonlít Alsó Csaj meglehetősek, második Osz
hoz , második Osztálybéli.
tálybeli.^
Magyar falu Vesz
prém Vármegyében, földes
Urai több Urak, lakosai ka
tolikusok, 's többen refor
márusok, fekszik Füle mel
lett, mellynek filiája, Palo
tától egy mértföldnyire, Ke
CSAJÁG.

rítse , Papkes[i,

es

Kovátsi

között, S[ent Márton sza
bad pusztával is határos, 's
a* Fejérvári Püspöki Megyé
hez tartozik. Termésbéli tu
lajdonságaira nézve lásd Berhidát, mellyhez hasonlít, ne
vezetes termékenységéhez, 's
vagyonnyaihoz képest, elsó
Osztálybéli.
C S A J T A . Sakkendorf. Hor
vát , és nemes falu Vas Vár
megyében , földes Ura Gróf
Battyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Szombat
helytől két, és egy \ . mért
földnyire, Rohontztói \ . órá
r a , mellynek filiája, termé
seire nézre lásd
Bo[6kot,
mellyhez hasonlít, jó tula'jdonságaikoz képest, elsó Osz
tálybéli.
C S A K A L Ó T Z . Elegyes tót
falu Zemplén Vármegyében,
lakosai katolikusok, fekszik
Jablonka, és Talepotz faluk
között. Határja közép termé
kenységu , fája tfizi elég,
legelője j ó , 's más javai is

CSÁKÁNY.

C$flkdnovce.T6t

falu Abauj Vármegyében,
földes Ura Keltz Uraság, fek
szik a' Fuzéri járásban , és az
Uraságnak Kastéllyával díszesíttetik, mivel minden ja
vai vannak, és Kassa Váro
sának szomszédságában lé
vén, vagyonnyait jól eladhattya, első Osztálybéli.
C S Á K Á N Y . Szabad puszta
Fejér Vármegyében.
C S Á K Á N Y . Puszta Gömör
Vármegyében , a* Csetneki
I Uradalomhoz tartozik , felét
pedig több Nemes Urak birI ják, fekszik Ru8o Bánya
| és Imola között, napkeletre
Borsod Vármegyének szélé
nél , fája bőven , 's leg inI kább erdőből áll , földgye
szorgalmatos mivelés után
őszi vetést is terem.
t

CSÁKÁNY.

C\adefsdorf.

Magyar Mező Város VasVármegyében, földes Ura Gróf
Battyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Ivánczhoz közel: szép Vár forma
Kastéllyal, s jeles kertel díszesittetík, határbéli jó tu
lajdonságaira nézve, lásd Bajdnhdyit,
mellyhez hason
lít, külömbféle nevezetes va^
gyonn'yaihoz képest, méltán
r első Osztálybéli.
I C S Á K Á N Y I Uradalom, maZ 4
gábau
9
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gában foglalya ezeket a* helységeket : Csákány, Szent Péter , Szalafej, Belső, és kül
ső Rákos, Pankász, Szenyeháza, és Hódos; mellyeknek
kerülete mintegy jó mércföldet tesz.
CSÁKÁNY.

•.

Knitteldorf.,

.Magyar falu Poson Várme
gyében, birtokosai valának
a* Cziszterczita Szerzetbéli
Atyák, a* kiknek jeles épulettyek is vala itten, most a*
Religyiói Kintstár, fékszik
napkeletre K. Magyar, Gom
ba, délre Csötörtöknek szom
szédságokban , napnyugotra pedig Féli, és Madarászihoz nem meszsze. Ne
vezetes vala itten 1774- esz
tendőben, hogy egy paraszt
Aszszony három fiút, és egy
leányt szült vala. Határja kö
zépszerű , földgyei három
nyomásbéliek, legelőjök bo
kros , és néhol ingoványos ,
földgyei néhol követsesek,
második- Osztálybéli.
C S Á K Á N Y . Magyar falu So
mogy Vármegyében, birto
kosai Baka Urak, fekszik
Örmány vize mellett, Kis
Komáromtól egy, és .J. mért
földnyire. Határja jó termé
kenységu.
CSÁKÁNHÁZA.
Tót falu
Nógrád Vármegyében, birto
kosai Revitzky, és más Urak,
lakosai katolikusok, fekszik

CSAKL,

#

Fülek Püspökinek szomszéd
ságában , 's ennek filiája, Fü
lektől egy mértföldnyire, ha
tárbéli tulajdonságaira néz
ve,

hasonlít Alsó

ho[

3

Luddny-

második Osztálybéli.

C S A K L Y Ó . Tót falu Zem
plén Vármegyében, földes
Ura Gróf Barkóczy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Sókútnak szomszédságában,
Varannótól íél mértföldnyire
Határja három nyomásbéli,
melly ha trágyáztatik min
denféle gabonát terem, rét
tye kétszer kaszál tátik , és
hasznos szénát terem, fája
tűzre elég, malma helyben ,
eladásra jó módgya Varannón, Gálszétzen , Hanusfalván, és Eperjesen, sóval is
kereshetnek pénzt, jó tulaj
donságaihoz képest, első Osz
tálybeli.
CSAKOHÁZA.
Czakóháza
név alatt.
C S Á K N É M A , Szabad puszta
Győr Vármegyében, földes
Ura Gróf Eszterházy Uraság,
fekszik Mező Vistöl nem
meszsze.
C S A K O V A . Elegyes falu Te
mes Vármegyében , földes
Ura a* Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, és másfé
lék , fekszik közel Temes
vizéhez, Temesvártól sem
meszsze, nevezetes benne a*.
Királyi

CSÍKTOR.
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Királyi Kaszárnya. Határja j ezüstös markolatokkal mes*
jó termékenységu.
I terségesen készülve , drága
CSÁKTORNYA.
Csakaturn, kövekkel, zamántzokkal lé
S%. Heléna, Csákovec{. Mezó vén díszesítte.tve. A* Várud
Város, és Vár Szála Vármegy. varában való bemenetelnek
földes Ura GrófÁlthán , vagy bokozattya alatt pedig vér
G. Festetich Uraság. Neveze tséppekkel bélyegezett Oz
tétvette, a* minden nagy Ma- mánoknak Zászlói szemlél
ar Úri nemzetségek. Között tettek. Nem külömben Vitéz
j régihb Gróf Csáky famí Gróf Z R Í N Z I nagy tselekedeliától, a' mint maga a szónak teinek rajzolattya. 's a* t. Idé
ereje is bizonyíttya; hajdan lett érkezésünk után néhány
jeles erősség vala, mellynek napokkal, bé vezettetünk a*
eróssíttetéset MCCLI. eszten könyves tárba, mellyben a*
dőre határozza Tutot^iLás^ló könyveknek külömbféle ne
Vitézi jeles maga viseletéért, mei találtattak. Innen .a* fegy
István Erdély országi Vajdá veres házba, holott hitelt ha*
nak ajándékozta vala, I. L A  ladó sok réz mozsarak, nagy
JOS Király. Hajdani fényes ágyuk, kopjak, török, és más
ségéről igy ír Tollius. A* mindenféle fegyverek nagy
Csáktornyai Vár fényes; és számmal valának. Ezeken kí
nevezetes erősség az Ozmá vül régi pénzeknek, képek
nok ellen, melly a' körül nek, és drága köveknek szép
vévo víz által is erőssítetett. gyűjteménnyé vala itten*
Tsudálánk olly sok mivelet- Nagy Sándornak, Vitelliuslen nép között, melly e' kör nak, Ovidiusnak, Horátznak,
nyéket lakja, mind épületé 's más nevezetes férfiaknak
nek rendes voltát, mind a' arizúlatyai gömbölyű kerül e*
lakosokat, mind azoknak tekbe foglalva. *sa' r„« Bé*
belső díszes házi eszközeit. vezettetvén pedig a* Grófnak
A' Vár bemenetelénél fel a- igen gyönyörűséges kertébej
kasztva fíiggöttek ekkor a' alig győzi annak volt neve
Törökökről levontt fényes öl zetes ékességeit lefesteni, 's
tözetek, nyilakkal, sisakok elő számlálni , a* nevezett
kal, tőrökkel, dárdákkal, és könvy író, melly bői nyilván
más illy nemű fegyverekkel ki tetszik, hogy már az idő
egyetemben, menyeknek fé ben is nevezetes kimivelt íz
nyes voltát felül haladák a* léssel bírtakHazánknakNagydamaskusi szabják, arany, és gyai, V méltatlanul vádoU
tatnak

K

9

W

$6*

t

tatnak e' pontra nézve némellyéktöl. Il!y nevezetes vi
rágzó állapotra emelték a*
híres Zrínyiek Csáktornyát;
a' kiknek elhervadások után,
Csáktornya is alább szált ré
gi nevezetes méltóságában.
AV Vár két mértföldnyire
helyheztettetett Mura, és
Dráva vizeknek öszve sza
kadásától' Kanizsától mint
egy négy mértföldnyi meszszeségre. Gyászba borította
e* nevezetes- helyet, Zrínyi
Péternek, Frangepánnal kö

tött öszve esküvése, mivel
tzéllyoknak kivilágosódása
után, a* Vár kemény ostrom
alá vétetett, aVmint Vágner
le írta. Még minekelőtte tá
borba szállott vala Zrínyi
megverettetvén, el vesztette
szerentséjének reménységét,
s Csáktornya Várába vonult
vala Frangepánnal, és ka
tonáival , melly akkor nem
tzéllyokhoz képest vala megerőssítve.
Körül verettet
vén a* Vár, €?/? r/2kn'//i.í Vezér
által, kemény ostrommal
szorongat^ annak védelme
zőit , *s nem is szűnt meg ad*
dig attól, míg falait megtörtördelvén , itat nem készí
tett a bé rohanásra. Látván
Zrínyi katonáinak nagy bá
torságokat , V vádoltatván
belsők épen is, gyanakodott,
hogy az ostromlóknak tulaj9
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don katonái által fel ne adat
tatnék. Melly rosznak meg
előzésére , éjjel Frangepán
nal a' Várnak kapuján tit
kon ki fejtvén magokat, elhagyák a' Várat, az őrizet
is elszélledett, s Csáktor
nya Várának volt deli fénye
is homályba borúla. A ' Várhoz leg közelebb lévő erdőtskében látszattatik S Z E N T
H E L É N A Klastroma: Zrínyi
Nemzetségnek virágzásakor
Szent Pál Remete szerzetesei
voltak benne, kiknek bőv
jövedelmű klastromot állí
tottak vala itten 1374. esz
tendőben a* két Istvánok ,
egyik Erdélyi Vajda , másik
pedig Magyar Országnak Ki- *
rályi Lovász Mestere , s e*
Klastromban vala a' Nagy
Zrínyieknek temető helye*
Egy más kápolnátska is va
gyon itten,' melly Paduai
SZENT A N T A L N A K tiszteleté
re építtetett, és a* mellyben
minden halotti felül írat néU
kül való márvány mutattya
a temetségnek helyét. Kend
be szedte ygyan a' Klastromnak valamely Szerzetese az
e* Kriptában nyugvó Zrí
nyieket , kik között első he- .
lyet foglalt Z R I N Z I M I K L Ó S 
NAK Sziget Várát nagy vi
tézséggel oltalmazott neve
zetes {Jajnoknak elmetszett
feje* abb* a* nagy réz ko
porsóba
f
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>orsóba helyheztetve, ihel- a* ma hires Zrínyi Miklós
yet négy oroszlánok tarta is, a' kinek olly szerényeden
nak , Miklós Hitvesének halála vala, mellyröl a köz
Frangtpán
Katalinnak hi nép; és némellyek úgyvéldeg tetemei is ide rejtettek lekedtek, hogy vadászatryáa* tsendes nyugodalomra , ban ölettetett volna m e g ,
már annak előtte. Temette- valamelly vad kan által; de
tésének történetét lásd Ist- a* szemesebben nézők' ítélete
yánfinát (a) Libro XXIII. p. szerént vetekedő társainak
490. 30.) Az Ozmánoktól gonoszságai által 'ment vég
bőr zsákban által küldetett hez. Szánakozott szerentsétfejét Miklósnak Tahi Ft- len halálán , nem tsak egésa
rtnt[
kedves Sógora és Horvát Ország; hanem min
Battyáni Boldizsár Veje, által denek, a* kik nagy vité2ségvivén Győr Váránál az egész jét esmérték , a* vagy hal
Tsászári sereggel Abdáig kí lották, lásd szép dítséretét
sérték ; innét pedig Csák Vagntr Írásaiban, (b) Libro
tornyára yitettetvén fényes IL p. 177. és egyszersmind
halotti pompával eltemette halálára első Remete Sz. Pál
tett. -Alis Jantsárok* Bassája Szerzetének Generálissá Gróf
vala Istvánfi szerént, a* ki Kéry János által, álmélko
Zrínyi Miklósnak fejét el- dásra méltó szép Deáksággal,
meszette, *s Méhemet tábo és sziveket általható érzé
rába küldetvén, feje karóra kenységgel készítetr beszéd
függesztetve tétettetett ki a* gyében. E> Gróf Kéry annak
szemlésésre; derekát pedig uránná Csanády végre Váczi
Vilihus nevű Bányalukai Mu- Pfispök leve, szép elme mun
staía Ozmán lovagoknaWe- káiról esméreres az Ország
zetője az előtt Zrínyi Mi ban 7L Tudósak kőzött, meg-*
klósnak rabja katonai szer haltt 170a. Nagy Szombat
tartással eltemettette. Miklós ban. Gyászos halála, 's elte
nagy Vezérnek halála után, mettetése után kedves Hit*
négy fiai temettettek az em-^ vese Drdskovits Mária még^
lített kriptába, ugymint/tf- hat esztezdőig élt, 's meg*
nos , Farkas,
Kristóf, és halálozott ugyan Férjének
Péttr. Darab ideig nem volt megöl ette tése napjin , és e?
helyheztettetett ezután a* Zrínyieknek teme kriptába
tő helyek. Az után pedig u- Utolsó tehát, a* ki Zwnyiek-.
gyan e* kriptába temettetett nek ^ temetkeaA helyében
nyűg-
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nyugszik, mivel Péter MDCLXXI. esztendőben 30. ÁprilisbanÚj vidéken halálra Ítél
tetvén , ott lelte temető he
lyét, fia pedig ugyan Péter,
hoszszas raboskodása után
Gratzben MDCCIII. eszten
dőben száraz betegségében
múlt ki e' világból, s ugyan
ott temettete el. Heléna el
lenben Péternek testvérje
előbb idősbb első R Á K O T Z I
F E R E N T Z N E K , az után pedig
f

Tökölyi

Imrének Felesége,

második Rákótzy Ferentznek
édes Annya, férjét el nem
akarván hagyni, számkive
tésben halt meg Nikomedidban, példás kereszténység
gel. Zrínyi Ádám is az Oz

mánoktól Szirmiánál levágat
tatván ugyan ott találta teme
tő helyét. Illy szomorú elenyészése lett a* F. Királytól
való elpártolása után e* nagy
Nemzetségnek. Discite ju~
sutiam moniti,
re Reges! -

nec temne-

Meg halálozván Zrí
nyiek, darab ideig Királyi
birtok alatt vala Csáktornya,
míg a' Királyi Kamara azt
el nem 'zálogosította. Prie
nevezetű Márk Grófnak, a'
ki alatt kezdett ugyan némi
nemű , kepén éledni. Gróf
Áhkdn

Mihálynak

ajándé

kozván pedig azt Ő Felsége
a' Szála Vármegyei Főlspán-

CSÁKTOR.

r sági nevezettel, minden hajI dani birtokaival, és szabadsá
g a i v a l ^ vés ido múlva leron
tattak régi épületei, *s az újjabb szokásos ízléshez képest
építtette ujj birtokosa. De
elébb meghalálozván mint
sem e* tzélját, 's építtetését,
el végezhette volna, félben
szakadott annak építtetése ,
's a' Város is tsak lassanként
épíilt vala, míg Fia János Attyának nyomdokában lép
vén , a birtokos hatalommal
fel ékesíttetett. Az után el
lenben olly űri móddal építtete, hogy annak újjabb dí
szét sem hajdani nagysága,
sem pompás fényessége megnem előzte. A* Várnak új
jabb épülete négy szegeletre
van alkotva, 's ugyan.annyi
magos emeletekre ( Contignatio ) fel osztva. Az egész
épületnek külső tekintete
méltóságos, belső szobái pe
dig mind a' világi szokásnak
eleget tesznek, mind pedig
az alkalmatos lakozásra jól
intéztettek. Tornya magos,
és az egész épületnek nem
tsekély díszt okoz. A* földes
Uraságnak távol létében a*
Tisztviselők laknak e* Vár
ban , mellyhez tartozik az
egész Muraköz, vagy Sziget,
minden helységeivel egye
temben, A* bemenetelnél
építtetett,
SientFerent[tisz
teletére
9
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teletére egy kápolnátska-,
mellyben a' házi népnek, és
Tiszteknek Iáteni tisztelete
rendeltetett. A* Várat korul
vévó kőfalak régiek , és két
sántzaf erőssítettek; az ezek
korul folyó víz pedig, kü
lömbféle halakkal bővelke
dik. Tágas nagy gabona tar
tó háza is vagyon iíten a' föl
des Uraságnak, 's vadas kertye is , nevezetes szolö he
gyei Csáktornyától, három
mértföldnyire feküsznek.
A' Vár mellett fekvő Me
ző Város középszerű mind
nagyságára, mind pedig ékességére nézve , lakosai
többnyire horvátok, és ke
vés magyarok, kik között némellyek mesterséggel ; de
többnyire gazdáskodó mun^
kával keresik élelmeket.
Templomja S Z E N T F E R E N T Z
tiszteletére szenteltetett, és
a' Horvát Országi Provinciá
lisnak széke, határja termé
keny, vagyonnyai külömbtélék, első Osztálybéli.
C S Á K V Á R . Mező Város Fe
jér Vármegyében, földes Ura
Gróf Eszterházy Uraság , a'
kinek díszes kastéllyával, és
ritka szépségű angliai izlésserépűlt kertyévei ékeske
dik , fekszik Atsához közel,
Fejérvárhoz két mértföldnyi
re , lakosai katolikusok, és
reformátusok, határja a'ter

$6$

mészetnek sok féle javaival
bővelkedik, s méltán ejső
Osztálybéli.
C S A L . Csalovce. Tót fali*
Hont Vármegyében, földes
Ura Gróf Koháry Uraság,
lakosai katolikusok, és augusztána Valláson lévők, fek
szik Hontól két, és egy
mértföldnyire, határjában le
gelője elég, faja mind a' két
féle , és szolö hegye is; de
mivel nem nevezetes bort te
rem , földgye pedig sovány,
és a' záporok járják, ámbár
hegyek között lévő majo*i
rokból, és istállókból kön
nyebben trágyáztathatik ,
mindazáltal a második Osz
tályba tétetett.
C S A L A . Szabad puszta Fe-i
jér Vármegyében, földes Ura
Gróf Nádasdy Uraság. Ha
tárja kozépszgrű.
C S A L A , Szabad puszta Pest
Vármegyében, fekszik Mitkének szomszédságában.
C S A L A . Szállás Tolna Vár
megyében , fekszik Nagy
Mányodhoz nem meszsze, 's
ennek filiája.
C S A L Á D . Szabad puszta
Bars Vármegyében, az Esz
tergomi Fő Érsekségben
1786. esztendeig volt itten a*
Sz. Pál' Szerzeteseinek (Paülinüsok') nevezetes Klastromjok, mellyet 151a. Haraszti
Ferentz és Lévay Zsigmond
gyáraf

a >
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gyarapították; dc azután fel* dő legelője van, malma hely
dúlatratván,nagy három eme- ben, piatzozása egy órányi*
lctu igen jeles épületével, ra, első Osztálybeli,
még nagyobb díszére hozatC S A L Á D . Puszta
Család>
tátott, 's szép márványnyal Magyar falu Sop.rom Várme
ki rakott templommal éke- gyeben, földes Ura Gróf Fe
síttetik, Fíisshöz 4. óra járás steti ch Uraság, lakosai kato
nyira, fekszik Belleg mellett, likusok, fekszik Csapodhoz
Komáromhoz nem meszsze. közel, 's ennek filiája, KaMost a* Religyioi Kintstár- I pűvártól más fél mértföldnyihoz tartozik. 1783.esztendő I re, határja középszerű termében itten egy 61. személyből I kenységfi, fája, és "réttye eieálló gyíílés tartatott F. Tiszt. I gendő , vagyonnyai külömbGindl Gáspár nagy tudomá félék, második Osztálybéli.
nyú Privincialisnakjelen lété ! C S A L A . vagy Család. Vá
ben. Kezdődött e'Szent Pál mos Csaláá. Magyar falu Vas
Szerzete Magyar Országban Vármegyében , földes Ura
1215. esztendőben, 's innen Bezerédy Uraság, lakosai ka
terjédett el Olasz, Lengyel, tolikusok, fekszik Német Új
Horvát, Cseh, Morva 's több várhoz más fél mértföldnyire.
Országokba: vége szakaszta- Határbéli földgye termékeny,
tott 1 7 8 ^ , a* Szent Bene fája szuken , 's e^yéb közép
dek Szerzetével egyetemben; szerű tulajdonságaihoz ké
melly Szerzet, 791. eszten pest , második Osztálybéli.
deig, a' Paulinusoké pedig
CSALÁDRA.
Csaladnitze.
571. esztendőig virágzottak. Tót falu Nyitra Vármegyé
Határja kies , és jó termé ben , birtokosa Zerdahelyi
kenységül.
Uraság, lakosai katolikusok,
C S A L Á D . JÓ tót falu Nyi fekszik Nagy Tapolcsántól \ .
tra Vármegyében, birtoko mértföldnyire. Határja jó ter
sai külömbféle Urak, lakosai mékenységu , tulajdonságai
katolikusok, fekszik Nagy ra nézve lásd Aponyt, meny
Hindhez közel, Yennek fi hez hasonló, első Osztálybéli.
liája, Nyitrától, e g y e s \.
C S A L Á R . Elegyes lakosú
mértföldnyire, határja termé falu Nógrád Vármegyében,
keny, tűzi tája elég, szőlei földes Ura Báró Próriay Ura
termékenyek, borátkönnyen ság, és más Urak, lakosai ka
elárúlhattya , helyben gyü- tolikusok, és más félék, fek
möltsös kertyei j ó k , elegen szik Ipoly vize mellet Bussának ,
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nak szomszédságában, Szétséntöl más fél órányiba, Ha
tárbéli bora középszerű jósá
gú , malma jó , kendere, ká
posztája bőven terem , s
egyéb középszerű vagyonnyaikoz, 's termékenységé
hez képest, második Osztály
béli.
C S A L L Y A . Arad Várme
gyében , nem meszsze fek
szik észak felé Arad Várához,
's hajdan Pásztory, ésÁbrahámfy Uraságoknak birtoka
vala, ha tárja középszerű.
C S A L Ó K Ö Z . vagy
Aranykert. Egy nevezetik Posony,
és Győr Vármegyének az a'
része, melly a* Dunának fo
lyásai által bé, kerittetjk, 's
Komáromig terjed, hoszsza
i a , mértföld, szélességei
dig egyenetlen.
f
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Magyar, és tót falu Hont Vár
megyében , birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok , fekszik Nógrád
Vármegyének szomszédságá
ban, Ipoly vize mellett^' Bozóki járásban, határja termé
keny, legelője elegendő, fáfa mind a' kétféle , szolö he
gye j ó , s nevezetes tulaj
donságaihoz képest, első Osz-'
tálybéli.
9
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Nagy

Csala-

mia. Tót falu Hont Várme
gyében, birtokosai külömb
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féle Urak, lakossal katoliku
sok, fekszik az előbbi falu
nak szomszédságában, határja
jó termékenységu, legelője
elég, 'smind a*kétféle fája,
és jó szőlő hegye, első Osz
tálybéli.
C S A L T A . Szabad puszta So
mogy Váririegyében, földes
Ura Báró Hunyadi Uraság,
fekszik Osztári, és Balaton
Berényhez nem meszsze.
C Z A L T I C Z . Csalric[e. Kis
falu Trentsén Vármegyében ,
földes Urai külömbféle Urak,
fekszik Viszocsánynak szom
szédságában , 's ennek filiája.
Határja meglehetős.
CSÁM.

Kis Csdm,

Nagy

Csdm. Banátbéli faluk, Ver-*
secztöl egy mértföldnyire.
CSÁMPA.
Szabad puszta
Tolna Vármegyében, földes
Urai Báró Rudnyánszky, és
Darótzy Uraságok, fekszik
Pakshoz nem meszsze, 's en
nek filiája.
C S A N Á D . Magyar falu Pest
Vármegyében, földes Ura a*
Kalotsai Érsekség, lakosat
katolikusok, fekszik Sükösdnek szomszédságában, melly
nek filiája , a' Solti járásban
a* Duna mellett, Szekszárd
tól két mértföldnyire, lako
sai leg inkább reformátusok,
termésbéli vagyonnyára , *s
tulajdonságaira nézve lásd
Dusnokot,mtWyhoz hasonlít,
fogyat-
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fogyatkozása, hogy a*, víz
áradással, hídaknak, és töl
téseknek megtartásával, bajt,
s fáradságot szeny vednek la
kosai , középszerű vagyon
nyaihoz képest, másodikOsztálybéli.
5
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Rát\ Csanád, Né

met Candd. Két Bánátbéli fa
luk Torontal Vármegyében,
földes Ura Nákó Uraság, fek
szik Bessenova Mező Város
hoz nem meszsze. Határja
kiváltképen termékeny, pia
tzozása Aradon, és más ja
vakkal is kővelkedvén, első
Osztálybéli.

Folyó vize Maros, melly
Arad, Vármegyét meghalad
ván Pátske nevű falunál,
a' Csanádi mezőséget nedve
síti , 's most határozza is e'
Vármegyét; az előtt pedi|r
míg Maros vizéntúl lévő ré
sze Temes Vármegyéhez nem
kaptsoltatott e' nevezetes fo
lyó víz közepén folyt vala e*
Vármegyének. Földgye ki
váltképen' termékeny, bora
melly Makó Városa körűi
terem, leg nevezetesebb, le
írta bővségét a* többek köz ö t t J s T V Á N F i , ezt mondván
felőle. Sunt inquit/<rre haec

CO- omnia loca in amaena, et
Csa- patenti planitie , juxta irri~
uber(ate
naderGespanschaft. Neveze guos .amnts sita,
loci,
pecorumque
faecunditét vette némellyek szerént
Csanád Vezértől, mások sze tgte, piscium copia , frurént pedig hajdani Csanád menti, pabuli, pomorumque
Püspöki Várostól, melly ré- abundantia, Coelique beniggenten népes, és neveze nitate nulli terrarum secunCSANÁD VÁRMEGYE.

mitatis

Csanadiensis.

tes vala. Míg e* Vármegyé
nek egy része a* Temes Vár
megyei Bánáthoz nem kaptsoltatott, sokkal nagyobb
vala mintmqst, mellyet dél
felöl Maros vize, nap kelet
felpl Arad Vármegye, észak
felől pedig Zaránd, és Békés
Vármegyek határoznak. Ke
bele e' Vármegyének tsupa
térségből áll, imitt amott
tserfékkal bővelkedő erdők
kel díszesíttetve , mellyekkcl hajdan nem bírt.

da. Kiváltképen alkalmatos
a' külömbféle marháknak ne
velésekre , nagy, és jó lege
lőt szolgáltatván marháik
nak, melly a* sok elpusztít
tatott hajdani faluknak he
lyeik által is meg nagyob
bít! atott. Mindöszve 5 4 lakó
helyek vágynak benne , 's
azok közzül Horgos, és Bu
sák 2L Kalocsai Érsekséghez
tartozik, a' több helyei pe
dig a Csanádi Püspöki Me*
gyéhez.
1
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C S A N Á D . Vára, és Városa, G E L Y * tiszteletére templomrjp
most Mező Város, Csanád is építtetett. Szépen kezdett
Vártnegyében, földes Ura a vala Csanád Városa ez idő
Királyi Kamara, lakosai ka bén nevekedni, míg A B A Ki
tolikusok, többen ó hitűek, rály negyven nemes Urakat
és rátzok, fekszik Maros vi tanácskozásnak színe alatt
ze mellett, Apostagfalvához egy házba öszve gyűjtetvén
nem meszsze. Hajdan nagy, be záratta yala őket , és
és nevezetes Város vala Bon- I ügyöknek fel vétele, a' vagy
fin áüatása szerént, (a) De- mentséej éknek meghalgattácade I. Lib. i . pag. 26. 23.) tása nélkül megölettetett. F5
nem külömben Istvdnfi sze papi kötelességééhez képest*
rént is , (b) Libro V. pag. 70. eleibe terjesztette vala G E L 13.) melly ámbár nem vala L É I T Püspök a* Királynak
kőfallal körül verettetve, szörnyű, és veszedelmes kö*
mind az által nevezés ostrom vetkezésu tselekedetét.Úgy is
nak ellene állhatott; dél fe történt vala, a* mint ezt a' tör
lől Maros vize folyja körül, tenetek is bizonyítyák. Má
melly ha a Várnak árkába sodik szomorú eset vala Csa-'
botsáj tátott, azt egészen kö nád Városára nézve midőn
rül vette, és erőssítetre. Ne MCCXLIIdik esztendőben
vezetes többek között Csanád B E L A Király alatt meggyőVárosa arról, hogy S Z E N T zettetvén e* Város' a' Tatárok
I S T V Á N itten Püspökséget ál által fel gázoltatott. A ' m i n t
lított 's S Z E N T G E L L É R T E T Rogerius felőle emlékezik
tevé első Püspöknek, a* kit (c) De destructione Hungá
Jerusálemböl hazája felé ke riáé per Tartar. Cap. XXXIV.
resztül utazván Olasz Ország p. 192. 34.) Még szomo
ba , megmarasztott vala Ha rúbb , és utállatosabb törté
zánkban, hallván nagy hírét nete vala, ez után két szá-*
a\ Hitnek terjesztésére, *s zaddal, Dózsa György szé
minekutánna a* Bakonybéli kelynek istentelensége által,
klastromban hat esztendőt a* ki az Ozmánok ellen gyűj
nagy példa mutatással töltött tött seregét, maga feleinek,
volna MXXXVI. esztendőben és a* Csanádiaknak is nagy
a* Csanádi ujj Püspöki szék romlásokra vezette , a' mint
be ültette; holott hasonló Istvdnfi bőven elő adta. A * képen nagy kegyességu éle urán is hasonló ínséggel küsz*
tet viselt vala, és S Z E N T G * R - ködött vala Csanád Városa
A a
mert
?
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dig* F E R D I N Á N D is sürgette
vala magának az "Országot ,
melly vetekedés nem lehetett
meg nagy vér ontások nél
kül. Elfoglalván annak oká
ért az Ozmánok némelly Vá
rakat , és erősségeket, rész
latt, a* ki Kereptti
Miklós szerént erő, rész szerént pe
akkori Csanád Várának igaz dig fortély által, s egész erő
gató Kapitánnyá által, fér- vel Csanád ellen törekedvén;
frasan megverettetvén, elu- annyira meg félemledett erezettetett az ostromlásnak foly jektöl Úgodi Ftrtnt\ akkori
tatásától. Varkuch Tamás Csanádi Püspök, hogy azt
küld értetvén pedig ismét [.minek előtte az ostromnak
György szerzetes által, hogy erejét érzette volna, minden
a' Csanádiakat váratlanul éj lövés a* vagy oltalmazás nél
jel támadná meg, szerentsé- kül az Ozmánoknak előre
sebb vala Petrovitsnál, mert fel adta; melly azt okozta,
'Kerepetz Miklóst a* Váro hogy a* többiek is megfésiakkal egyetemben vélletle-* lemledvén, minden helyeket,
nul megfáradt Jván, annyira mellyek Maros Vizei között
meg verte, hogy néhányad valának } az Ozmánoknak ál
magával, tsak alig meneked tal engedtek, a rátzok p e 
hetett ki veszedelméből. Na dig által pártoltak az Ozmá
gyon szégyenlette, és fel ger nokhoz. És így MCL. esz
jedett Miklósnak hitvese e' tendőben mind a' Város,
jyenge vitézségéért, 's gya- mind pedig a' Püspöki szék az
ázatos megszaladásáért, mert Ozmánoknak jármok alá ke
haza menvén indulatosan kö rült. Viszsza szerzetté ugyan
szöntötte a' mint Betlen em MDXCV. esztendőben Bor
lékezetben hagyta. Alig eny bély György erdélyi sereg
hült vala Csanád Városának nek Vezére hadi erővel; de
egyik veszedelme ; midőri Bátori Zsigmondnak álhatatmár ujjabb menykövező fel lansága miatt, az Ozmánok
legek közelítettek feléje. U- tól S[atercsi
Mthcmttntk
gyan is a Törökök I Z A B E L  adatott vala parantsolattya,
LA Királynénak fiatskáját hogy Erdélybe lítat készíte
igyekeztek vala a* Királyi ne; körül vévén annak okáért
székbe ültetni, más felöl pe Csanádot ostrommal kevés
idő
mert György szerzetes I Z A B E L L A Királynénak követője
által Erdélyi igazgatásakor
ostrommal körül vétett^tvén,
mind a' Vár, mind pedig a'
Város ostromot szenyvede
P E T R O V I T S N A K , vezérlése a-
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add múlva olly szorultságba Szeged Városa pedig fel adat*
-hozta az őrizőket, hogy nem tatván Csanád is ismét a' Ke*
tsak a' Városnak meg tart resztényi birtokba jutott i a .
hatása; hanem még életek Octoberben, lásd felőjeZfffelöl is eltsüggedtek remény- yánfit. (d) Libro XXXI. pag.
ségjekben, látván a' minden 718. 18.) Nevezetesítette
felől közelgető tiagy vesze Csanád Városit az itten P É 
delmet. Lugasi Ferent{ vala TERNEK eluzettetése, és A N 
az ostromlottaknak Vezérje, DRÁSNAK viszsza hívattatása
-a' ki gyermekségétől fogva eránt tartatott Ország gyűlé
katonaságban nevekedett, és sei; Ez Ország gyűléseken ki
a' hadnak módgyát jól értet vul temeté helyet is adott Jász
te , minek utánna már előre L Á S Z L Ó N A K . Határja jó ter
bizonyosan ellátta, hogy ve mékenységu, vagyonnyai kiiszedelemben forognának, el- lömbfélék, első Osztálybeli.
tökéllette, hogy az ellenség
C S A N A K . Német falu Győr
re rohannának utóllyára tel- Vármegyében, földes Ura va
lyes erővel, 's mutassák meg la a' Szent Mártom" Apaturrab szíj jakra való ffizetteti ság, mosta' Religioi Kints
sek előtt fgazi vitézségjeket, tár , fekszik Győrtől egy
melly hogy szerentsésebb kö mértföldnyire, lakosai kato
vetkezéssel történnyék meg, likusok, földgye ugyan ho
igen hathatós beszédet tartott mokos , és réttyét Rabtza vi
katonái előtt; mellyből ki ze néha el önti ; de mivel
tetszik minému környul ál meglehetős szőleje vagyon
lások között, és melly vitézi 's piatzozása sem meszsze
erősséggel hagyta el Lugasi Győr Városában, a* második
Csanád Városát, a* kinek e' Osztályba tétetett.
rzéllyát az Ozmánok előre C S A N A K , Szabad puszta Ko
ki tanulván, készen várták márom Vármegyében, földes
a' reájok rohanókat, 's több Ura Gróf Eszterházy Uraság,
nyire megölettettettek , a' és a* Religyioi Kintstár, fek
Vezér pedig maga néhányad szik N.Igmándhoz nem mesz
magáival által vágra magát, 's sze , 's ennek fii áj a.
szerentsésen feleihez jutott; C S A N A K , vagy Csanoh Ma
a' Város ellenben az Ozma- í gyar, és elegyes falu Sopron
noknak hatalmokban esett,! Vármegyében földes Ura a*
és az alatt is maradott, míg j Győri Püspökség, lakosai ka
Jiuda Vára meg vététtetvén, j tolikusok , fekszik Csornától
d.* a
egy,
%
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egy , Kapuvárhoz pedig har des Ura Horváth Stansich
madfél mértföldnyire , Kis Uraság, fekszik Hernád vizte
Tatától nem meszsze , határ mellett, Hoportynak szom
ja termékeny; de némelly szédságában, Ónjától kis fél,
mért
fogyatkozásai miatt a' máso .Megyaszótól pedig
földnyire
;
lakosai
katoliku
dik Osztályba tétetett.
C S A N Á L O S . Elegyes falu sok, és többnyire reformátu- *
sok , határja tewnékeny, boBihar Vármegyében.
CSANÁLOS. CshinaL Ele | ra meglehetős , fejér répája
gyes német falu Szatmár Vár- nevezetes, fája, legelője
, megyében, földes Ura Gróf elég, itatója alkalmatos, el
Károlyi Uraság, és Ravazdy ső Osztálybéli.
Urak, lakosai katolikusok,
C S A N I N G . Elegyes falu Vas
fekszik nagy Károlytól fél
Várrnegyében.. birtokosaBarmértföldnyire. Határjárnak
todeczky Uraság, termésbéli
szántó földgyei három nyo
tulajdonságaira nézve hasohmásbéliek , h jó búzát* két
I ló Alsó Pdlyhoi,
V középszerest, rozsot, zabdt, ku| szerű vagyonnyaihoz képest,
koritzát is bőven termének,
második Osztálybéli.
némelly részén pedig árpát
C S A N K . t ó t falu Hont Vár
is. Réttye kevés, de jó s
megyében , földes Ura Her-*
hasznos szénát termo, piatzotzeg Eszterházy Uraság, la
zó helye egy mértföldnyire
kosai katolikusok, és evan
' vagyon j a* holott mind hé gélikusok , fekszik térségen
ti , mind Országos Vásárok Nagy Kereskénynek szom
ban hasznosan eladhattya va- szédságában, *s ennek filiá
yonnyait; legelője efegen- ja, Báttól más fél mértföld
ő , itató helyei alkalmato nyire , minden első Osztály*
sak a* határbán, fája tűzre béli javai lévén , ugyan az;
/elég, épületre is kissebb szük első Osztályba tétetett*
ségeikre nézve határjában lé
C S A N K . Szabad puszta Bars
vő erdejében, szőlői fr szom
széd határokban, három mért Vármegyében , 's az Eszter
földnyire pedig nevezetesebb gomi Fő Érseki Megyéhez
szőlő hegyei, mellyek jó ne tartozik. Határja jó.
C S A N T A V E R . Elegyes fala
mű bort teremnek, első Osz
Bács Vármegyében , birto
tálybeli.
*
C S A N Á L O S . Magyar falu kosa Szent Marja, vagy SzaZemplén Vármegyében, föl batka Városa, lakosai katoliku9
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likusok , fekszik Gyureyin,
és Gyumrin puszták mellett,
határja közép termékenységu.
C S Á N Y . Csana. Magyar fa
lu Abaúj Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak,
lakosai reformátusok, fek
szik Kassátol egy, és
mértföldnyire, határja ter
mékeny, és vagyonnyait jól
eladhattya Kassán; de mi
vel földgyének harmad ré
szét, réttyeitis néha-egészen
'árja a* víz, 's épületre vaó fája sints, második Osz
tálybéli.

5

C S Á N Y . Kis Csdny, is nagy

Csdny. Ket egy máshoz kö
zel levő Magyar faluk Bara
nya Vármegyében, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság,
lakosai reformátusok, fek
szenek a' Siklósi járásban.
Határja Kis Csánynak jó ter
mékenységu, de mivel sző
lő hegye nintsen, második
Osztálhéli. Nagy

Csdnynak

tatárja is jó termékenység
;fi, 's több javai között az
eg nagyobb, hogy az Or
szág úttyában fekszik, s va
gyonnyait könnyen eladhat
tya, mellyhez képest, első
Osztálybéli.
C S Á N V . Csongrád Várme
gyében, földes Ura Gróf Ká
rolyi Uraság.
C S Á N Y . Magyar falu Heves,
és K, Szolno^ Várm, földes

f
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Urai H. Grasalkovich, Erőss
és más Urak, lakosai katoli
kusok , fekszik Árokszállás*
tói más fél mértföldnyire,
Hatvantól pedig napnyugotra
nem meszsze, sík, és termé
keny helyen, szántó földgyei
ben mindenféle vetemény
megterem, szőlei nintsenek,
s vízzel sem bővelkedik,
minden folyó vizektől távot
lévén, és tsak forrás kutak*
ból ihatnak lakosai; hanem
a* falu végén napnyugotra
vagyon egy posványos he
lye , mellyböl hármaikat itathattyák, és azt Cscsiárkának nevezik, azt mondván ,
hogy illy nevezetű zűrzavart
indító Vezér itt öletett volna
meg, és itt is temettetett el
lakosai Magyarok Római ka
tolikusok, erdeje nintsen, de
más külömbféle javai vágy
nak, piatza hasznos, tulaj
donságaira nézve hasonlít
Adasthoz, de jÓ édes din*
nyéje kiváltképen nevezetes
levén, ezzel amazt félül hafadgya, második Osztály-:
%

9

r

béli.
CsÁvv. Alsó Csdny. Ma*

gyár falu Szála Vármegyé
ben, birtokosai Csányi Urak,\
lakosai katolikusok, fekszik
Szála vize mellett, Kustyán*
nal által ellenben , Sz. Gróf
tól egy, és \ . mértföldnyi
re , Korabinszky Mátyásnak
Aa 3
Lek-
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Lekszikonnya szerént 178a.
esztendőben, itten egy jó
erőben lévő 103. esztendős
Aszszony vala, a* ki az ételt
munkássainak maga meg
főzvén , maga szolgáltathat
ta eleikbe, batárja termé
keny, legelője elég, szőle
je meglehetős, mellynek bo
rait könnyen eladhattyák,
fája is elég, első Osztály
béli.

' Szántói járásban, Merenyéhez, mellynek filiája, 's
határja hozzá hasonlító, nem
meszsze.
C S A P L A N K A . Szabad pusz-*
ta Sáros Vármegyében.
C S A P Ó . Magyar falu Szá
la Vármegyében, földes Ura
a' Királyi Kamara, lakosai
katolikusok, fekszik a* Szán
tói járásban, Szalabér Váro
sának szomszédságában, 's
C S Á N Y . Felső Csány, vagy ennek filiája. Határbéli föld
tölgy Csány. Magyar falu gye jó termékenységül
CSAPOCZKA.
Csapovec\
Szála Vármegyében, földes
Ura Csányi Uraság, lakosai CsapucrJ. Orosz tót falu Be
katolikusok, fekszik Alsó reg Vármegyében, birtoko
Csányhoz két mértföldnyire. sai külömbféle Urak, lako
Határja jó termékenységu, sai egyesültek, fekszik a*
vagyonnyai külömbfélék, Munkátsi járásban, tsekély
termésbéli vagyonnyaira néz
második Osztálybéli.,
C S A P . Magyar falu Ung ve , lásd Benedeket, mellyvár Vármegyében, birtoko hez hasonló, 's mind a' ket
sai külömbféle Urak, lako tő harmadik Osztálybéli.
C S A P O D . Magyar falu So
sai katolikusok, és reformá
tusok , fekszik Kis Hátnak pron Vármegyében, földes
szomszédságában, mellynek Ura Pertzeg Eszterházy Ura
filiája, Bereg Vármegyének ság, lakosai katolikusok,
is szomszédságában, a' Ti fekszik Nemeskértöl -J. mért
sza partján helyhejstetve, ha- földnyire, középszerű vatárjanak jó termékenységé gyonnyaihoz 's termésbéli
h e z , 's külömbféle vagyon- tulajdonságaihoz képest, má
nyaihoz képeist, első Osz sodik Osztálybéli.
tálybeli.
C S A P Ó K Ö Z . Szabad puszta
C S A P I . Magyar falu Szála Heves Vármegyében.
Vármegyében, földes Ura
C S A P O R . Tót falu Nyitra
a' Veszprémi Káptalanbéli j Vármegyében, földes Ura a*
lUrák, és Gróf Niczky Uraság, 1 Királyi Kamara, vagy a* NyH
kkosai katolikusok, fekszik I trai Püspökség j lakosai ka-*
toliku%
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tolikusok, fekszik Nyitra- [lyekre való nézve az egész
tól \ . mértföldnyire. Határ helység a' második Osztály
ja középszerű, raja valamint' ba tétetett. . >
tűzre , úgy épületre is elég >
CSARNAFŐ.
Cserina 'Vi
legelője hasonlóképen, sző zének eredeti kútfője Ugolő hegye sovány, malma csa Vármegyében , melly az
nints, második Osztálybéli. után Bathár vizének nevez
C S A R A D . Csaraditíp. Ele tetik.
C S A R N A G O R A . vagy Csar*
gyes lakosú falu Bars Vár-I
megyében, földes Ura Mi- nagura. Fekete hegy, né
neve
gátzy Uraság, lakosai ka metül Schwarffierg,
tolikusok , fekszik a' Kis Ta- zetes hegy Szepes Vármegyé
poltzai járásban, határja ki ben , Ó Falutól más fél mért*
váltképen termékeny, fiija földnyire.
tűzre, és épületre saját er
C S A R N A G U R A . Tőt falu Sze*
dejéből , termékeny szőlő pes Vármegyében, földes Ura
hegye, gyümöltsös fákkal Horvát, és Báró PalotsaiUra
gazdag, 's ezen kivfil más ságok, fekszik az előbbi
gyümöltsös kertyei is vágy hegytől nem meszsze , Jurnak, elegendő legelője van, gov , és Tribsznek szom
fóldgye, réttye j ó , piatzo szédságokban, határjr, mi
zása S[. Benedeken ', 's Ga vel hegyes, kősziklái, le
ram vizén malma, első Osz vegője híves, szeles, és
tálybéli.
fóld gyeit a' záporok járjak,
C S A R I . Tót falu Nyitra j 's tsak egy nyomása termé
Vármegyében, földes Ura a* keny , de az is leg inkább
Felséges Uralkodó, lakosai ] zabot hoz, a negyedik Osz
katolikusok, fekszikSassin- tályba tétettetett.
hoz nem meszsze , s ennek
C S A R N A H Ó . Csernahó név
filiája, Holitstól két mért alatt.
földnyire , a' Sassini Urada
C S A R N A Ú J F A L U . Csarno*
lomhoz tartozik, vagyon ta. Cserna, középszerű nem
ugyan fája tűzre, és épület régi elegyes orosz falu Ueor e is, malma helyben, pia csa Vármegyében, birtokos
tzozása igen közel, réttyei Ura Báró Prinyi Uraság, fek
első osztálybeliek, de mi szik Batár vize mellett, Ki
vel szőlő hegye nintsen, és rályházának szomszédságá
legelője is soyány, fbldgye ban , mellynek filiája, an
harmadik Osztálybeli, meK nak kútfóje körűi lévő he*
Aa 4
gyek
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gyek között, az Ország ut^
tyában Gyulához rf\ás fél
mértföldnyire, fája mind a*
kétféle elegendő, de határ
ja soványas.'
CSARNO.

Csarne,

Csor-

CSÁRDA.

Nyéki

Csárda.

Bihar Vármegyében/
C S A R O D A . Magyar falu Be
reg Varmegyében, birtoko
sai sok külömbféle Urak, la
kosai reformátusok, fekszik
Tákos helységtől fél, Gelényestől pedig egy órányira.
Hátárja három fordulóra van
osztva, 's terem búzát, ga
bonát , 's meglehetős erdeje
is van, középszerS vagyon
C S A R N O . Krajna
Csarno. nyai szerént második Osz
Tót falu Sáros Vármegyében,, tálybeli.
CSARODAVIZE.
Borsából
földes Ura Gróf Áspermont
Uraság, fekszik az élőbbem ered, míg egynehány Hely
től nem meszsze , határja so ségeknek határán keresztül
vány, legelője meglehetős, folyna, Szipának hivattatik,
fája elég; dé földgye igen a* Csárodai vámos hídon pe
sovány lévén, negyedik Osz dig nevét Csarodává változtattya, melly , mint hogy
tály béli.
CsARNOHÁZA»J?a/f£ Oláh vize feketés, és roszsz íz8
falu Bihar Vármegyében, tálam a* Csarna voda, az az
földes Ura Gróf Battyáni Ura- fekete víztől származtatott.
C S A S Z . Magyar falu Heves
ság, lakosai ó hitűek, fek
szik a' Nagy Váradi járásban. Vármegyében, földes Urai
Határjának sovány voltához Fejérváry, és más Urak, la
képest, negyedik Osztály* kosai katolikusok, fekszik
a' Tarnai járásban, Heves
béli.
C S A R N O T A . "Elegyes falu mellett d é l . felé, mellytöl
Baranya Vármegyében, föl egy erdő választya el. Határ
des Ura Gróf Battyáni Ura ja gazdag, réttyei kövérek,
ság, lakosai katolikusok, legelője nagy, bora középfekszik a' Pétsi járásban, ha* stcrőj vagyonnyainak eladá
sára is

ne. Tót falu Sáros Várme
gyében , földes Ura Gróf Ás
permont Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Bártfátol
két mértföldnyire, a' Makoviczai Uradalomban, lege
lője ,. erdeje elegendő, fóld
gye sem utolsó termékenysé
gu, melly őszi gabonát is
terem, harmadik Osztály
beli.
1

tárja kiyáltképen
termé
keny, rhint
Bagotnak,'s
aVtermészetnek sok, és ne
vezetes javaival bővelkedik ,
első Osztálybéli.
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sara is meglehetős módgya, r u , vagyonnyai külömbféelső Osztálybeli.
l é k , második Osztálybéli.
C S Á S Z Á R . Magyar falu Ko
CsASSA.vűgy Csas^s^a. Ne
vezetes Uradalom Trentsén márom Vármegyében, föl
"Vármegyében, földes Urai des Ura Gróf Eszterhásy Ura
Gróf Illésházy, és Motesitz- ság, lakosai katolikusok,
ky Uraságok, hajdan Petró- fekszik Kotstól két mértföld
czi Nemzetségnek birtoká nyire , határja meglehetős
ban vala, de a múlt szá termékenységu, legelője, és
zadnak végén, Szászkői Ura réttye saját szükségekre, 's
dalommal feltseréltetvén , szőleje is elegendő; de har
Gróf Lippai Uraságnak bir madik Osztálybéli borokat
tokába jutott, a' kiknek terem, fogyatkozása, hogy
férfi ágon lett ipeghalálozá- legelője homokos, melly
sok után iyigdik esztendő miatt a második Osztályba
ben az említett Uraságoknak tétetett.
birtokokba jutott, ez Ura
CSÁSZÁRFALVA.
Kaiserdalomhoz tartozik Csassa dorf, Kalisdorf. Horvát fa
Városa, ér tizenkét helysé lu Sopron Vármegyében >
gek.
földes Ura Hertzeg Eszterhá
C S A S Z S Z A . Omladozott Vár zy Uraság, lakosai katoli
Trentsén Vármegyében, föl kusok , fekszik Soprontól
des Ura Gróf IUésházy Ura három mértföldnyire, határ
ság, kősziklára épült vala, ja szorgalmatos miveltetés
Kis Podhrádgy, és Vág vize után tűrhető termékenységi!,
mellett, s jeles erősség volt, de egyéb fogyatkozásaira
míg iéyidikben a' Tsászá- nézve, a' harmadik Osztály
riak által le nem rontatta- ba számláltatott.
. CSÁSZÁRI.
Os^ari Csa*
tott.
C S A S Z S Z A . Mező Város s^ariu. Orosz tót falu Szatmár
Trentsén Vármegyében, föl Vármegyében, földes Ura
des Ura Gróf Illésházy Ura Gróf Haller Uraság, lako
ság , lakosai leg inkább ka sai ó hitűek, fekszik Etsédtolikusok , fekszik Vág vizé hez | . mértföldnyire, szántó
hez közel, Illavától sem mesz-' földgye három nyomásbéli
sze, Trentsénhez mintegy mellynek egy kis részében
két mértföldnyire. Az előtt tiszta búza is terem, más
nevezetesebb szabadságok részeiben pedig mindenféle
kal bírt; határja középsze- jó gabona termesztetik, rét*
9
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tyei kevesek ugyan, de jó m'rtől két mértfölínyire.
fílvet termők, piatzozása há- Határbéli föld gye három
xom , négy mértföldnyire , nyomásbéli, melly tiszta bú
a' hol vagyonnyait eladhat- zát, és rozsot bőven terem,
tya, legelője kevés, de réttye pedig jó szénát. Szat
hasznos füvet terem, itató már piatzozása négy órányi
ja elegendő, kendert ázta földre vagyon, itatója kö
tó vize alkalmatos, az Ura zel, és elegendő, tűzre, és
ságnak száraz malma hely épiiletre való fájok elegen
ben , vízi pedig szomszédság d ő ; és szabad makkoltatában , két, 's három mértföld sok ván, szenet is égethet
nyire, fogyatkozásai, hogy nek; helyben szárazmalma,
szántó földgyei a' víz áradá vízi pedig egy mértföldnyi
sok idején nem igen haszon re ; fogyatkozásai ,• hogy víz
vehetők, fája, nádgya sin- áradásokban némelly része
tsen, vízi malmaik vágy földgyeinek elöntetit, Szat
nak , hová őszi, és tavaszi már felé vámot fizetnek,
adóben, rósz utakon járnak^ legelője is kevés lévén, a*
a' második Osztályba szám szomszédságokban kész pén
zen szereznek, keresetre tse
láltatott.
C S Á S Z Á R T Ö L T É S . Elegyes kély módgyok, melly fo
falu Pest Vármegyében, föl gyatkozásai miatt, a'harma
des Ura a' Kalocsai Érsekség, dik Osztályba tétettetett.
lakosai katolikusok, fekszik
CSASZLÓTZ.
Csas2lovtt7\
yádkerthez, és Nádudvar Orpsz falu Ungvár Várme
hoz sem meszsze, határja gyében, földes Urai kü
középszerű, szőleje utolsó lömbféle Urak, fekszik KeOsztálybeli, nádgya elég , reknyének szomszédságában,
földgye rész szerént ugyan' mellynek filiája, Ungvártól
termékeny, de nagyobb ré másfél mértföldnyire. Határ
szént riomokosak lévén, a' jának jó voltához, Vszép vaharmadik Osztályba számlál gyonnyaihoz képest, első
tatott.
Osztálybéli.
C S A S Z T A . Sattmansr4orf,
:
C S A S Z L Ó . CsastJ. Magyat
falu Szatmár Vármegyében, Csesrta. Tót mező Város Po
birtokosai külömbféle Urak, son Vármegyében, igen né
lakosai katolikusok, és re pes hely. Földes Ura Gróf
formátusok , fekszik Jánkhoz Pálfy Uraság, lakosai katoközel, mellynek filiája* Szat- | likusok, a* Vöröskői Urada
lomhoz

CSAT.

GSASZ.

íomhoz tartozik, fekszik a*
Vöröskői V á r a h t t , Modor
hozközei, s Nagyszombat
tól i'-J. mértföldnyire, föld
g y e , réttye, Jegelője, fája
elég, Cseszte név alatt is
előfordul.
C S A S Z T A . Tót Csas[ta. Eleyes falu Baranya Vármegyé
én , földes Ura a* Pétsi Püs
pökség , lakosai katoliku
sok , határja síkoson fekszik,
s könnyen miveltethetik,
azon felül gazdagon terem
dohányt, s egyéb minden
fele veteményt; de más fo
gyatkozásaira nézve, a' má
sodik Osztályba tétetett.
9
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CsASZTA. Szabad puszta
Borsod Vármegyében, földes
Ura Sándor Uraság.
CSASZTKÓCZ.

Csas[tkova.

Két tót falu Nyitra Várme
gyében , egyiknek földes
Ura a' Felséges Tsászár, má
siknak pedig Révay Uraság,
és külömbféle Urak, lakosai
katolikusok/ s Podolának
filiája; 2L Derentsi Urada
lomhoz tartozik, ámt>ár szo
lé ji termékenyek, s más ne
vezetes javaik is vágynak, de
v mivel fája sem épületre, sem
tiizre nintsen, a* második
Osztályba tétettek.
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C S A S Z T K O V . Tót falu Nyi
tra Vármegyében, földes Ura
Gróf Amadé Uraság, lako
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sai katolikusok, fekszik Sobotist mező Városnak szom
szédságában, mellynek fi
liája, s vidékje hozzá ha
sonlító.
C S A T . Mező Város Borsod
Vármegyében, birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai re
formátusok, fekszik Árok
tő , és Igritze között, a* Ti
szától egy mértföldnyire, ha
tárbéli szántó föld gye, a' hol
nem széksós termékeny >
Miskóltzi piatzozástól har
mad fél mértföldnyire va
gyon, legelője elegendő
fa helyett sokan bokros tsérjékkel élnek, szőlős kertye
tsekély, Királyi dézmát nem
ád, három népes Országps
vásárja van, fogyatkozása
ellenben, hogy földgye, a
hol széksós sovány, s fája
és malma sem lévén, má
sodik Osztálybéli.
C S A T A , Elegyes falu Bars
Vármegyében, földes Ura a*
Religyiói Kintstár, az előtt
a* Szent Pál Szerzetbéli Atyá
ké volt, lakosai katoliku
sok , fekszik Garam vize mel
lett, Lévától négy mértföld
nyire, határja termékeny >
fája tűzre, és épületre elég >
legelője, földgye, réttye jó ,
malma helyben, alkalmatos
piatzozása, mellyekhez ké
pest, a* második Osztályba
számláltatott.
9
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CSAT.

C S A T Á D . Középszerű ele
gyes falu Torontal Várme
gyében • földes Ura 2? Kirá
lyi Kamara, lakosai katoli
kusok, fekszik Kis Jécsának,
és Grabácznak szomszédsáokban. Határja jó terméenységu.
CSATÁT. Tót falu Poson
Vármegyében a* felső járás
ban , földes Ura Gróf Pálfy
Uraság, lakosai katoliku
sok, és evangélikusok, fek
szik Német Gurábnak , és
Igranyiak szomszédságok
ban , határja három nyomás
béli, Y kiváltképen termé
keny, rétryei, 's szőleje is
gazdagon termők, Csandal
pusztája is van, és Csádé ne
vezető álló vize, nevezetes
javaihoz képest, az első Osz
tályba számláltatott.
CSATALIA.
Német falu
Bács Vármegyében, földes
Ura a* Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik
a Duha mentében, Baratzkától 4. mértföldnyire , ha
tárbéli Szántó földgyei kö
zépszerűek, 's ha trágyáztatnak, kétszeres búzát, ár
p á t , zabot, és kukoritzát
szépen teremnek, gaboná' á t , melly szükségeken fe81 marad, Bajára két órá
nyi földre szokták hordani,
homokos íítakon az eladás
r a ; itatója tavaszkor, és ősz
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CSAT.
kor vagyon tóból; melly af
Dunából származik, nyáron
pedig, és télben kutakból
szoktak itatni, kevés szőlei is
vágynak, mg llyek gyen
gébb bort teremnek, tűzre
való fát Mohátson szoktak
szerezni, harmadik Osztály
béli.
C S A T Á R . Csatáré. Magyar
mező Város Bihar Várme
gyében, földes Ura a* Nagy
Várady Püspökség, lakosai
katolikusok, és reformátu
sok , fekszik Újlaknak szom
szédságában , Bihartól
mértföldnyire, határja terjnékeny, bora középszerű,
's 2L természetnek egyéb ja
vaivalis megáldattatván, el
ső Osztálybéli.
C S A T Á R . Alsó Csatár. Hor>
vát falu Vas Vármegyében ,
földes Ura Hertzeg Prímás, és
Kardinális Battyáni Uraság,
fekszik Szombathely Városá
tól más fél mértföldnyire ,
mivel határja néhol sová
nyas, és szoross, a második
Osztályba tétetett.
1

CSATÁR.

Felső

Csatár.

Horvát falu Vas Vármegyé
ben az előbbeninek szom
szédságában , N. Nárdához
közel, mellynek filiája, föl
des Ura Hertzeg Prímás , és
Kardinális Battyáni Uraság,
lakosai katolikusok, termés
béli vagyonnyaira nézve
s
lásd

CSAT.

CSAT.
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lásd Sosófcot, mellyhez ha j gában. E' helységnek lako^
sonló , jó tulajdonságaihoz sai a' Győri Szent Márton, 's
képest, első Osztálybéli,
Szent Benedek hegyéről szár
mazván szállottak meg, e*
C S A T Á R . Magyar falu Szá
vad
erdős völgyes helyen
la Vármegyében, földes Ura
hajdan
tágas templom, és
a* Csatári Apaturság, lakosai
klastrom
épületének leom
katolikusok, fekszik Egerlott
fal
maradványi
látszat
szégtöl egy, és
mértföld
nak,
mellyet
Konth
Miklós
nyire, ámbár meglehetős
fóldgyei, és borai vágynak, Magyar Országnak Palatínus
de más fogyatkozásai miatt, sá 1361. esztendőben fana' második Osztályba' téte dált vala, a'közönséges pusz-*
túlást ez is hamvaiban sirató
tett.
tya. Romlása után adózott a*
C S A T Á R . Magyar falu Vesz
prém Vármegyében, föláes Pápai Paulinus Conventnek.
Urai Csúzi, és Rontzy Urak, I76idikhen ásattatott itp
lakosai katolikusok, fekszik ki i egy nagy fejér márvány
Veszprémtől nem meszsze, ból faragott siralom k ő ,
mellynek filiája. Határja jó mellyen még megismerteti
tek e* metszett betűk: M A termékenységu.
G N I F , A C A C I U S , de a* mun
C S A T Á R . Szabad puszta
kásoknak
gondviseletlenséVeszprém Vármegyében, föl
ge
miatt
ketté
tört. 139 esz
des Urai Gróf Zichy, és más
tendő
is
megismertetett
rajUrak , lakosai katoliku
j
t
a
;
de
a*
negyedik
szám
elsok, fekszik északról Cse1
tsorbúlt,
a'
kő
élén
ezek
téi\y , délről pedig Fejér Vár
a' szavak állottak: Rursmrz
megye felól, Csűr mellett,
mellynek filiája, napnyu- circumdabor pelle mea, et in
carne mea videbo Deum Sal~
gotról Tés, és Nana között.
vatorem meum. — reposita
Középszerű határja van.
2L többit "nem lehetett olvas
C S A T Á R . Szabad puszta Bé ni. Régi halas tavaknak is
kés Vármegyében.
maradtak némelly jelei. TsuC S A T R A . Magyar faluVesz- dalkozásra méltó, hogy mint
rém Vármegyében, a' Ba- egy nemzeti természetet
onyban, földes Ura a' Reli- megváltoztatva jöttek ide
yiói Kintstár, az elótt a* hajdan a' Magyarok, kik in
zent Pál Szerzeteseké volt, kább azv^gyenes térséget sze
fekszik Sárnak szojtnszédsá- retik , mert az élelmekre va
ló
f
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ló földet is, sok Fáradsággal
kellett a* hegyes oldalakban
süni erdőből kiirtani, 's an
nyi térséget is alig lehete a'
ligetes erdőséé közt találni,
holott hajlékoknak való
egyenes helyet találhattak
volna, földgye meglehetős,
Jegelője elegendő, réttyei
középszerű szénát teremnek,
iája épületre, és tűzre bő
ven, malma helyben, és
szomszédságban, szenet is
égetnek, és Győrben szok
ták elárnlni, középszerű yagyonnyaihoz képest, máso
dik Osztálybéli,
vagy
Csauba, nagy

CSAUZSA.

Kis

Csaura,
Csaura,

két egy más mellett lévő tót
felük Nyitra Vármegyében,
földes Ura Gróf Pálfy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Chrenótznak szomszédságá
ban, mellynek filiája, Bajmóeztól egy mértföldnyire,
határja mind a' két falunak
közép termékenységu, rét
tyei jók, mind a' kétféle fá
ja elegendő, legelője hason
lóképen , malma helybén,
piatzozása Prividgyén, de mi
vel szőlői nintsenek, föld
gyeinek a' záporok ártalma
sak , harmadik Osztálybe
liek,
C S Á V A , Stob, Stuma. Né
met falu Sopron Vármegyé
ben , földes Ura Hertzeg Esz

terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok, *s leg inkább
evangélikusok, fekszik Sz*
Mártonnak szomszédságá
ban. Sok fazekasok lakják
nevezetes agyagjok lévén a*
határban, határja soványas ,
bora középszerű, vékony tu
lajdonságaihoz , s vagyop*
nyaihoz képest, harmadik
Osztálybéli.
C S A V A J . vagy Csavoj. Tót
falu Nyitra Vármegyében,
földes Ura Báró Hellenbach
Uraság, fekszik a* hegyek
között, Bajmócztól két mért
földnyire , termésbéli vagyonnyaira nézve, lásd Bel
lát, mellyhez hasonló, ne
vezetes, fogyatkozásai miatt
a' harmadik Osztályba téte
tett.
C S Á V O L Y . Rátz falu Bács
Vármegyében, földes Ura a*
Kalocsai Érsekség, lakosai
katolikusok, fekszik Bajá
tól más fél mértföldnyire, ha
tárjában meglehetős szántó
földgyei vágynak, mellyeknek mivelésére négy, és hat
marhais szükséges néha, tisz- *
ta búzát ritkán terem; mezőjik középszerű szénát ter
mének , szőlei termékenyek,
de selejtes borokkal fizet
nek, 's alig lehet fél eszten
deig is tartani, nedves esz- *
tendőben az itató hely a' falu
közepében vagyon; kendert
áztató
7
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áztató vize alkalmatos,, el
lenben az Őrlés kedvéért, há
rom órányi földre kell nékiek járni Bajára, második
Osztálybeli.
CSÁVX)S. Elegyes falu Torontal Vármegyében, földes
Ura Endródy Uraság, fek
szik Csakovának szomszéd
ságában , mellynek filiája I
határja jó termékenységvagyonnyai külömbfélék
C Z E T Z E . Alsó Ciitie. Mayar falu Abauj Vármegyé
é n , birtokosai külömbféle
Urak, fekszik Hernád vize
mellett bal felöl, határja jó
termékenységu, fözelékje ne
vezetes, de mivel elegendő
legelője nintsen, és épület
re való fája is szűken van,
második Osztálybéli.
C Z E T Z E . Felső Ciitre. Mayar falu Abauj Vármegyé
én, fekszik az előbbinek
szomszédságában, lakosai ka
tolikusok , és reformátusok,
nem tekéntvén épűletbéli fá
jának híjánosságát, jó piatzozásáért, és alkalmatos ke
resetre való módgyokért,' s
batárbéli földgyének bőv ter
mékenységéhez képest, első
Osztálybeli.
C Z E T Z E . Magyar falu Fe
jér Vármegyében, birtoko
sai külömbféle Urak, lako
sai reformátusok, fekszik
Simontornyához nem mesz-

f

f

9

sze, Tolna Vármegyének
határja , szélén , nevezetes
I779dik esztendóbéli Gróf
'Zsigray Uraságnak intézete
alatt Bőm nevezetű földmé
rő által készíttetett erőss víz
attya, mellynek készítésére
ekintetes Somogy, Tolna,
Veszprém, és Fejér Várme
gyék adakoztak, és a' Sár vi- •
zenek hathatós gátot vetet-,
tek, *s az Ország úttyát is >
járhatóvá tették ez által;
katárja termékeny, 's va
gyonnyainak középszerű vol
tokhoz képest, a' második
Osztályba tétetett.
C Z E T Z K E . Oláh falu Bihar
Vármegyében, földes Ura
Bőthy Uraság, lakosai egye
sültek, fekszik a* Váradi já
rásban , Sebes Kőrös vize
mellett, puszta Üjlakkal ál
tal ellenben, Alpártól egy
jó mértföldnyire. Határja jó
termékenységu.
C Z E G É N Y . Magyar falu Szat
már Vármegyében, birtoko
sai külömbféle Urak, lako
sai katolikusok, és reformá
tusok, fekszik Veres Gyar
mathoz nem meszsze, s en
nek filiája. Határjának szán-:
tó földgyei mindenféle gabo
nát termének, réttyei alkal-.
marosak, Szatmári piatzozá-.
sa három mértföldnyire va
gyon, legelője j ó , és haszi
nos, ámbár fája saját erdei-ben

f
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ben nintsen, minazáltal az
Uraság ád mind tűzre, mind
pedig épületre, Szamos vi
ze mossa ugyan határját; de
a' szálakkal való kereske
dést nem gyakorollyák, a'
községnek vagyon nyóltz ka
szás alá való réttye, ken
dert áztató vize saját nin
tsen , hanem közel szomszéd
ságban , vízi malma pedig
egyórányira, essős időkben
nehéz úton járnak a* piatzozások helyére Szatmárra,
holott a* Hídon vámot fizet
nek ;. mindazáltal egyéb ja
vaihoz képest, elsó Osztály
béli.
CZEGLED. Népes magyar
mezó Város Pest Vármegyé
ben , földes Ura a* Religyiói
Kintstár, az Budai Sz, KiÁ» A Szerzetebéli Apátzaké
volt hajdani időtől fogva
ly&adik esztendeig, fekszik
az Ország uttya mellett, s
Posta is van benne, Szol
noktól két mértföldnyire,
hajdan. 3000. Székelyét te
lepedtek vala meg itten, a'
*S{ikámbriai hadakozás után;
de a' kik az után Erdély Or
szágban foglaltak magoknak
lakó helyet, mostani.lako
sai katolikusok, és reformá
tusok; határbéli földgye ter
mékeny, szőlöjök is, mel
lyek gyenge bort teremnek,
legelője elegendő, fája nin7

tseíi, de más szép tulajdon
ságaihoz képest, első Osz
tálybéli.
CZEGLED. Magyar falu So
mogy Vármegyében, földes
Ura Szily Uraság, fekszik
Német Ládnak szomszédsá
gában , s ennek filiája', ha
tárbéli földgye kiváltképen
termékeny, mellyhez képest,
noha szőlő hegye nintsen,
mindazáltal az első Osztály
ba tétetett.
7

CZEKE. Cekov. Elegyes
tót falu Zemplén Vármegyé
ben , földes Ura Gróf Klobusiczky Uraság, vagy a' Posoni Sz. Erzsébet' Szerzete
béli Apátzák, lakosai kato
likusok, fekszik
órányi
ra Magyar Jesztrebhez, a*
Zempléni hegyek tövében ,
s a' Minorita Szerzetesek
nek is lakó helye, vala, ter
mékeny határja hasonló Barantsho[ s nevezetes javai
hoz képest, első Osztály
beli.
CZEKEHÁZA. Magyar falu
Abauj Vármegyében,' bir
tokosa Patay Uraság, lako
sai reformátusod, és evan
gélikusok, fekszik Szántó
hoz fél mértföldnyire. Ha
tárja közép termékenységu,
szőleje helyben, eladásra
meglehetős módgya, máso
dik Osztálybéli.
9
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CZEKÖTZ,

CzEK/6,
C Z E K Ó T Z . Czekovce. Tót
falu Hónt Vármegyében, Csekótz név alatt.
C Z E L L . Kis Czell neveze
tes falu Vas Vármegyében,
ez előtt z Sz. Benedek Szerizetebéli Atyáké vala*
C Z E L L A. Elegyes falu Krassó Vármegyében, földes Ura
a' Királyi Kamara.

CSENK.

első Osztálybéli. Itt 1787.
egy régi fazekat ástak ki a'
földből, melly tele vala Ró
mai ezüst pénzzel.
CZENK.

Kis Czenk. Klein

y

Czinkendorf. Magyar, és né
met falu Sopron Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Szé
chényi Urasáé, lakosai ka
tolikusok , fekszik Eszrerháf
CzEMENDORF. C[emÍdorf. zához mintegy más fél órá
Német falú Sopron Várme nyira, Soprohoz közelebb az
gyében, földes Ura Hertzeg előbbeni falunak szomszéd
Eszterházy Uraság, lakosai ságában, 's az Uraságnak szép
katolikusok, fekszik Frak- kastélyával, és nevezetes ánnótól egy mértföldnyire, ha goly ízléssel, készült kertyétárja meglehetős termékeny vel ékesíttetik. Figyel metességu s középszerű külömb séget érdemel e' kastélyban.
féle javaihoz képest, máso I. Az Uraságnak jeles könyv
dik Osztálybéli.
tárja, melly a' Görög, és Ro
Classicus
C Z E M E R E . Szabad puszta mai nyelven írt
Sáros Vármegyében, bírja íróknak munkáival, 's ezek
Eperjes Városa, melly tol nem nek ritkább , és betsesebb
kiadásaival gazdagon fel ékemeszsze fekszik.
C Z E M E T E . Folyó víz Sáros síttetett; nem külömben azok
Vármegyében, ered a' he kal a* könyvekkel, és kéz
gyek között, vize tiszta, >s írásoknak gyűjteményével ,
Gölnicz felé foly, Eperjestől mellyek Hazánkat, és Erdély
mint egy fél mértföldnyire. Országot illetik. Meg vágy
C Z E N K . Nagy Czenk. Gros\ nak itten a* nevezetes HerCzjnhendorfMigyzr falu So kulánumnak rajzolt képei is,
pron Vármegyében, földes az ezekhez tartozó könyvekr
Ura Gróf Széchényi Uraság, kel egyetemben. Külömbfé
lakosai katolikusok, fekszik le Muzeumok és utazási fes
Soprorrytól egyórányira, a* tések, 's Galériák 'sa' t.
természetnek minden adoII. Nevezetes a* földképek
mánnyaival
bővelkedik : nek , (mappa ) gyűjtemé
mellyre nézve, 's a'Város nye, melly mintegy hat ezer
nak szQmsédságára nézve is darabra megy, 's nagy gonB b
dal,
y

y

gg6

^CSENX*

jCSÉNK.

9

dal, megváloeatással , és el- | tőbb tiszteletet! s nagy ne
találtt ízléssel szereztettek j vének örök emlékezetben va
ló szíves fenntartását! Neve
öszve.
III. Még nevezetezebb a zetes Fő Úr vala a' megbol
Magyar, és Erdély Országi dogult Kalocsai Érsek i s ; *s
mindenféle pénzeltnek gyűj ez a közmondás róla szármateménye , mellynek alig van zott: „ Nem volt e\ d P Á L
udvarában " a\ a\, nem ért
mássá az Országban.
IV. Az értz, s más féle a' Világhoz, nem tud szer
köveknek, és fáknak gyűj tartást.
Nevezetes továbbá a' szép
teménye.
A' mi pedig a' kastélynak ízléssel készült ángoly kert,
belső ékességeit illeti, mind melly mind a' hazabéli, mind
a házi eszközöket, mind a' | pedig külső Országi ritkább,
képeket, és azoknak készü és betsesebb tsemetékkel
letét, a' külső Országi új gazdagon, és szemes intézet
jabb , és nevezetesebb ízlés tel készűltt, s mindenkor öszerént készíttette a* földes regbíttetik.Nem kevéssé ékeUraság, 's a'figyelmetes uta sín ezt a' benne tsavargó?an
zók itten nem kevés meg folyó patak, a* kastély előtt
elégedest, és gyönyörködte lévő kertbéli sok költséggel
tést érezhetnek. A' palota öszve hordatott domb, melly
külömbféle
szobában személtetnek ama hasonlóképen
halhatatlan emlékezetű két tsemetékkel vagyon bé ültet
Érsekeknek, úgymint Gróf ve ; alatta pedig egy tágas,
•Széchényi György Esztergo és jeles üreg alkotmány
mi , és Gróf Széchényi Pál ( Grotte} készíttetett. A* ka
Kalocsai egy időbéli érse stélyon kivül pedig egész a'
keknekvalóságos eltalált ké fertőig, mintegy \ . órányira
peik; mellyeknek tekintete tart a* szépen, s egyenlően
mély tiszteletre hódíttyák a* nőtt hársfák között vezető út,
nézőt. Le vágynak, egyszer- {Alléé) melly az egész vi
'smind az elsővel rajzolva déknek mintegy újjabb ele
azok a' Fundátziok is, mel- venséget szolgáltat.
lyeket vele született példás
Leg nevezetesebb pedig
Kegyessége szerént tett vala, itten maga a' földes Uraság,
*s ^600033. Rfrintra megy. Ő Exczelientziája j a kinek
Kitsoda tagadhatná meg az a Haza, a' Nemzeti élőméillyen Fő Paptól a* leg lehe menetel, a köz j ó , a Tudomáx
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dományok, és a* szűkölkö
dők .olly mélyen szívén fek
szenek! 's valóban a* Haza
béli Méltóságok között naey
példákat szolgáltat! melly ék
nek elő számlálása elvonna
tzélomtol, s helyettem szól
janak jó téteményei, és azok
nak részesei —. Határja jó ter
mékenységu , s külömbféle
vagyonnyainak eladására So>ronban közel jó módjgyok
évén ablakosoknak, elsoOsztálybéli,
y
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Bolyk

Cientcr.

Magyar falu Borsod Várme
gyében , birtokosa Szepesi
Uraság , lakosai katoliku
sok, és reformátusok, fek
szik Sajó Németinek szom
szédságában, 's ennek filiája,
Gömör Vármegyének széle
felé,termésbéli tulajdonságai
ra nézve lásd Bolykot, mellyhez hasonlít, mind a' kettő
harmadik Osztálybéli,
C Z E R E D . Tót falu Nógrád
Vármegyében, birtokosa G.
Kemény Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Fülektől
két mértföldnyire , határja
közép termékenységu, va
gyonnyai külömbfélék.
CzERNA BORA.

V.Fekctt tÓ.

Elegyes falu Toronral Várm.,
birtokosa Márczibányi Ura
ság , lakosai katolikusok, és
á hitűek, fekszik napkeletre
Somokrévnek! délre Csókás
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nak szomszédságában, észak
felöl pedig határos Birbitzai
pusztával. Határja jó, dohán
nyal, búzával bővelkedik,
Áranga vize foly határján,
mellynek csukája, pontya
elég van.
C Z E R N A . Folyó víz a Bá
nátban melly a' határ, és
oláh Ország széle között foly,
*s a* Dunával Orsovánál egyesíttetik.
C Z E R N A . Elegyes falu To
ronral Vármegyében, földes
Ura a* Királyi Kamara, lako
sai katolikusok, fekszik Mastort, és Klári faluknak szom
szédságokban. Határja jó ter
mékenységi!.
C Z E R N I N A . Csernina. Tót
falu Sáros Vármegyében, föl
des Ura Gróf Áspermont Uraság, lakosai ó.hitűek, fek
szik Zborovtol \ . mérrföldnyire. Határja köszépszeru.
C Z E R N I N A . Csernina név
alatt Zemplén Vármegyében.
C Z E R N O K O V . Irtvány Nyi
tra Vármegyében.
C Z E R O V A . Tót falu Nyitra
Vármegyében , földes Urai
Bossányi, ésG.Aponyi Urasárok, lakosai katolikusok ,
ékszik a* fejér hegy alatt,
Szenicztól más fél mértföldn)»re, mind a* kétféle fája
van, sok káposztát is ter
mesztenek , és eladgyák Selmeczen, piatzozások helyén* '
Bb %
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mértföldnyire , szántó földü
gyei termékenyek, kas^állója meglehetős, erdeje elég,
nádgya hasonlóképen, mal
mai a határtól egy órányira
C Z Í T E N T . Kis Ciieiny
,\ Duna vízé ámbár határjában
Nagy Ctétin. Két egymás- j foly keresztül; de mivel ott
hoz- közel lévő faluk Nyitra hajók nem terheltetnek, sem
Vármegyében, birtokos Ura mi hasznot sem okoz a' lakó*
az Esztergomi Érsekség, fek soknak. Fogyatkozásai, hogy
szenek Báb Családhoz közel. ha valamit a' lakosok eladni
Czétény folyó vize mellett, akarnak, vagy Újvidékre két
a* mellynek ki áradásától mértföldnyire, vagy Bajára
gyakran kárt vallanak, réttyei tizenkét mértföldnyire keli
igen jók, a* Czétényi borok hordani , legelője helyben
leg nagyobb ditséretet érde nintsen, az ugarokon, 's talmelnék énnek a* környék lókon kívül, s keresetre is
nek borai között. Meg van tsekély módgyok lévén, har
benne a' jó bornak mind a' madik Osztálybéli.
három tulajdonsága: t. i. jó
C S E B . Elegyes falu Szála
szimi, jó illatú, jó izS kivált Vármegyében, birtokosai küha ó, és régi. Határjók megle löbbféie Urak, lakosai kato
hetős termékenységu, fájok likusok, fekszik Szála Szent
mind a' kétféle lévén, a* má Györgynek, szomszédságá
sodik Osztályba tétettek. * ban, Lövőtől egy mértföld
C Z E T E N Y . vagy
C\ttin. nyire , Vas Vármegyének
Egy darab része Nyitra folyó szomszédságában, határja kö
vizének, melly minek elStte zépszerű termékenységu, le
eredeti vizével egygyesittet- gelője, fája, makkja szüksé
nék, szép Szigetet formál.
géhez képest elegendő, a*
* GZETÜNA. Ittvány Nyitra második Osztályba tétetett.
Vármegyében.^
C S E B . KisCséb, Mait Csí
. C S E B . Elegyes falu Bács nye, Nagy Cséb, Velkc C[biVármegyében , földes Ura a* nyc. Két egy más mellet lévő
Királyi Kamara, lakosai ka tót faluk Zemplén Vármegyé
tolikusok, és ó hitűek, fek ben, földesurai Gr<5fBarkószek Gajdóbrának szomszéd czy, és Keresztes Uraságok,
ságában^ és ennek filiája, a* határja mind a* kettőnek ter
Duna mellett, Futaktól két mékeny, *$ jó jgyütnöltsös
kerlegelője elegendő', réttye el
ső Osztálybeli, de mivel ter
mo földgyeit a* záporok jár
ják , a második Osztályba
tétetett.
I
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kertyei vágynak, nagy Csében pedig az Uraságnak szép
kastéllyá van. Termo földgyei
középszerűek , vagyonnyai
külömbféjék, mind a' kettő,
első Osztálybéli.
C S E B E N , Csebin. Elegyes
falu Baranya Vármegyében >
birtokosa Horváth Uraság,
lakosai leg inkább katoliku
sok, határja jól termő.
C S E B I N . Elegyes falu So
mogy Vármegyeben, földes
Ura G.Battyáni Uraság, lako
sai leg inkább katolikusok,
fekszik Mosgónak szomszéda
ságában, mellynek filiája, 's
vidékje hozzá hasonlító.
CSEBINYE.

Alsó Csebinye*

Tót falu Zemplén Vármegyé
ben, földes Ura Szirmai Ura«ág , lakosai oroszok, fek
szik Horbokhoz nem mesz•ze, határja két nyomásbé
l i , tsupán tavaszit, és rozsot
terem, kaszállója meglehe
tős, legelője elegendő, faja
mind a kétféle, malma hely
ben , itatója j ó , piatzozása
Homonnán , melly javaira
nézve, harmadik Osztálybéli.
1

C S E B I N V E . Felső Csebinye,
is Horbok Csebinye. Az előb

bi helységnek szomszédságá
ban , földes Ura Szirmai Ura
ság, lakosai tótok, és ó hi
tűek, fekszenek Homoonátol egy mértföldnyire, termésbéli tulajdonságai, és va

gyonnyai hasonlók Alsó Csebinyéhez, harmadik Osztály
beliek.
C S E C Z K E . Bihar Vármegyé
ben , földes Ura Böthi Ura
ság, fekszik Mező Telegdhez nem meszsze, mellynek
filiája, 's határja hozzá ha
sonlító.
C S E G S . Nagy Cslts. Ma
gyar falu Abauj Vármegyé
ben , földes Ura Szirmai Ura
ság, lakosai reformátusok,
díszesíti e falut a' birtokos
Uraságnak szép Kastéllyá, és
Úri kertye; nevezetesíti pe
dig néhai Csétsi János volt
Pataki Professzornak itten
lett születése, a' ki nagy tu
dománnyá , és munkái által
magát emlékezetessé tette.
Ámbár termő földgyei min
den harmadik, vagy negye
dik esztendőben trágyázást
kivannak ; de mivel jó föld
gye, legelőjének kevés héjr
jánosságát elfedezi, meszet
is égethetnek, s fája sem
meszsze va/>, piatzozások is
közel, Alsó Mettzenzéfen ,
és Kassán, első Osztálybéli.
C S E C S . Kis Csétcs. (Posa
Kis Csecs) Magyar falu Zem
plén Vármegyében, földes
Ura Gróf Döry , és Ötvös Uraságok lakosai reformátu
sok , fekszik Sajó vize partyán Girintsnek szomszédsá
gában , melynek filiája,
Bb 3
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CsécsE. Magyar falu Szat
Megyaszótol kétmértföldnyite. Hajdan nevezetes sza már Vármegyében, földes
badságokkal bírt, és sok la Ura Kende Uraság, lakosai
kosai valának. Határja gaz reformátusok, fekszik Fejér
dag , réttye, legelője kövér; Gyarmattól mintegy másfél
de néha a' víz áradások ká- mértföldnyire a' Tisza mel
rosíttyák, másod. Osztálybéli lett, határbéli szántó föld
C S E C S . Nagy Csecs. Ma gyei termékenyek, réttyei
gyar falu Borsod Vármegyé jók, piatzozása fél mértföld
ben , birtokosai F#y, és más nyire Tisza Újlakon , és Vá
Urak, lakosai katolikusok , riban, itatójok alkalmatos,
fekszik Sajó vize mellett , a' Tisza partyán lévén szálak
Sajó Szögednek szomsédsá- kal is kereskednek , a köz
gában, Ónodtól fél mértföld ségnek -J- esztendőbéli sza
nyire , határbéli földgye ter bad kortsmaltátása van »
mékeny, legelője elegendő, j malma közel, kendert ázta
K: dézmát nem adnak, malma tó vize alkalmatos, és a ha
közel, de mivel fája nints,! lászatból jó nyereségek, de
sem szolö hegye, azon ki- | szántó földgyeinek egy nyo
•vül Sajó vize legelőjét gyak mását , és réttyeit a* víz jár
ran elönti, a második Osz ja, 's legelójök is szoross
második Osztálybeli.
tályba számláltatott.
C S E C S A H O . Tót falu Ung*
C S É C S O . vagy
Csetsko.
vár Vármegyében, földes U- Magyar, és tót falu Ungvár
ra Gróf Sztáray Uraság, fek Vármegyében , földes Urai
szik Nagy Zalatskátol, melly Gröf Sztáray, és Szemere Ura
nek filiája nem meszsze, *s ságok, lakosai többnyire re
határja hozzá hasonlító.
formátusok , fekszik SobC S E C S E . Magyar falu Nó rántztól fél mértföldnyire.Hagrád Vármegyében , . földes tárja középszerű.
Ura Gyurky Uraság , lakosai
CSECSÉNY.
Magyar falu
katolikusok, fekszik Buják Győr Vármegyében , földe*
tól e g y , Atsátol pedig két Ura Zsibrik Uraság, lakosai
mértföldnyire, termékenysé- katolikusok, fekszik Raba
'einek tulajdonságaira nézve Sz. Mihálynak szomszédságá
ásd Alsó Toldot, mellyhez ban, 's ennek filiája, Tét
hasonló, földgyének, és bo től nem meszsze, Győrtől pe
rának középszerű voltához dig három mértföldnyire, vaképest, második Osztálybéli gyonnyaira nézve lásd Afi9
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ddt, meliyhez hasonló, kö kosai katolikusok, fekszik
zépszerű
tulajdonságaihoz Egyház Gellének szomszéd
képest, második Osztály béli* ságában , 's ennek filiája, ha
C S E C S E N P Á T O N Y . a* P. tárja jó termékenységu.
betűben.
C S E G E . Hajdan
Csdkvdr,
C S E D R E G . Csedrek, Ccdri- elegyes lakosú falu Szabóit*
ka. Töt falu Ugotsa Várme- Vármegyében , földes Unt
jyében, birtokosai külömb- Vay Uraság, lakosai katoli
éle Urak, lakosai katoliku kusok, és reformátusok, fek
sok, fekszik Kökényesd mel szik Egyekhtz nem meszsze,
let , mellynek filiája, Hal mellynek filiája. A* leg ré
mitól fél mértföldnyire. Ha gibb Csáki Nemzettségnek
tárjának szántó földgyei két eredetéről híres hely; Tu*iyomásbéliek , mellyekben róczy azt írja felőle, hogy
mindenféle gabona rerem Zabolts Kapitány, kitol a*
trágyázás nélkiis is, legelője Csáky nemzetség szármozott
elegendő, makkja , fája ha e* helyen telepedett m e g ,
sonlóképen, Halmi Mező Vá mellyen Csákvárának elpusz
rosban fél órányira piatzozá tult helyén ma Csege látszik ;
sa ; de mivel szántó földgyei- Először Szaboltsnak hívatott
iiek nagy részét Tur vize vala* az után Csákvárnak,
szokta elönteni, másként is migBÉtATOL parantsoltatván
nedvesek lévén, réttyein pe a' Magyaroknak? közönségesr
dig kevés fii terem , a* má megegyezésekkel szélyel ve
rettetett. E* szomorú esete
sodik Osztályba tétetett.
C S E F A . Elegyes Mező Vá- után falunak változtatták ál
ros Bihar Vármegyében, föl- tal e* yólt erősséget, nevét
* des Ura a* Királyi Kamara, is elváltoztatván, Csegének
lakosai katolikusok, és ó nevezek. Határbéli szántó
hitűek, fekszik Sályihoz nem földgyei termékenyek, fek
meszsze, 's ennek filiája, vése a* Tisza partyán alkal
Nagy Váradtól egy mértföld matos helyen, a Posta itt
nyire, határjánaK középsze lételen kivül, az utazóknak
rű vagyonnyaihoz képest, alkalmatos által járások is
készíttetett, a* tisza folyó vi
második Osztálybéli.
C S E F A . vagy Cscfalva. Ma- zén, második Osztálybéli.
C S E G Ő D . Gsegüd. Falu Bi
yarfalu Posony Vármegyé
én a* Csalókőzbén, birto har Vármegyében.
C S E G Ö U K vagy Cseglod*
kosai külömbbféle Urak, la
Bb 4
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Magyar falu Szatmár Várme des Ura a* Váradi Káptalangyeben , földes Ura Báró Vé- béli Uraság, 's a' Religyiói
csey Uraság, lakosai katoli Kintstár, lakosai katoliku
kusok , és reformátusok, íek- sok, és oroszok, fekszik Bol
szik Jánknak szomszédságá dog Szent Mártonhoz nem
ban , 's ennek filiája, Szat- meszsze , mellynek filiája,
mártól egy jó mértföldnyire, Határja középszerű.
C S E H I . Szabad puszta Hont
szántó földgyei kövérek rét
tyei jók, fája, legelője elég, Vármegyében.
itatója alkalmatos, makkja
C S E H I . Szabad puszta Szá
a' hátárban, malma helyben, la Vármegyébenföldes Ura
egy negyed rész esztendóbéli Inkei Uraság, fekszik Nagy
kortsmáltatása, 's alkalmatos Récséhez , mellynek filiája
kendert áztató vize is van: nem meszsze, 's határja hoz
de mivel szántó földgyeit, *s zá hasonlító.
réttyeit is a* víz járja , kere
C S E H I . Magyar falu He
setre sem lévén módgyok, ves, és külsó Szolnok Vár
második Osztálybéli.
megyében, földes Urai Be« C S E H E . Magyar falu Szála nyitzky Uraság, és mások „
Vármegyében , földes Ura lakosai katolikusok, fekszik
Gróf Zichy Uraság, lakosai a' Mátrai járásban termésbéli
katolikusok , fekszik Felső ! tulajdonságaira nézve, lásd
Szényéhez nem meszsze , s Bocsot mellyhez hasonló +
ennek filiája, Szála Egerszeg- némelly fogyatkozásai miatt,
töl pedig fél mértföldnyire, a' harmadik Osztályba téte
határja hegyes völgyes lévén, tett.
mivel szóleje sintsen hárma- j C S E H I . Elegyes tót fala
dik Osztálybéli.
Komárom Vármegyében,birC S E H I . Magyar falu Bara- tokosai Báranyai ,
és kü
nyaVármegyébeh, földes Ura lömbféle Urak, lakosai ka
Gróf Battyáni Uraság, la tolikusok, és más félék, fek
kosai katolikusok, fekszik a' szik Nyitra Vármegyének
Siklósi járásban , határja ter szomszédságában, Érsekúj
mékeny; de mivel a* min vártól két mértföldnyire, Sze
denkori víz.áradásokkal ter meréhez közel, mellynek fi
heltetik, a* harmadik Osz liája, határjában réttye, és
tályba tétetett.
legelője elegendő, szóleiel
C S E H I . Csuhi. Elegyes fa lenben harmadik Osztálybéli
lu Bihar Vármegyében, fól- borokat reremnek,egyébközépszey
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ttépszetíl vagyonnyaihoz ké kenységi lévén, a* harma
dik Osztályba tétetett.
pest, második Osztály béli.
C S E H I . Magyar falu Vas
C S E H I . Tót falu Nyitra
Vármegyében , földes Ura
Vármegyében, földes Ura az Gróf Festetich Uraság, lako
EsztergomiKápralanbéli Ura sai katolikusok, fekszik a'
ság , lakosai katolikusok, Keményes allyai járásban,
fekszik Cserény vize mellett, Mintszenthez nem meszsze *
Nagy Emőkéhez közel,'s en *s ennek filiája
nevezetes
nek filiája, Nyitrától egy,
vagyonnyai, 's termésbéli tu
és \ . mértföldnyire, tíizre, és
lajdonságaira nézve lásd JBoépMetre való fája elég van ,
gctét meliyhez hasonló,mind
szőlő hegyei nagyok, és ter
a* kettő első Osztálybéli.
mékenyek helyben borait
C S E H O V B C Z . Horvát falu
könnyen eladhattya , földSzála Vármegyében, földes
yei, és réttyei első Osztály- Ura GrófÁlthán Uraság, lar
éliek, legelője elég, mal kosai katolikusok, fekszik
ma alkalmatos/ és Nyitrán Szent Györgytől nem mesz
piatzozása j ő , első Osztály sze , 's ennek filiája, határja
béli.
kivált termékeny, 's a* ter
C S E H I . Magyar falu So
mészettől nevezetes tulajdon
mogy Vármegyében, birto ságokkal megáldatván, első
kosai Jankovits Urak, lako Osztálybéli.
sai katolikusok, fekszik Ba
C S E T T . Szabad puszta Bé
laton tava mellet, Fohyó he
kés Vármegyéb., hajdan Vó^
gyétől nem meszsze , So
mogy vártól egy mértföldnyi röseknek birtokokban vala.
C S B J K O . Csejkov. Tót né
re. Határbéli földgye j ó , de
pes
falu Bars Vármegyében,
egy része homokos, szőlő
földes
Ura a* Besztertze Báhegye is van, de fája nem
nyaiPüspökség,
lakosai kato
lévén, második Osztálybéli.
likusok, fekszik Barstól egy
C S E H I . Elegyes német fa mértföldnyire, határjában mi
lu Szála Vármegyében, föl vel minden javai vágynak,
des Ura a' Veszprémi Püspök földgye termékeny, réttyei
ség, lakosai katolikusok, jók, legelője elég, szőlei jó
fekszik Somogy Vármegyé borokat teremnek, fája sok,
nek határja szélén Kanizsá vadászattya nagy, 's neveze
tól egy mértföldnyire, h^tár- tes javaihoz képest, méltán
ja hegyes, és közép termé első Osztálybeli.
%
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"CSEJTA.
Csaktit\t.
Tót
Mezó Város Nyitra Várme
gyében , birtokos Urai Gróf
ErdŐdy, G* Csáky, G. For
gács Uraságok, lakosai ka
tolikusok , és az Augusztana
valláson lévők, fekszik Vág
Üjhelytol egy órányira, haj
dani Vára melly távolra esik
a* Mezó Várostól: a* hegyek
között állott, az erdősségben:
most elhagyattatott egészen,
s egyedül tsak az omladozó
kőfalai állanak még a' régi
Vár helyén. Hajdan két ne
vezetes gonosztévőknek tömlötze vala, Svthla nevezetű
tolvajok vezetőjének, éiBá
toriné hitvesének , a' ki
Fit[kó nevezetű szolgája ál
tal , számos leányokat, rejtekes pintzében megölette
tett vala, 's éhség által mult
ki fogságában e* világból,
nevezetesek pintzei, határja
termékeny, 's fájok nemié
vén , ámbár tsak venyegével
tüzelnek; de mivel föld^yei
és réttyei első Osztálybéliek,
szolö hegye nagy, és hasz
nos, jó piatzozásokkal is majokat segíthetik a' lakosok,
egelője elegendő, Országos
Vasárjai is vágynak, malma
helyben, melly szép tulaj
donságaihoz képest, első Osz
tálybéli.
C S E K . Csék. Szabad puszta
Pest Vármegyében, fekszik
9
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Buda Örsnek szomszédságát
ban.
C S E K E . Csaka. Tót fali*
Bars Vármegyében , földes
Ura az Esztergomi Érsekség,
lakosai katolikusok, fekszik
Komárom Vármegyfe szom
szédságában, Verebélytöl k é t
mértföldnyire, termésbéli ja
vaira nézve lásd Főst, melly
hez hasonló lévén , szép tu
lajdonságaikhoz képest,mind
a' kettő első Osztálybéli.
C S E K E . Szabad puszta Pesü
Vármegyében, Kosdnak fi
liája, 's kápolnája van.
C S E K E . Magyar falu Szat
már Vármegyeben, földes Ura Kende Uraság, és mások,
fekszik a'Tisza mellett, Fe
jér Gyarmattól más fél mért
földnyire s ennek filiája.
Szántó földgye termékeny
réttye hasznos szénát terem
melly kétszer kaszáltatik ,
piatzozása Beregszászon, és
váriban, legelője elegendő*
és alkalmatos, itatója jó , fá
ja mind a* kétféle, némellyeknek külső gyümöltsös
kertyeik is vágynak, a* Ti
sza vizén szálakkal kereskednek,£.esztendőbéli kortsmaltatása vagyon, kendert
áztatni való vize elegen
dő , malma határjában; de
szántó földgyeit a* víz elszokta önteni, é$ réttyeir is
elboríttya péha, mind az ál9
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CSEKK.

CSCKEJ.
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tal nevezetes vagyonnyaihoz mésbéli tulajdonságaira néz
ve lásd Bárányt, meliyhez
képest, első Osztálybeli.
néminémuképen hasonlít ,
C S E K E . Drák Cseke, Cse
harmadik Osztálybéli.
hi. Elegyes lakosú faluk Bi
C S E K E J . Csakojoytzc. Tót
har Vármegyében, földes Ura falu Nyitra Vármegyében,
a' Királyi Kamara, határjai birtokosa a* Nyitrai Plébá
nak középszerű termésbéli nia, lakosai katolikusok, fek
tulajdonságaikhoz képest , szik Egerszeghez közel, 's
második Osztálybéliek.
ennek fiiiája, Nyitrától pe
C S E K E . Csoaka. Németfa
dig egy és \ . mértföldnyi
lu Vas Vármegyében, földes re, ámbár határbéli földgye,
Ura Gróf Battyáni Uraság, és réttye első Osztálybéli,
lakosai katolikusok, fekszik legelője is elegendő , malma
Német Kereszteshez nem az , melly Csábnak, de mi
meszsze, 's ennek filiája , ha vel fája , és szőlő hegye nin
tárja közép termékenységu, tsen, a második Osztályba
erdeje elegendő , és a* szom tétetett.
széd Vashegyí szőlő hegyben
C S E K L E . Cstklye.
Cseka.
j ó módgya a' pénz keresetre,
Elegyes oláh falu Bihar Vár
egyéb középszerű vagyon
megyében , földes Ura Gróf
nyaihoz képest, második Osz
Battyáni Uraság, lakosai leg
tálybéli.
inkább ó hitűek; fekszik a
C S E K E . Cieke. Cztkov. Tót
Váradi járásban , határja kö
falu Zemplén Vármegyében, zépszerű.
birtokosai Pilisi, és más Ura
C S E K L É S Z . Mező Város Po
ságok , lakosai katolikusok, sony Vármegyében , földes
fekszik Nagy Tárkányhoz Ura Gróf Eszterházy Uraság,
nem meszsze, 's ennek fi lakosai katolikusok, 's in
liája. Határja néhol homo nen neveztetik az Uradalom
kos , és vizekkel is szorítta is, meliyhez számos helység
tok , fája szuken , harmadik gek, és puszták tartoznak,
Osztálybéli.
fekszik Ivánka, Horvát GuC S E K E F A . Magyar falu Vas ráb, /Magyar Bél, és ^Sáp
szomszédsá
Vármegyében, földes Urai helységeknek
Gróf Szapáry, és Gróf Bat gokban , Pozsonhoz kéttyáni Uraságok, lakosai ka mértföldnyire. Az egész Ha
tolikusok , fekszik hegyek zában majd leg szebb vidékje
között Mor vize mellett, ter van 's nagyon ékesíti az
Uraság
1
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CSEKO.
A. .

Uraságnak hegy parton épfiltt
szép kastéllyá; nyllyben ne
vezetes könyvtár van, és sok
féle drága ékességek, 's jeles
ritkaságok is vágynak. Épít
tette néhai G. Eszterházi Jóséf, volt Horvát Országi Bán.
Nevezetesíti Gróf Montekukulinak MDCLXIII. itten
helyheztetett Tsászári sere
geknek táborozása. Maga
a* Mezó Város egy halmon
fekszik, 's mind a' Posonyi
térség, mind a' Szentzi, 's
Királyfalvai mezők felé igen
gyönyörű ki nézetet szolgál
tat, kies fekvése van kivált a
Kastélynak, és a' mellette lé-*
vő úri jeles ékességit kertnek.
A' halom alatt foly az úgy
nevezettig ke te vi%,{Schwar^
vrasser) melly Szent György
Városa mellett fakad a' ha
vasokon : e* víznek fekete
a* színe , mivel fekete a* fe
néké. Bé follya Mátyás fóidyenek egy részét, *s Hidasürt mellett a' Dunával egyesíil.
A* Cseklészi Kastélyt alatt
a* Fekete víznek bal partján
áll egy szép Kápolna: a' túl
só j*attyán pedig egy Kotton
Fábrika, mellyet most a*
Posonyi kereskedők bírnak.
J? két épület mellet van a'
Posonyi Posta út. Ettől külömbözik, 's valamivel rövi
debb is az Ország úttya: mel-

lyeii elkerülik az utazók a*
Cseklészi halmot, 's mező
Várost. Az Ország úttyán, 's
a* Fekete víznek hal partyán
van a' híd mellett alkalmatos
vendégfogadó, s egynéhány
házak is vágynak. Által eránnyában pedig egynéhány
esztendőtől fogva igen foga
natos előmenetellel főzettetétt ki a* salétrom. Határja
kiváltképen termékeny, fája
elég van, réttye , legelője
jó, piatza hasznos, s neveze
tes vagyonnyaihoz képest,
első Osztálybéli.
9
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C S E K Ó C Z . C[ekovc[e. Ele
gyes falu Hont Vármegyé
ben, földes Ura a* tudomás
nyi Kintstár, fekszikBozókhoz nem meszsze , *s ennek
filiája, határja jó termékeny
ségi!, legelője elegendő, fá
ja mind a> két féle, szőleje
ugyan alább való borokat
terem, de e* hibát a* szőlők
nek nagysága elfedezi, azon
felül Karponán szomszédsá
gában, ekével, kaszával, 'f
szolö munkával is jó mód
gyok a' pénz keresetre, el
ső Osztálybéli.
C S E K U T . Elegyes lakosú
falu Veszprém Vármegyében,
birtokosai külömbféle Urak , lakosai katolikusok,
fekszik Ajkától nem mesz
sze, 's Halinkának filiája, Be
vétsem

CSEL.

CSELE,

vetsertöl
mértföldnyire,
termésbéli
tulajdonságaira
nézve lásd Ajka
faluját,
meliyhez hasonlít; középsze
rű vagyonnyaihoz képest,
második Osztálybéli.
C S E L E , Cselye» vagy Cselepataka. Folyó víz Baranya
Vármegyében , ered Csele
falu pusztájában, a' honnan
kivált essős időkben nagy
zuhogással foly l e , agyagos
árkában, Karassóhoz hason
latos, noha szorossabb alló
vizeket formál, mint hogy
ki tsapásaival gyakorta elborittya folyása mellett lévő
vidékjeh. Szükséges volt ál
tal járásra hidat készíteni az
Ország iittyában, melly Mo
hácstól Tolna felé vezet a
Duna mentében; száraz esz
tendőben pedig annyira ki
apad a* vize e' folyónak,
hogy hídra sintsen szüksége
az utasnak ; sokszor pedig
el annyira ki szárad, hogy
száraz lábbal is, keresztül le* het öblén járni a* mint tör
tént MDCCXXVI. esztendő
ben , Augustus havában ,
annyira ki száradván, hogy
hanem ha hídja mutatta vol
na vizének szokott folyását,
nehéz lett volna tsak azt is
el hinni, hogy valaha ottan
folyó víz lett volna. A' Csele
vizén lévő hídon ákkart ak
kor L A J O S szerényeden Ki
1
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rály , keresztül szaladni, mi
dőn észre nem vévén annak
elrontatását, annak iszapos
árkában elsüllyede!
C S E L É T . Magyar, és tót
falu Zemplén Vármegyében,
birtokosa Kolosy Uraság,
lakosai többnyire katoliku
sok , fekszik közel Egres fa
luhoz, Terebeshez pedig fél
mértföldnyire , délre erdős
helyen, földgye jó termé
kenységu, ha jól miveltetik,
és trágyáz tátik , egy patakoüskája is van, malma hely
ben , szép termő réttyei kö
vérek , első Osztálybéli.
C S E L E N V . Erdőkből, és kaszállokból álló szabad puszta
Gömör Vármegyében , föl
des Ura Tornallyai Uraság,
két és 4. óráig tartó Ország
út van keresztül rajta ki
vágva, nagy elterjedése miatt
erdő tengernek neveztetik.
Régenten helység is lehetett
itten, mivel hajdani Tem)lomának omladékjai szem
éltetnek.
C S E L J E N . Szabad major
ság Zólyom Vármegyében,
földes Ura Libet Bánya Vá
rosa , meliyhez nem meszsze
fekszik.
C S E L E S Z T Ő . Kledern* CsölösztŐ név alatt.
C&ELŐ HAZA Szabad puszta
Heves Vármegyében.

f

CSELŐK.

CSEM,
CSBLŐK. vagy

CselSte. Sza talanbáli Uraság, Templom ,

bad puszta Pest Vármegyé és Vendégfogadó is van i t 
ben, a' Vátzi Püspökségéi ten , fekszik Bajnához n e m
meszsze.
nevezetes majorsága van.
CSEMES. Német
Csemes,
CSELKO LEHOTA. AZ L .
deutsch
Sansendorf,
német
betűben.
falu
Vas
Vármegyében
, bir
CSELFALVA. Csalovce. Tót
tokosai
külömbbfele
Urak
,
falu Sáros Vármegyében, bir
lakosai
katolikusok,
fekszik
tokosai Cqmerman Urak,
lakosai katolikusok, többen Szombathelytől két mértföld
evangélikusok, fekszik Pos- nyire , termésbéli tulajdonsá
falvának szomszédságában, gaira nézve lásd Alsó Slavis ennek filiája, Girált, és c[át mind a' kettő máso
Tultsik között. Határja min dik Osztálybéli.
denféle gabonát bőven te
CSEMERNYE. Tótfalu Zem
rem , réttyeit néha a* víz el plén Vármegyében, földes
önti ugyan, mindazáltal min Ura Gróf Barkóczy Uraság,
denkor kétszer kaszáltatik , fekszik Topián vize mellett,
legelője is elegendő, mivel Homonnával által ellenben,
pedig erdeje nintsen, a* má lakosai katolikusok, határ
sodik Osztályba tétetett.
ja ha szorgalmatosan mivel
C S E L L É . Alsó Csellé. Csöl- tetik jó termékenységu , va
gyonnyai középszerűek, má
le nevezet alatt.
sodik
Osztálybeli.
C S E M . Szabad puszta Ko
márom Vármegyében.
CSEMERNYE. Mark Cse
mernye.
Tót falu Zemplén
C S E M . Sandof. Német fa
Vármegyében,
földes Urai
lu Vas Vármegyében, földes
Gróf
Sztáray,
és
Okolitsányi
Ura Hertzeg Battyáni Ura
Uraságok,
fekszik
Őrmező
ság, fekszik Szalonakhoz egy,
és -J. mértföldnyire, termés nek szomszédságában, melly
béli tulajdonságaira nézve nek filiája, lakosai katoliku
lásd Bosokot mellyhez ha sok , tulajdonságaira nézve
sonló, nevezetes vagyonnyai lásd Les[nde mellyhez ha
hoz képest, első Osztálybéli. sonló , mind a kettő máso
dik Osztálybéli.
CSEMA. Szabad puszta Esz
CSEMES. Radvdn Csemes >
tergom Vármegyében, föl
des Ura az Esztergomi Káp és Taros Csemes, két egy
máshoz
7
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CSEME,
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máshoz épült faluk , az előb
binek szomszédságában Vas
Vármegyében, lakosai hor
vátok, és a* Rohonczi Ura
dalomhoz tartoznak, azokon
kivül némelly itt lakó Ne
mes Urak is birtokosai. Ha
tárja közép termékenységu.

gyének, határja közép ter
mékenységu, vagyonnyai külömbfélflék, második Osztálybéli.
C S E M P É S Z . Elegyes ma
gyar falu Vas Vármegyében ,
birtokosai Rosti, és más
Urak, lakosai katolikusok,
fekszik
a* Sárvári járásban,
C S E M E T E . Nagy,
és Kis
Runthoz
nem meszsze, 's en
• Csemete. Két elegyes faluk
Vas Vármegyében, földes nek filiája, határja termé
Ura Gróf Nádasdy, és más keny , *s középszerű vagyon
Nemes Urak, lakosai kato nyaihoz képest, második
likusok , fekszenek Köszög- Osztálybeli.
CSENÁCAS. Két oláh faluk
höt egy kis mértföldnyire,
Bihar
Vármegyében, birto
ÍNagy Pösének szomszédsá
kosai
külömbféle Urak, la
gában. Határjai közép ter
kosai
ó hitűek, fekszenek
mékenységnek, erdője is
van, legelőjök tágas, va- az Érmellyeki kerületben.
gyonnyaiknak eladására jó Határjaik gazdagok.
C S E N E J . Elegyes Banát
módgyokvan, második Osz
béli falu Torontal Várme
tálybéliek.
gyében, földes Ura a Kirá
* C S E M I C Z I . Elegyes fa
lu Kis Hont Vármegyében, lyi Kamara, fekszik az Új
jő legelőjén kivul fája elég, Pétsi járásban, Dinnyéshez
föld gye termékeny, réttyei nem meszsze* Határja gaz
j ó k , nevezetes termésbéli dag , vagyonnyai külömbtulajdonságaiért, az első Osz félék.
CSENCSITZ.
CsencsitTj,
tályba tétettetett.
Zuckendorf. Német, és tót
C S E M I C Z E . Tót falu Li falu Szepes Vármegyében,
ptó Vármegyében, földes birtokosa Mertz Uraság,
Ura Csemniczky Uraság, la fekszik Csütörtök Falvának
kosai katolikusok , fekszik szomszédságában, ámbár ha
Vág vize mellett, Motkó tárjának három negyed ré
Szent Keresztnek szomszéd sze bő termékenységu, le
ságában, mellynek filiája, gelője is elegendő, de mi*
szép vidékje van, 's majd vei határjának egy negyed
Jeg szebb téjsége e' Vá/nne- l^réíze soványos,és tája is sz$*
1
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ken van, a* második Osztály | szorítani néha, mindazáltal
I első Osztálybéli. .
ba tétettetett.
CSEGER Ú J F A L U . Magyar
CSENETE. Magyar falu Aba
uj Vármegyében, földes Ura helység, az előbbeni Város*
Páy Uraság, lakosai katoli nak szomszédságában.
kusok, fekszik a' Csereháti
CSENGERH Á z A.
Szabad
járásban, Kétyi falunak, Pa puszta Nógrád Vármegyé
p i , és Lyuba pusztáknak ben, földes Ura Szent Iványi
szomszédságokban, határja Uraság, fekszik Kis Teretermékeny , de minden har nyének szomszédságában.
madik esztendőben a tráCSENGŐD. Szabad puszta
;yáztatást megkívánnya, sző- Pest Vármegyében.
CSENKE. Magyar falu Po
eje nem nevezetes , piatzo
zása távol esik, legelője szo son Vármegyében, birto
ross, mellyekhez képest, a' kosai külömbféle Nemes
második Osztályba tétetett. Urak, lakosai katolikusok,
CSENGER. Magyar mező fekszik északra Kis Magya
Város Szatmár Vármegyé rinak szomszédságában, dél
ben , hajdan Vára is volt; re Vajas Vatta, és Olgya
földes Ura Gróf Károlyi Ura mellett,- határja középszerű,
ság, fekszik Szatmárhoz mint erdője már ritka, legelője
egy más fél mértföldnyire, szuk, második Osztálybéli.
lakosai reformátusok. Há
CSENKE. Szabad puszta
rom nyomásbéli szántó föld- Esztergom Vármegyében;
yei száraz időben termé- Musla, és Ebed mellett. Föl
enyek-, réttye is jó szénát des Ura az Esztergomi Érsek
terem ha a* víz nem hátrál- ség, sok ültetményeket*,
tattya, piatzozása Szamá sorfákat, (alléé) fátzány,
ron , és Nagy Károlyban, nevelő tanyát; s más gyö
hatója mindenkor elegendő, nyörű vadászatra való, ( LustKirályi dézmát nem adnak, jagd) intézeteket tétet it
malma helyben, nádgya is ten Fő Mélt. Hertzeg Primás
terem, sok dohányt termesz- I Battyáni Jósef, a ki ennek
tenek, és jó haszon vétellé a' helységnek leg első ékenyerekednek vele; fogyat sítője. i795dikben gyönyör
kozása , hogy szántó fold- ködtető mulatságokat szer
.gyeinek két harmad részét a* zett vala itt az említett H.
víz néha elönti, legelőik is Primás Úr, a* keyéssel az
a* nagy áradások* szokták előtt Magyarországba jött
Királyi
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CSENlt.

Királyi .Fó Hertzeg-Jó SÉFIÍEK , és a* vele. lévő Méltó
ságoknak tellyes megelége
désekre. *
CSENKEFA. vagy CsénktSTfa. Magyar elegyes falu Po
son Vármegyében, birtoko
sai több Nerties Urak, lako
sai katolikusok, fekszik a
CsalóközbVn, Podafa* és
Hegy Ethe közt igen közel',
Szerdahelyröl mintegy fél
mértföldnyire, határja egy
nyomásbéli, 's tiszta búzát,
és rozsot rerem, erdője nin
tsen, réttye szuken, piatza
$zerdahelyen, második Osz
tálybéli.
CSENNE. Szabad puszta
Trentsén Vármegyében.
CsENTEySzabad puszta Po
son Vármegyében.
-CSENTE. Magyar falu-Szá
la Vármegyében, földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Alsó Lendvának szomszédsá
gában , s ennek filiája, meg
lehetős termékenységu határ
ja van, szőlő hegye is kö
zépszerű , eladásra más hely
ségekben jó módgya, máso
dik Osztálybéli.
CSENTŐFA. Magyar falu
Posön Vármegyében a* Csa
lóközben, földes Ura Gráf
Pálfy Uraság Fő Ispánysághoz tartozik, lakosai katoli
kusok , fekszik Csefalva mel9
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k t t , Vajkátolfél mértföld*
rryire, határja meglehetős
termékenységu, de tsak egy
nyomásbeli, tiszta búzát, és
rozsot terem, réttye, erdő
j e , V legelője is szuken *
iatza Samarján, harmadik
Isztálybéli.
C S E N T E . Magyar elegyes
falu Vas Vármegyében, föl*
des Üra a* Genevai közönsé
ges Társaság, vagy Hertzeg
Battyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Sárvártól
\ . mértföldnyire, határbéli
földgye termékeny, réttye
elegendő, legelője , fája is
van, ámbár határját néha a
víz áradás járja, de e* fo
gyatkozását, rértyeinek jó
volta elfedezi, első Osztály
béli.
C S E P . Elegyes német, és
rátz falu Pest Vármegyében,
földes Aszszonya, Felségé^
Királyi Hertzeg Aszszony
Krisztina, lakosai katoliku
sok , fekszik Sziget tíj falú
nak szomszédságában, s fi
liája, a'Rárzkevi Uradalom
hoz tartozik, termésbéli vagyonnyaira nézve lásd Be*
tset, meliyhez hasonlít, ne»i
vezetés fogyatkozásaiért,
mint hogy Duna vize elszokta önteni határját, harrtiftdik Osztálybéli. '
C S É P . Szabad puszta Kp*
marom Vármegyében, birC c
toko*

S
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CSE9.

tokosai külömbféle Urak,
fekszik Császárnak szomszéd
aágiban.
C S E P A . Magyar fala Heves
Vármegyében,
birtokosai
külömbféle Urak , lakosai ka
tolikusok, fekszik a' Tisza
mellyéki járásban, a' Vátzi
Püspöki Megyében, határja
középszerű.
C S E P A . Elegyes falu Te
mes Vármegyében, fekszik
nem meszsze Csak vártol, és
Temesvárhoz más fél mért
földnyire : jó határja van,

tő*,
van.

1

eladásra jót módgya

CSSPCSENT.

Kis

Csepcsény,

Tót falu Túrótz Vármegyé
ben , földes Urai Csepcsányí
Urak, lakosai katolikusok ,
feksaik Szent Mihályhoz kö
zel , mellynek filiája, Ivántsától sem meszsze , 's Jezer-»
nkze patakja hashtya, melly
kedves izu halakkal, bővségesen kedveskedik lakosai
nak. Határja jó termékeny
ségu, vagyonnyai külömofélék.
C S E P C s É N T . Nagy Csép*
C S É P Á N Y . Magyar falu Boresiny. Tót falú-Turotz Vár
tod Vármegyében, birtoko
megyében , az előbbinek
sai iBeretky U r á t , és má
szomszédságában, birtoko
sok , lakosai elegyesek, fek
sai Csepcsdny, és Vladdr
szik a Szent Péteri járásban,
Urak, lakosai katolikusok,
Ariónak szomszédságában, 's
| határja középszerűnél jobb.
ennek filiája, fája épületre,
CSIPB.
Magyar, és tót
és tűzre ingyen, malma kö- j
falu Ugotsa Vármegyében
zel, de mivel szántó fóldgye '
földes Urai külömbféle Urak,
toványos, legelője nem elég,
lakosai oroszok, és reformá
szóló hegye nintsen, piatzo
tusok , fekszik az Ország utzása is távol lévén, harma
tyában, Királyházához nem
dik Osztálybéli..
me&zsze* Határjá középsze
CSEPANEALVA.
Stefans- rű , vagyonnyai meglehe
dorf, Stepahovcc* Elegyes tősek. • ,
tót falu Szepes Vármegyé
C S E P E L T . Magyar falu Ba
ben, foldes Ura Márjásy Ura ranya Vármegyében, földes
ság , a* kinek épületével dí- Ura; Gróf Battyáni Uraság,
sgésittetilfc, lakosai katoliku lakosai katolikusok, fekszik
sak, fekszik Márkus Falvá- a\ Siklósi járásban, határjá
nak szomszédságában, 's en-. nak egy része Dráva áradá
nek filiája, Iglótól fél mért sának vesztegetése alatt fek
földnyire. Határja meglehe szik! más része pedig bő ter
mékeny9

%

CSEPE.

CSEPK.

jriékenységu , második Osz leje első Osztálybéli, valami
tálybéli.
kevés füzessé van, s jöve-<
C S E P E L T . Sziget Pest Vár i delme trágyából is, mellyet
megyében , nevezetesíti e' a' Budaiaknak hordanak; le
Duna által formait szigetet! gelője van, foldgyének né
Árpád Magyarok hajdani Ve- melly része jó. termékenység
zérjének, itt tett megálla , gu de rnivel földgyeit a víz
podásakor Sepel nevíi ember járja, és homokos is , a* máre bízott lovának kipányváz- | sodik Osztályba tétettetett.
tatása melly időtől olta vi
CSEPELT. Magyar falu So
seli a* Csepebf nevezetet. E*
mogy
Vármegyében, földes
vala hajdan az a* nevezetes
Ura
a*
Vesprémi Püspökség,
hely, melly a* Magyar Király
lakosai
katolikusok, fekszik
néknak házassági ajándékba
Koppantól
más fél mértföld
adattatott. Hertzeg Eu^enyire,
határjában
faja ele
niusríak birtokában lévén,
gendő,
legelője,
szőleje
ha
nagy költséggel ékesítette,
sonlóképen;
de
mivel
föld
mind épületek által, mind
pedig külső Országi birke gyének fele homokos, a' má
juhoknak ide lett szállíttásá- sodik Osztályba számlálta
val, és a* gazdasághoz tar tott.
tozó , s gyönyörködtető más CSEPELT. Magyar falu Ung
szükséges dolgoknak szapo vár Vármegyében, földes
rításával is. Regi kofalak ma Urai .külömbféle Urak, la
radványai is szemléltetnek kosai elegyesek, fekszik
itten, mellyetnémellyekÁr nem meszsze Latortza vizé
től, Kapóshoz J. mértföld
pád épületének állítanak.
nyire. Határja középszerű.
C S E P E L T . Német. és rátz
falu Pest Vármegyében, CseCSEPELT. Szabad puszta
pely Szigetében, földes Asz- Veszprém
Vármegyében,
szonya, Felséges Királyi földes Ura Gróf Zichy Ura
Hertzeg Aszszony Krisztina, ság, fekszik Nagy Vásonylakosai katolikusok, fekszik nak szomszédságában, s en
Sziget Szent Miklóshoz
nek filiája.
órányira, Pestöl egy kis mért
CSEPES. Szabad puszta
földnyire. Nevezetes Szent Hont Vármegyében, birtoegyházai valának, melly om kosa Boros Uraság, fekszik
ladozott templomai között Felső Zsember mellett, melly
egy szépen felépíttetett; sző nek filiája.
}
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CSEPRES. Tót fala Sáros rent pedig itt jött ki a* leg
Vármegyében, lakosai ka első M A G Y A R G R A M A T I K A
tolikusok , fekszik a* Sárosi 1539dik I4dik Jun. e tzím
kungajárásban. Határja mindenféle alatt; Grammatica
gabonát alkalmasint terem, ro latina, in usum pueroréttye kétszer kaszáltatik, rum recens scripta. Joannc
Auctopiatzozása közel, de mivel Silvestro Pannonio
re,
Neanesi.
Szerentsétlenul
az erdejére nézve fogyatko
zást szenyved, második Osz elégett vala mind a* Vár ^
mind pedig a* Város 1 7 7 6 .
tálybéli.
CSEPREG. Sapring. Ma esztendőben, első Apritisgyar mező Város $opron Vár b e n , melly alkalmatosság
megyében, földes Ura Gróf gal a 5 lelkek, *s nevezete
Jankovich Uraság;, és né sen egy Tisztartóné két gyermelly Nemes Urak, lakosai mekeivel a* második eme
többnyire katolikusok, fek letben szerentsétlenul megszik Raptza vize mellett, ne haláloztak. Püspöki lakó
vezetes , és virágzó Váras hely JS vala. Valamint haj
vala, Gróf Nádasdi Tamás, dani birtokos Urai gondos
és Ferentz nagy Vezérek ide- kodtak a Városnak előme
jekben, mind jeles épulet- neteléről , 's boldogulásá
tyeiért, mind pedig a* tudo ról; úgy most is napról nap
mányi virágzásért, szép ak ra Őregbul, s díszesíttetik;
kori oskoláján kivul, könyv határja kiváltképen termé
nyomtató ház is vala benne , keny , bora jó , fája elég '
mellyben külömbféle hasznos legelője hasznos, 's neveze
könyvek nyomtattattak, a' tes tulajdonságaihoz képest,
Magyarhazafiaknak hasznok első Östálybéli.
ra. Itt tette közönségessé «8pZ- I CsEPTA.V^gy Cscps{a* Ele
Vester János P . a Magyar gyes falu Torontal Várme
Üj testamentomot i ^ i d i k gyében , földes Ura a* Kirá
esztendőben, Gróf Nádasdi lyi Kamara, fekszik az Új
Tamásnak költségével, Le- Pétsi járásban, Maczedoniátenyei István pedig volt tol nem meszsze, Temesvár
Csepregi Prédikátor Hutter hoz egy, és \. mértföldnyi
Leonhárdnak elmélkedéseit re. . Határja gazdag termésű.
á* hitnek ágazatairól 163 ídik
CSER. Magyar falu Sopron
esztendőben. Doctor Ves[- Vármegyében, földes Ura
prirfú Úrnak tudósítása sze- Gróf Szécsényi Uraság, la... kosai
9

9

9
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kosai katolikusok, fekszik
Csepregtöl másfél mértföld
nyire , határja középszerű
termékenységu; vagyonnyai
meglehetősek, második Osz
tálybéli.

ságaira nézve, az első Osz
tályba tétetett.
CSERED, vagy C[ered Ter

mésbéli vagyonnyaira Alsó
Ludányhoz hasonló, máso
dik Osztálybéli. Ciered hév
Cserapa/, alatt.

CSERAPAI. Kis
nagy Cserapa/. Két szabad

puszták a' Bánátban , feksze
nek Nagy Becskerektöl, és
JPantsovátol másfél mértföld
nyire.
CSERDI. Elegyes falu Ba
ranya Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ság, lakosai katolikusok,
fekszik Matsek hegyénél,
Pécstől más fél mértföldnyi
r e , határja jó termékenysé
g u , mint Boda, 'sa'termé
szetnek sok javaival megáldattatván, első Osztálybéli.
CSERE CSENT.

Cserejovcie

%

CSEREKÖZ. Cserkö\. Sza
Csere ntsa. bad puszta Heves Vármegyé

Tót falu Kis Hont Vármegyé
ben , földes Ura Lusinszky
Uraság, lakosai evangéli
kusok , fekszik Rima Szom
battól nem meszsze, fazeka
k a t , és abrontsokat készíte
l e k lakosai, 's egész Ketskemitig,

CSERE/ÓCZ.

Cserejucii. Tót falu Bereg
Vármegyében,
birtokosa
Jó Uraság, lakosai görög
katolikusok, fekszik a' Kászonyi járásban, Klatsanohoz \ . órányira, határja rész
szerént dombos, 's leg in
kább zabot terem, legelő
je van , mind V kétféle fá
ja elég, piatza Munkátson
fél órányira, de mivel az
egész határja soványas, har
madik Osztálybéli.

Ciéglédig

lehord-

gyák eladásra, tűzre való
faja elegendő, de épfiletre
's alkalmatos, nagyot)b ge
rendáknak valók nintsen,
határbéli földgye teripékeny,
és síkos, 's könnyen miveltetik, piatzozása Rima Szom
batban , nevezetes tulajdon

ben , földes Ura Gróf Esz
terházy Uraság, fekszik Sa
rudnak szomszédságában.
CSERENFA. Magyar falu
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik a' Szigeti járás
ban, Szent Bálás mellett,
mellynek filiája, ámbár le
gelője, fája, makkja, rét
tye , szőlő hegye van, de,
mivel foldgyei hegyeken van
nak, 's nehezebben miveltetnek, soványosok lévén,
*s a* záporok is gyakran elCc }
hord-
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CSER.

CSER.

lordgyák fóldgyeit, harma
dik Osztálybeli.
CSERENO. Szabad puszta
Zemplén Vármegyében*
CSERENYSÓCZ. Cscreneso-

yet{. Magyar, és tót falu
Szála Vármegyében, földes
Ura Csáky Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Turfiitska fellett, s ennek fi
liája, vagyonnyaira. nézve
lásd Gummiüciát,
meliy
hez hasonló, nevezetes ter
mékenységéhez , 's vagyon
nyaihoz képest, ekö Osz
tálybeli,
9

holott a' hét? Vásárokon ]6
módgyok az eladásra, és a'
keresetre. Nagy komlós, és
káposztás kertyeik is vágy
nak , nem külömben jó gyü
mölcsöseik , malma helyben,
szőlő hegye ugyan nints , de
egyéb említett javai e' fo
gyatkozását helyre hozván,,
az első Osztályba tétetett.
CSEREPES KENESZ. Sza-

bólts Vármegyében, a* K . betfiben.
CSBREOVCZI. Tót falu Tu

rótz Vármegyében, birtoko
sa Királyi Körmöcz Bánya
Városa, lakosai katolikusok,
CSETBNV. Cserén. Kis fa fekszik a' Zólyomi úrban,
lu Zólyom Vármegyében , Hermahczhegye alatt, Mofekszik Felső Mitsinye mel sócztol mértföldnyire. Határja meglehetős.
lett.
CSEREM VE. Cserendny. Ele

lyei Os[lanyj

és

CSERÉP VÁR. Régi omla

dozott Vár Borsod Várme
gyében , földes Ura Gróf
Eszterházy Uraság, neveze
te eredetét verte Cserép Ma
gyar szótol; fekszik hegy
oldalak hanyatlásán Egertől
két kis mértföldnyire, fekvé
se kies, és alkalmatos lévén ,
gyakran oltalom vala a* Tö
rökök kegyetlenségeik el
len ; míg végre áltatok megvétettervén áz Egri Vár, mint
a* körfil belől levő Váraknak
kúltsa Cserép Vára is birto
kokban jutott, 's elomla
dozván többé meg sem erósPfivigye, síttetett.
Csi-

gyes lakosú falu Bars Vár
megyében , földes Ura Báró
Hunyadi Uraság, lakosai ka
tolikusok ,* feleszik Nyitra
Vármegyének szélénél, Ki
rály helytől három, és
mértföldnyire, határbéli föld
gye termékeny, erdeje makk
termo, fája tűzre, és épü
letre elég, erdejéből holmi
szerszámot készítenek lako
sai , mind szükségekre, mind
pedig keresetre, legelője
elegendő, ugy a' marhák
nak, mint juhaiknak, és
ketskeiknek; szomszéd he

CSERESE. Bistra

CSERÉFÁLLYA. vagy Cse-

rcpvárallya.
Magyar falu
Borsod Varmegyébe*, az
előbbi leim Vár alatt, föl<3es Ura Gróf Eszterházy Ura
ság, lakosai katolikusok, és
reformátusok, mivel az Ura
ság nékiek a'Tardi határban
adott földeket, és réteket,
második Osztályba számlál
tatott, szántó földgyeik kő?
népszerűek, fájok tűzre , és
épületre ingyen^ legelójök
elegendő, szóló hegyeik is
középszerűi borokat terem
n e k , Királyi dézmát nem
adnak: fogyatkozások, hogy
a* malom meszsze vagyon tőlök, második Osztálybéli.
CSEREPFALVA.

Magyar

falu Borsod Vármegyében,
földes Ura az Egri Káptalan
béli Uraság, lalcosai katoli
kusok , és reformátusok, fek
szik az előbbi helységnek
szomszédságában, Egri piatzozástol, egy, és fél mért
földnyire , Miskólczitol pe
dig három mértföldnyire ,
vagyon legelője elegendő,
fája tűzre, és épületre in
gyen, szőlőhegyei tágasak,
és termékenyek, Királyi déz
mát nem adnak, essős idő
ben malma' helyben, száraz
ságban pedig Zsérczen, szán
tó földgyeinek mi voltokhoz
képest, második. Osztály
béli, , '

Cserest.

Elegyes falu a' Bánátban,
Krassó Vármegyében, földes
Ura a* Királyi Kamara , fek
szik Bisztra mellett, Erdély
Országnak szélén, Karansebestöl egy, és <*« mértföld* '
nyire.
CSERESE. Temes Cserese.

Középszerű Banátbéli falu
Temes Vármegyében, földe*
Ura a' Királyi Kamara, fek* \
szik Temes vize mellett, Lu*
gostól három mértföldnyire.
Határja középszerű.
Cs£RETEMES. Oláh falu
Krassó Vármegyében, földe?
Ura a Királyi Kamara.
CSEREZE, Megyés falu Bihar Vármegyében, fekszik
Széplaknak szomszédságában.
CSERI. Tót falu Hont Vármegyében, birtokosai külömbféle Urak, lakosai katolikusok , és evangélikusok, fekszik Litavához nem
meszsze, mellynek filiája*
Határbéli legelője alkalma
tosan elég, fája mind a* két
féle, de mivel szőlő hegye
nintsen 's hegyen fekszik a?
helység, az itatásban fogyat
kozása vagyon, és földgyefc
soványos lévén, harmadik
Osztály béli.
CSERKÚT. Magyar falu Ba
ranya Vármegyéken, földe*
Ura a' Pétsi Kaptalanb éli Ura*.
C c 4
ság,
t
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CSERI*

-

mmt Bódéknak;
de mivel
tsekély tűzi fája lévén, tsak
venyegével tüzelnek, és rét
tyei második Osztály béliek
ugyan a' második Osztályba
számláltatott.
CSERMKO. Tőt falú Liptó
Vármegyében, földes Ura
Okolitsányi Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Motkó
Szent Kereszt mellett, 's en
nek filiája.
CSERMŐ. Oláh falu Arad
Vármegyében, földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai ó
hitűek, fekszik Borosjenőtol egy, és mértföldnyire.
Katarja jó termékenységi,
szabad fája, és makkja, egye
dül az a fogyatkozása, hogy
néha a' víz elönti határjának
némelly részét, melly o k
miatt, a'második Osztályba
CSERMELY. Folyóvíz Abatétetett.
'új Vármegyében, ered he
CSERNA. vagy Cierna. Ele
gyek között, és minekutángyes falu a' Bánátban , Te
na Kassa Városán keresztfii
mes Vármegyében, földes
folyt, kettős árkában, Her- Ura a' Királyi Kamara, fek
. nád vizével egyesíttetik,
szik Keveréstől 4.. mértföld
ság, lakosai katolikusok,
fekszik a* Pétsi járásban, terjnésbéli jó tulajdonságaira
nézve lásd Bakony át,- meliy
hez hasoplít, nevezetes va
gyonnyaihoz képest, mind
a' kettő első Osztálybéli.
CSERLYAS, Szabad puszta
Bars Vármegyében.
CSERLENÜ, Tót falu Bereg
Vármegyében, földes Ura
•Gróf Schönborn Uraság la
kosai ó hitűek, fekszik Ignitz,
és Kajdanőhoz fél órányira ,
határja lapályos helyen fek
szik , 's jó kukoritzát terem,
szántó földeyei néhol tsekélyesek, halászattya hasznos,
Jegelője néha szoross, mivel
az árvíz rongállya, piatza
Munkácson, másfél órányi
ra, harmadik Osztálybéli.

r
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CSERMÉND.

9

Cstrmdnyu nyire , lakosai marhákkal

Tót falu Nyitra Vármegyé
ben , birtokosai Bazső, 's Féterfy Uraságok, lakosai ka
tolikusok^ fekszik halmon
Nagy TapoJtsántól egy mért
földnyire ; vagyon ugyan
szőleje is, és legelője ele
gendő , földgye első Osz
tálybéli, piatzozása, malma

és fagygyúval kereskednek,
határja termékeny.
CSERNA, Kis Cserna.

Tőt

falú Trentsén Vármegyében ^
birtokosa külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
a' Lietavai Uradalomban, Bodinához J. mértföldnyire de!
felé, hegyes helység, és se*

CSERN.

yány földgye van, má$ javai
ugyan vannak, de mivel felemeltebb helyen fekszik , 's
tatárjának nehéz mivelése
van, 's harmadik Osztály
béli.
CSERNA. Nagy

Cserna.

Tót falu Trentsén Vármegyé
ben, az elóbbeninek szom
szédságában, birtokosai Fridválszky, és más Urak lako
sai katolikusok, határja ter
mékeny, de mivel földgye
sikeres,, Yéttye sem olly igen
hasznos, a* második Osztály
ba tétethetett.
y

CHIRUBIN CSERNA. Cherubinova Cserna. Tót falu

Trentsén Vármegyében, föl
des Ura Marsovszky Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
az előbbieknek szomszédsáokban, határbéli földgyei
özépszeru termékenységgel
bírnak, mellyhez képest, a*
második Osztályba tétetett.
CSERNAHÓ. Magyar falu
Zemplén Váripegyében, föl
des Ura a' Királyi Fiskus, la
kosai többnyire reformátu
sok, fekszik a Zemplén já
rásban, Nagy, és Kis Bari
hoz igen közel, Czekeházának szomszédságában, ha
tárja három nyomásbéli, 's
ha trágyáztatikbúzát is jót
terem; szénája j ó , legelője
szoross, malma helyben,
jnind ff kétféle fiija pkgen-*

f
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d ő , meglehetős szőleje;
kortsmája, itatója alkalma
tos , eladásra is jó módgya
Üjhelyben, holott kapával is
kereshet,. sót o f h o n é s a'
szomszéd szőlőkben is, mi
vel határja nem igen termé
keny, és legelője sintsen eleendő, a\ második Osztálya tétetett.
CSERNE. Tót falu Tren
tsén Vármegyében, Lengyel
Országnak szélén, földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Szkalikhoz nem meszsze, *t
ennek filiája, Kis ŰtzaÜjhelytöl mintegy k é t , és -J-.
mértföldnyire. Határja kö
zépszerű.

f

CSERNEBISZTRA. Elegyes

falu a'Bánátban.
CSERNECZ. Nagy

Csetr

necz\ Tót falu Vas Várme
gyében , földes Ura Gróf Ná
dasdy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Felső Sze*
nye mellett, lapályos helyen, földgye termékeny, rét
tye j ó , legelője, fája ele*
gendő, eladásra jó alkal
matossága Stájer Országnak
szomszédságában levén, sző*
leji jó bort termének, els$
Osztálybeli,
CSSRNETZ, Mura Cserhet\

%

Tót falu Vas Vármegyében ,
földes Urai GrófBattyáni, é*
Gróf- Swpáry Uraságok 1 1&«
kosai
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CSERU.

kosai katolikusok, fekszik
Murai Szombathoz fiem mesz
sze, mellynek filiája, Mór
vize mellett hegyek között;
határja közép termékenysé
gu , de eladásra jó módgyok
yan.
CSERNED. Szabad puszta
Tolna Vármegyében, földes
Urá Gróf Aponyi Uraság,
fekszik Högyésznek szom
szédságában.
. '
CSERNECZ. Kis

Cstrntct.

. Magyar falu Szála Várme
gyéken , földes Ura Hertzeg
Eszterházy Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Felső
Szenyének szomszédságában,
's ennek filiája, az Alsó Lendvai Uradalomban, földgye*
sovány, más javai sintsenek, és így harmadik Osz
tálybéli.
CSERNEFOLDE. Magyar fa

lu Szála Vármegyében , föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, lakosai katolikusok, fekszik az~ Alsó Lendvai Uradalomban, Felső Szenyéhez nem meszsze, melly
nek filiája, 's hozzá hasonlí
tó határja van.
CSERNELV. Magyar falu
Borsod Vármegyében, birto
kosai Sturmány, és több
Urak, lakosai katolikusok,
fekszik Dédestöl két mért
földnyire , fája ügyán tűzre,
és épületté, 's hutája is van ,

de szántó földgyei íoványök^
legelője riem elegendő , pia~
tzozása tavól, és malma ha
sonlóképen helyben nernt
lévén, harmadik Osztály
béli.
CSERNELHÁZA. Magyar fa

lu Sopron Vármegyében, bir
tokosa Csernely Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Reptze vize mellett, Szent
Györgyei által-ellenben, Nemeskértöl más fél mértföld
nyire , díszesíttetik az Ura
ságnak kastéllyával , és széf*
rendben lévő majorságával,
Spanyol Országi juhok is ta*
lakatnak itten , határja kö
zépszerű termékenységu va
gyonnyai külömbfélék, má*
sodik Osztálybeli.
C SE RNE t óc z. TótfiduVas
Vármegyében, földes Urat
Gróf Szapáry, és Gróf Bat
tyáni Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik hegyek
között Murai Szombathoz,
nem meszsze, mellynek fi
liája , termésbéli tulajdonsá
gaira, s vagyonnyaira néz
ve, hasonló Cscrnctihe^ el
ső Osztálybéli.
f

y

CSERNETHÁZA.

Elegyes*

oláh, és rátz falu a' Bánát
ban , Temes Vármegyében,
földes Ura a* Királyi Kama
ra, és Sándor Uraság, lako
sai katolikusok, többen 6
hitűek, ffkszik Gyarmatnak
szom-

CSEM*.

szomszédságában, mellynek
filiája, Temesvártól mintegy
fél mértföldnyire, határja
termékeny, s jó dohány te
rem benne, méheketis ha
szonnal tartanak lakosai.
CSERNIA. Banátbéli falu
Temes Vármegyében, feksz k a* Temesvári keriílétben,
ü Rómaiak hajdani santzánál, Temesvártol egy, és\.
mértföldnyire. Határja kö
zépszerű.
CSERNIK. Tót falu Bereg'
Vármegyében, földes Ura
Gróf Schönborn Uraság, la
kosai ó hitűek, fekszik a'
Munkácsi Uradalomban, ám
bár meglehetős legelője, 's
mind a* kétrendbeli fája
van, nem külömben makkja
ís saját határjában, mivel
pedig határja leginkább za
bot terem, a* negyedik Osz
tályba tétettetett.
CSERNI. Tót falu Zólyom
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok, határja hegyes,
és nehezen trágyáztatik, leélője, fája elég, marhákal váló kereskedése is van,
és Zólyomi piatza helyétől
nem meszsze lévén, első
Osztálybéli.
9
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CSERNINA. C^ernina. Tót

falu Zemplén Vármegyében,
földes Ura Matyasovszky, és
Pothorányi Uraságok, la
kosai katolikusok, fekszik

CSER*.
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Jánkótzhoz nem meszsze, $
ennek filiája, legelője elég,
's marhával is neih haszon
talan kereskednek lakosai,
határbéli fold gyének egy ré
sze soványas, más része pe
dig nem terméketlen, har
madik Osztálybeli*
CSERNYIN A* vagy

C{erm-

na. Tót falu Sáros Várme
gyében, földes Ura Gróf
Szirmai

Uraság,

fekszik

Haiszlinhoz közel.
CSERNO LEHOTA. AZ L.

betűben.
CSERNOHOLOVA.

Cserno-

hova. Orosz falu Ungvár
Vármegyében, földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai ó
hitűek, fekszik az Ungvári
kerületben. Határja közép
szerű.
CSERNOVA. Tót falu Liptó
Vármegyében, földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai ka
tolikusok, fekszik Vág vi
ze mellett, Rozenbergátol
\ . mértföldnyire, s ennek
filiája, ámbár legelője a'fe
jős marháknak igen haszitos,
földgyének fele termő, mint
hogy határjának fele síkos;
és fája is elegendő, szálak
kal, kézi munkával is ke
reshetnek pénzt; de mivel
legelője vonó marháinak szo
ross, földgyének fele sovány,
és határját a* víz járja, a* má
sodik Osztályba tétettetett.
7

CSER-
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CSERN,

CSERN.

mind a' kett&
CSERNTE. Elegyes lakosú Agárdnak,
magyar falu Veszprém Vár első Osztálybéli.
megyében, földes Ura Gróf
CSERNŐ. Szabad puszta
Zichy Uraság, lakosai kato Zemplén Vármegyében.
likusok , és reformátusok,
CSERNENIAS. Temes Vár-^
fekszik Fejér Vármegyének megyében.
szomszédságában, S úrhoz kö- j CsEaTÁsz. vagy
Csertis\
zel, 's ennek filiája, Zirts-I Csertiti,
Voloske. Tót falu
tol egy mértföldnyire, Ga-1 Bereg Vármegyében, birto^
lya vize mellett, határos dél- kosai külömbféle Urak, la
re Inotával, napnyugotra kosai ó hitűek, fekszik a'
pedig Szapárral, földgye Felvidéki járásban, határja
meglehetős, legelője szo nem igen jó termékenysé
ross, réttye középszerű szé gu , hasonlít Brod helysé
nát terem , erdeje mind tűz géhez , negyedik Osztály
r e , mind épületre elegen béli.
d ő ; de szőlő hezye nirits, a*
CSERTA LAKOS, Magyar
második, Osztályba tétette-' falu Szála Vármegyében, la
tettr
j kosai katolikusok, sovány,
CSERN VE FÖLDGYE. Magyar, és szoross határja lévén, har
falu Szála Vármegyében, la madik Osztálybéli.
CSERTE. vagy Csertisnye.
kosai katolikusok, határja
kiváltképen termékeny, sző- Tót falu Ungvár Vármegyé
leje jó bort terem, mellyet ben , birtokosai külömbfé-I
'6 áron szoktak eladnia' le Urak, lakosai ó hitűek,
akosok, külömbféle javak-' fékszik Ungvártol , három
kai megáldaitatva lévén, el mértföldnyire, középszerű
termékenységéhez, s v a 
ső Osztálybéli,
CSERNYINA, Csernina név gyonnyaihoz képest, máso
dik Osztálybéli.
ílatt,
9
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CSERNYŐ. Ag

Csernyo,

Csernyina. Tót falu Zefnplén
Vármegyében, földes Ura
Szerdahelyi, ésKlobusitzkyí
Uraságok, lakosai katoliku
sok, fekszik Bottyán mel
lett, '$ ennek filiája, határja kiváltképen termékeny,
mnt azon javai lévén, nwöt

CSERTEZ. Csertisnye.

Tót

falu Zemplén Vármegyében,
birtokosa Szirmay Uraság,
lakosai oroszok, fekszik
Szinához egy, és .J. mért
földnyire , Harmintzad is van
benne , Lengyel Ország felé
Besikidhegy alatt, Latortza
folyása mellett, szántó föld-

"CsERV.

CSERT.

gyei hegyeken ragynak
g y a n d e azért meglehe
tős termékenységuek, ám
bár szorgalmatos trágyáztar
tást kívánnak; tulajdonsá
gaira nézve hasonlít Alsó
Csebinye'he^ harmadik Osz
tálybeli.
CSRRTIHÁZ. Szabad pusz
ta Somogy Vármegyében,
földes Ura Gróf Niczky Ura
ság.
' CSERTŐ. Magyar falu So
mogy Vármegyében, földes
Ura Somsits Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik a' Szi
geti járásban, Apátihoz kö
zel, 's ennek filiája, határ
ja termékeny, '& külömbfé
le javaihoz képest, elsó Osz
tálybeli.^
CSERTŐ. Szabad puszta Pest
Vármegyében, fekszik Ka
locsáhoznem meszsze, melly
nek filiája.
u

t

CSERVENA. Cserna.
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CSERVENKA. Elegyes falii
a Bánatban, fekszik a' Du
na mellett, Zemlénnel által
ellenben, Fahtsovátol egy
és
mértföldnyire.
9

?

CSESZÁNFALVA. Tót falu

Szenes Várhiegyében, lako
sai katolikusok; ámbár határjának fele soványas, de
más nevezetes javai lévén,
első Osztálybéli.
CSESZNEK. Vára Veszprém
Vármegyében, földes Ura
Gróf Eszterházy Uraság, fek
szik Pápától,, 's Fejérvártól
négy, Veszprémtől pedig há
rom mértföldnyire, egy a*
természet által felemeltetett
kősziklán. Építette e* Várat
I3i4dik esztendőben Gara
Zsigmond,

ZSIGMOND Ki

rálynak uralkodása alatt, a*
mint a kapu felett lévő em
lékeztető irat is nyilvanyít9

tya: Sub Serenissimo
Principe, SIGISM VNDO Rege Hun
Ele gáriáé , Arx haec invincibi-

gyes falu a* Bánatban, fek lis extructa est. Magva sza
szik Újpalánkához fél mért kadván pedig Nemzetségé
földnyire.
nek, a* nevezetes Verbőczi
CSERVENA MÉDIA. Banát leve birtokosa; de ez is fiúi
béli falu, fekszik Szent Mi ág nélkül hamar elhalyán.
klóstól 4. mértföldnyire.
Torok Istvánnak birtokába
jutott,
Pápával, Ugoddal
* CSERVENKA. Elegyes falu
Simontornyával
egyetem
Bács Vármegyében, földes
Üra a* Királyi Kamara , fek ben ; azután pedig Hoszszuszik Kulához nem meszsze, tótira jutott, ü kit Eszterhá
mellyhez hasonlító, s en zy Dániel, mint vér szerént
való attyafiác, rabságából
nek filiája.
kész
t

9

CSSSZK»

CSESZT*

kész pénzel kiváltván, a' ság, fekszik Veszprénptöl há
Királynak meg egyezésével rom mértföldnyire a' Vár
hatalma afá hajtott, 's az ól- alatt, Oszlopnak szomszéd
ta e' híres nagy Nemzetség ságában , lakosai katoliku
nek birtokában van. A' Vár sok , és reformátusok, haj
egy üreges kősziklán épült, dan e* Mező Város neveze
mellybői, mind az erdőség, tes volt, 's vásárok, vagy
mind pedig a* térség fele sokadaknak is tartattak ben
igen szép , és uri kinézet va ne ; de régi díszességét sza
gyon. Győr, és Komárom badságaival együtt az idöfelé, á* térség körülötte hol : nek külömbféle viszontag
halmos, hol alatsonyabb, és ságai között elvesztvén, most
egyenes, jó termékenységu középszerű mind népességé
szántó földekkel megáldat- r e , mind pedig épületeire
tatvai a' körül fekvő majp- : nézve. Fekvése sok helyeket
rok, 's kertek, gyümöltsö- felül halad , gyümöltseire
sök új elevenséget adnak vi- nézve pedig az Országnak
dékjének. Meg jegyzésre akármelly reszebéliekhez ké
méltó, hogy a' nap nyügoti pest nem utolsó, és sok plán
részéről a* Várat tartó kőszik tált fákkal bővelkedik, le
la alatt olly barlang vagyon, gelője , fája, réttye elég van,
melly mirit egy setét bolt az de mivel fóldgye soványos ,
egész Vár alatt elterjedt, el második Osztálybéli.
CSESZTANCZ. CsesTtianecTj
lenében pedig a* másik ol
dalban ismét majd hasonló Horvát falu Szála Vármegyé
kősziklái üreg vagyon; har ben , földes Ura Gróf Álthán
madik pedig mellette de tá Uraság, lakosai katolikusok,
volabb, melly már alló viz- fekszik Szent Mártontól nem
zel vagyon tele, vize kék meszsze , mellynek filiája,
szinu, és nehé* kigyó szagú, 's hozzá hasonlító.
CSESZTE.
Sattmansdorf,
kelletlen tikkadt ízu, mint
hogy sehol ki folyni nem Csesrta. Tót Mező Város Po
láttszatik, némellyek a* föld sony Vármegyében, földes
mivelők közzűl kik e' vízben Ura Gróf Pálfy Uraság, la
meg förödtek, jó hasznát ér kosai katolikusok , fekszik
Modorról egy és mértföld
zették.
CSESZNEK. Mező Város nyire, Vereskő alatt, Pila,
Veszpém Vármegyében, föl és Ompitálhoz közel. Itt szü
des Ura Gróf Eszterházy Ura letett vala Jaszlinszky An1

CsESZT.

CsESZT.

drás, tudós Jesuita Szerzetes
a* ki bőltselkede'si , vl Filosófiába való oskolai mun
kai által eSméretes. Határja
e> Mezó Városnak tsak egy
nyomásra való van, melly
gabonát, zabot, éé árpát
nevezetes termékenységgel
hoz, hegye, fejér hegynek,
erdője Lietavának, folyója
pedig Gidra vizének nevez
tetik ,.vagyonnyainak eladá
sára jó módgya lévén, első
Osztálybéli.
CSESZTEREK. Szabad pusz
ta a' Bánátban Torontal Vár
megyében, földes Ura a* Kixályi Kamara, fekszik tavak
között Nagy Becskerektöl
másfél mértföldnyire. Határja
jól termő.
CSÉSZTREG. Magyar, és

elegyes Mező Város Szála
Vármegyében, földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Kerka vize mellett, Dobronoktol egy mértföldnyire,
határja r^sz szerént hegyes,
és sovány, rész szerént Ker
ka vize mossa, mind azonáltal, a* hol jó miveltetik,
elég termékeny; szőlő hegye
tsekély, noha dombon fek
szik , mivel alább, való bort
terem , eladásra alkalmatos
sága más helyeken , közép
szerű vagyonnyaihoz képest
második Osztálybéli.
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CSSSZTVR. Csastvo. Ele-*
gyes tótfalu Nógrád Várme
gyében, földes Ura az Eszterigomi Fő Káptalan, s Majthéhyi Uraság, lakosai kato
likusok., s augusztána Val
lásbéliek , fekszik Balassa,
Gyármattól egy óránnyira,.
Nógrád , és Szécsén között ,
mind a' két helytől három
mértföldnyire. 179a. eszten
dőben maga költségével ,
Plébánust, s oskola mestere
fundált itt Esztergomi Kano
nok , s Érseki helytartó Vilt
Jósef Úr, a' ki sokáig ditsérétesen folytatott Régensé; géért az Nagyszombati Ne
mes ifjak nevelő házában
(Convictusban) az > egész Or«szagban méltán esméretes.
Termésbéli vagyonyaira néz
ve lásd Bankot, mellyhez
hasonlít, 's mind a' kettő ,
. második Osztálybéli.
y

y
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CSESZTÓ. Csongrád Vár
megyében Cseszte Uradalom
tol neveztetik Szinta felett
foly k i ; melly a' Török via
dal miatt, olly nevezetes, ég(y
mértföldnél szélessebben ter
jed el.
CSETELEK. Oláh falu Bi
har Vármegyében, birtoko
sai Fráter Urak, lakosai ka
tolikusok^ és ó hitűek i fek
szik az Érmellyéki kerület
ben Mitskéhez nem mesz
sze,
y
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CSET.

CSETN*

sze, mellynek filiája, határ kivánnya, szép tiszta búzát
ja termékeny.
's mindenféle gabonát elég
CSETENY. Nagy Cseteny. termékenyen hoz, vagyon
Tót falu Nyitra Vármegyé nyait eladhattya Újlakon, é$
a* szomszéd
ben , lakosai katolikusok , BereksTjíipn
fekszik a' Nyitrai járásban , szőlő hegyekben pedig k e 
reshet kézi munkával, fája
tatárja középszerű. CSETENY. Magyar falu mind tűzre, mind pedig épü
Veszprém Vármegyében, föl letre elég; de mivel legelője
des Ura Gróf Eszierházy Ura szoross, s határját a' víz jár
ság , lakosai katolikusok, ja , (mellyen három Kom
fekszik Oszlopnak szomszéd pos malma van ) a* második
ságában , mellynek filiája, Osztályba tétettetett.
Zsirtztöl egy mértföldnyire,
CSETNEK. Mező Város
kies helyen a* Bakonyi er Gömör Vármegyében, szá
dőség közt helyheztetye , mos Uraknak lakó helye,
Csarkától délre egy német lakosai katolikusok, evan
mértföldnyire esik, ugyan gélikusok, és reformátusok.
azon részről esik Csatár i s , Nevezetét, vagy a hajdani
távolabb Fejér Vármegye fe Cserneki Nemzetségtől verte,
lé Csérnye falu korul, Técs, vagy azzal közös vala, melly
Jászt, Nána Dudár, és Szent Nemzetségnek férfi ága ki
Király faluknak szomszédsá halván , á* leány ágon is son
gokban , határjának termé káig fel tartatott a' birtoki
kenysége hasonlít Csesinek*- hatalom, fekszik e' Város
he\i második Osztálybéli.
Rosnyótól egy mértföldnyire,
CSETFALVA. Magyar falu egy magos hegy alatt lévé
Bereg Vármegyében j birto yöígyben, melly a* Jolsvai
kosai Báró Prényi, Csató , határtól elválasztya, egy fo
és Buday Uraságok, lakosai lyó vizetskéje van, melly
reformátusok, fekszik Ugc- öt nagyobb vas hámorait
tsa Vármegyének szélénél, a' hajtya, két kapát készítő há
Tisza mentében , Váritol fél mora is van; yertt vasa neve
mértföldnyire, Újlakhoz pe zetes. A* Városi épületek leg
dig tsak \ . órányira , a' hol inkább fából készültek, lako
vagyonnyaikat elszoktak ad sai erőss emberek, s némeln i ; határja, ha trágyázratik lyeknek kemény, *s kedves
nem minden esztendőben , ség nélkül való beszédbéli
kanem tsak a* mint földgye rnódgyok van, szorgalmatos
keres9

R

f

x

9

Czu.

CSETN.

4if

kereskedők ,' 's mind vassal, talanbéli Uraság ,.lakosai ka
mind bottal, mind élettel tolikusok , fekszik Kösztöltz,
bejárják a' hazabéli neveze és Jászfalu puszta mellett,
tesebb Városokat, Mások pe kütembféle hegyek között,
dig kézi, és vas hámorbéli Esztergomtól két mértföld
munkával szántással, is fog nyire Pilis Vármegyének szé
lalatoskodnak , némellyek len. 1779. esztendőben Ro
kölöm bféle mesterségeket űz mai út merő oszlopok ásatnek. Egy elpusztúltt kastély tattak ki itten, mellyek em
is van benne. Ispotállyá a* lékezetnek okáért a Magyar
Gyöngyösi Fundaí^iobol tar- Királyi Univerzitásnál tartat
tátik fel. Nevezetes határjá nak. Azoknak, a' k,ik Esz
ban Ter hegye, mellyben most tergomból Budára utaznak,
számos bányák nyittatnak fel. rövidebbnek látszik a' CsiIde tartoznak Tedl6t\ ésTor- ven keresztül vezető út, mint
nava szabad puszták is. Fel sem a Csabára vezető Posta
tartatik itten még az a' régi út, hanem alkalmatlan, 's já
szokás is, hogy ujj eszten ratlanabb is.Legelőjc elegen
dőben , az ujj választott Biró dő , fája tűzre, és épületre,
pénzt hányat a' szegények szőlei középszerű torokat
nek. Határbéli szántó föld- j termének, eladásra jó alkalgyei termékenyek, legelője I matossága Esztergomban, és
elegendő, fája tűzre, és épü a' Duna vizén; fogyatkozá
letre , marháinak itató heiye sai ellenben, hogy szántó
alkalmatos, három piatzozása földgyeinek egy része homo
közel mint egy mértföldnyi kos , mellyet a záporok is
re , makkja tsekély, szilvás ! járnak, melly miatt, másosal j ó k , első Osztálybéli.
I dik Osztálybéli.
CSETKITZ. Szabad puszta
CZIBAK. Szabad puszta Pest
Liptó Vármegyében, földes Vármegyében.
Ura Rozemberg Városa ,
CZIBAKHÁZA. Magyar falu
mellytól nem meszsze fek Heves Vármegyében, földes
szik, \ Vichodnához tartozik. Ura Földváry Uraság, lako
CSEV. Szabad puszta Fest sai többnyire reformátusok,
Vármegyében, fekszik Mo- I fekszik Tisza vize mellett az
nor mellett, 's ennek filiája. I Ország úttyában Szolnoktól
CSEV. vagy Csív. Tót falu két mértföldnyire. Határbéli
EszrergomVármegyébeh, föl földgye rész szerént termé
des Ura az Esztergomi Káp keny , fűzessé közönséges >
Dd
nádgya,
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nádgya ," sássá elegendő, sző
leje hasznos, száraz, és vízi
malma a' határban, fogyatko
zásai , hogy földgyének egy
része homokos , piatzozása
távol esik, és a Tiszának al
kalmatlanságai miatt sokszor
nehéz járások van , 's a* Ti
sza vize gyakran el is szok
ta önteni határját , melly
miatt a harmadik Osztály
ba tétetett.
CZIGÁNCSAK. Szölö hegy
Szála Vármegyében.
>

9

CZIBLES FOLYÓ víz. Foly

Drogomer falva felé, onnan
Jódot, és Batitzat meg ha
ladván , több patakokkal egyetemben Iza vizével egyesíttetik.
CZICSNYÁN. Tót falu Tren
tsén Vármegyében, lakosai
katolikusok, határja sovány,
'$ jobjára zabot terem, le
gelője jó , de más nevezetes
fogyatkozásai miatt, sovány
lakást szolgáltat.
CZIFFER. Tót Mező Város
Posony Vármegyében, bir
tokosai Gróf Battyáni, Báró
Schlosberg , Makripodáry,
és más Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Nagy
szombattól más fél mértföld
nyire Sárfőtől egy, Kápolná
hoz közel, Gidra vize mel
lett az Ország úttyában , az
Uraságoknak, kastéllyaival,
és szép épületeivel díszesírte
%

rik , kő kerítésein kivül vágy
nak az Uraságoknak Csfir-»
jéi, és gabonát tartó házai,
haj árja jő termékenységu
fája elég, legelője, és k a szállója szuken, de vagyon
nyainak eladásra jó módgya
lévén, első Osztálybéli.
>

CZIGAND.

Kis

CiigdncL

Magyar falu Zemplén Vár
megyében, földes Ura Gróf
SennyeiUraság, lakosai több
nyire reformátusok, fekszik
N. Tárkanynak szomszédsá
gában, mellynek filiája, Le
ányvárától egy, Lelesztöl pe
dig más fél mértföldnyire,
határja soványas, termésbéli
tulajdonságaira nézve hason
lít Katádhoz, második Osz
tálybeli^
CZIGÁND. Nagy

Ciigdnd.

Magyar falu Zemplén Vár
megyében az előbbinek
szomszédságában, földes Ura
Gróf Sennyei Uraság, lako
sai nyárban a' szúnyogok
miatt elég alkalmatlanságo
kat szenyvednek, de hasznos
halászattyok miatt ezt kön
nyen eltűrik, határja szorgal
matos mivelés után közép ter
mékenységu, második Osz
tálybéli.
CZIGANYEST. Oláh falu Bi
har Vármegyében, földes Ura
* Nagy Váradi. Püspökség,
lakosai ó hitűek, fekszik a*
Belényesi kerületben.
a

CZIGÁNY-

CziGfe
:

CZIGÁNYFALVA. Ctiganest. vitzai Uradalomban, fnivel

Oláh falu Bihar Vármegyeben, földes Urai Gróf Bat
tyáni, és más Urak, lakosai
ó hitnek, fekszik a' Nagy
Váradi kerületben, határja
közép termékenységu, máso
dik Osztálybéli.
CZIGENYOTZ. Orosz falu

Ungvár Vármegyében, föl
des Ura a' Királyi Kamara,
lakosai ó hitűek, fekszik az
Ungvári járásban, Dengláz
nak szomszédságában, melly
nek filiája, 's fordője is van.
Határia középszerű, vagyjflinyai külömbfélék, második
Osztálybéli.
CZIGEL. Tőt falu Nyitra
Vármegyében , földes Ura
Gróf Pál fy Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Szebedrástól nem me?zsz£,'s ennek
filiája, Bajmóczhoz egy mértföldnyire, határbéli foldgyeit
a' záporok járják, és négy
marhával miveltetnek, de
Körmöczön, Privigyén lévő
iatzozása miatt, a' hol szeerrel, s kézzel is keres
hetnek, azon felül kézi mun
kával készült szerszámokat
is ottan jól eladhattyák, har
madik Osztálybeli.

Í

419

y

CZIGELKA. Csigelka. Orosz

falu Sáros Vármegyében,
földes Ura Gróf Áspermont
Uraság, lakosai egyesült ka
tolikusok,, fekszik a* Mako-

határja sovány , és hegyes ,
's azonban más javai sintsenek, fája tűzre elegendő, ne
gyedik Osztálybéli.
CZIGLA.

Csigla.

Orosz

falu Sáros Vármegyében, föl
des Ura Gróf Szirmay Ura
ság , lakosai ó hitűek, fek
szik Vidara vize mellet, Zborovtol egy, és .J. mértföld
nyire , gazdag esztendőben
terem a földgye öszi gabo
nát is , réttye jó, erdeje elég,
de más fogyatkozásaira néz
ve, harmadik Osztálybéli.
CZIGLED. Remete hely Ko
márom Vármegyében.
CZIKLIN*

Kis

Cziklin,

Klein Ctikken. Horvát falu
Vas Vármegyében, földes Ura Gróf Erdődy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Cziklin vize mellet, Szalonakhoz más fél mértföldnyi
re , határja néhol soványos
fája elegendő, földgye h o 
mokos , és köves i s , máso^
dik Osztálybéli.
r

CZIKLIN. Német Cokiim

Elegyes lakosú német falu
Vas Vármegyében , földes
Ura Hertz. v. Gróf Battyáni
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Öri Szent Mártonnak
szomszédságában, határja so
ványos, és szorgalmatos trá
gyázást kívánj de mivel fája
Dd s
elegen-
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. CZIKÜ.

CZIKL.

elegendő , az előbbenihez Klára Szerzetebéli Apátzáké
volt. .
hasonlító.
Czntó. Magyar falu Tolna
CZIKLIN. Oláh
Ciiklin.
yóllendorf. Horvát, és ele- | Vármegyében , földes Ura
gyes falu Vas Vármegyében, Perctef Uraság, lakosai k a 
földes Urai a Czisztertziták, | tolikusok , fekszik a* Völgylakosai katolikusok ^ fekszik ségi kerületben, határja ter
N. Falva mellett, s lakosai mékeny.
C z n . Szabad puszta Tol
marhákkal is kereskednek.
Határja középszerű, legelője na Vármegyében, földes Ura
\ Gróf Aponyi Uraság.*
j ó , második Osztálybeli.
CZIKLOVA. Elegyes falu a | CZILLINGTH ÁL. Horvát faBánátban, lakosai katoliku I lu Sopron Vármegyében, föl
sok, és ő hitnek, fekszik des Ura Hertzeg Eszterházy
Oravítzátol nem meszsze, Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Vasvártól más fél
határja termékeny.
CZIKLÓ. Oláh falu Szatmár mértföldnyire, határja meg
Vármegyében , földes Ura lehetős termékenységu, fája,
FöldyUraság, lakosai ó hi és legelője elegendő, egyéb,
tűek , fekszik Nagy Bányá középszerű vagyonnyaihoz
hoz mellynek filiája nem képest, második Osztály béli..
meszsze, egy nyomású szán
CZIKOKA. Crikolya. Sza
tó föl dgyd közép tettnékeny- bad puszta Fejér Vármegyé
séguek, réttyei mellyeknek ben, földes Ura Gróf Zichy
a víz áradások nem ártanák Uraság.
•' •
meglehetős szénát teremnek,
CZIKOLKAF. Vadász ház Po
alkalmatos itató helye Sza sony Vármegyében.
mos vizén, fája mind tűzre,
CZIKOVLYÁN. vagy Ggrmind épületre elegendő , koylány. Horvát falu Szála
makkja is van, Királyi déz- j Vármegyében , földes Ura
mát nem adnak, második Gróf Althán UraJág, lakosai
Osztálybéli.
katolikusok. Határja közép
CZILÓK. Szabad puszta Po szerű. .
sony Vármegyében, földes
CZIMENNA. Tót falu Tren
Ura a Religyiói Kincstár, la tsén Vármegyében,földes Ura
kosai katolikusok, fekszik Gróf Illésházy Uraság, lako
Nemes Reginek szomszédsá saikatolikusok, fekszik Inogában , réttye, és erdője nin- vetzhegye alatt, Nyitra Vár
ven, légelője szűk) a' «S^ megyének szomszédságában,
Du9
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Dubovdjel mellett , s ennek
yonnyainak eladására jó al-»
filiája , erdeje eleg, határja almatossága, de fája nem
termékeny, földgyei a* he lévén , második Osztályba té
gyek oldalain soványok, *s tettetett.
ámbár legelője, és fcíjok is * CZIRÁK. Magyar falu So
•an., mind azáltal egyéb fo pron Vármegyében , földes
gyatkozásaihoz képest, har Ura Gróf Cziráky Uraság,
madik Osztálybéli.
lakosai katolikusok, fekszik
CZIN. Czeny.
C[inovis[ko. a' Viz mellett, Kapuvártól
Tót falu Liptó Vármegyében, egy, és J. mértföldgyire, ha-'
földes Urai Okolitsányi, és tárja középszerű, réttyei j ó k ,
több Urak, lakosai katoli fája elegendő, 's középsze
kusok , fekszik Motko Szent rű vagyonnyaihoz képest >
kereszthez nem meszsze. Ha második Osztálybéli.
tárja meglehetős.
CZ^RÓKA. Folyó Víz Zem
CZIK SZENT KERESZT. AZ plén Vármegyeben, ered
Nasztasz, és más patakok
Sz. betűben.
CZINESDORD. Német falu ból, számos helységek fel
. Vas Vármegyében , lakosai J, vették ve vezetet mint hogy
katolikusok, földgye sovány, általa határjaik öntöztetnek,
réttye tsekély, *s kevés va Szina Városánál Kohanótzgyonnyaihoz képest, harma hoz közel, Lahortza vizébe
szabad.
dik Osztálybéli.
<
CZINFALVA.

Sicgendorf.

C[ingdorf. Horvát falu Soron Vármegyében, földes
fra Hertzeg Eszterházy Ura
ság , lakosai katolikusok ,
fekszik Ruszttől egy mértföld
nyire , határja, *s vagyon
nyai is középszerű lévén, má
sodik Osztály béli.
CZINKOTA. Tót falu Pest
Vármegyében, földes Ura Beniczky Uraság, lakosai evan
gélikusok , fekszik Pestöl két
órányira, határja közép tertermékenységu, sffcha homo
kos, bora is középszerű, va-
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HoSZSZÓ MEZŐ.

Zemplén Vármegyében, aV
H. betűben.'
CSIBOGAD. Vám ház Ba

ranya Várinegyében.
CSIBRAK. Tót falu Tolna
Vármegyében , földes Ura
Jeszenszky Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Mutsi
mellett , 's ennek filiája
minden javai vannak; de mi
vel szántó földgyeinek né
melly része homokos, a' má
sodik Osztályba tétetett.
r

CSICSÁS, V. Csicsat. Sza-,

bad puszta Somogy VármeDd3
gyé-r

Csicsó;

CSICSE.
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sajtyokat a* hazában meszsze
földre elszoktak hordani ,
jó fekvésére nézve marhák
kal kereskedést indíthat, de
. CSICSER. Csitsovtif. Ma hátárbéli földgyének sovány
gyar, és tót falu Ungvár Vár- • sága miatt, a' harmadik Osz
megyében , birtokosai kü tályba tétettetett.
Csicsó. Magyar falu Ko
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok , ó hitűek, és re márom Vármegyébgn a' Csa
formátusok , fekszik Pálocz- lóközben , földes Ura Gróf
tól \ . mértföldnyire, Lator- Zichy Uraság, a* kinek szép
cza vizének Ung öblével való lakóháza vagyon itten, lako
egyesülésénélhatárjának jó sai katolikusok, fekszik Metermékenységéhez *s egyéb gyertöl egy mértföldnyire,
vagyonnyaihoz képest, első számos malmai vannak a'
Dunán! Szomorú vala nemeiOsztálybéli. .
CsigsiR. v. Cicsfr. Oláh lyekre nézve itten 1766. esz-*
falu Arad Vármegyében, föl tendőben a' farsangi mulat
des Ura a' Királyi Kamara, ság, mert a' menyaszszonylakosai ó hitűek, fekszik az nyal, 's két szekéren lévő sze
Aradi járásban, lakosai ki mélyekkel a* Dunába sülyváltképen dohány körül fog ledtek; a* vőlegény pedig l o 
lalatoskodnak, 's méhészkedő von ^ és egy szekér nép meg
nek, határja néhol soványos, szabadultak , határja k ö v é r ,
és földg^ének egy részets- nádgya elegendő, réttye, és
kéje homokos , Maros vize legelője alkalmatos, eladásra
szokta elönteni, fája elegen jó módgya, legelőjét, földdő, malma helyben, első Osz gyeit, és réttyeit is gyakran
járja a* víz, mindazáltal jó
tálybéli.
CSICSMAK. Tót falu Tren- tulajdonságaiért, első Osz
tsén Vármegyében, földes tálybéli.
Csicso. Magyar falu Szála
Ura Gróf Serényi Uraság,
lakosai katolikusok, és evan Vármegyében , földes Ura a*
gélikusok, fekszik Vág Besz- Veszprémi Püspökség, lako
terczétöl egy, és mértföld sai katolikusok, fekszik Fü
nyire hegyek között, mellyek redtől \ . mértföldnyire,, Ba
a* falutól neveztetnek, lako laton tava mellet, határja
sai gazdáskodnak kiváltké termékeny, vagyon elegen
pen a' juhok k ö r i ) , 's jó ízü dő legelője, erdeje, mind
a* kétr

gyében, földesura a Vesz
prémi Püspökség , lakosai
katolikusok, fekszik Kátéd
hoz közel, s ennek filiája.
y

v

v

Csicso,

Csicsó,

423

a* kétféle fája; jó szántó gyonnyaihoz képest, máso*
földgyei * és középszerű rét dik Osztálybéli.
tyei , melly vagyonnyaihoz
CSICSOVA. Szabad puszta
képest, második Osztálybéli. Bács Vármegyében , földes
Ura Zombor Városa, meliy
Csicső. Horvát falu So
hez közel fekszik, 's földgye
mogy Vármegyében, földes*
hozzá hasonlító.
Ura Inkey Uraság, lakosai
CSIF. Elegyes falu Biha^
katolikusok, fekszik Iharos
Vármegyében.
jmellett, 's ennek filiája, a'
CSIFFÁR. Tót falu Bars Vár
Kanizsai járásban, minden
megyében , birtokosa az Esz
javai vágynak, úgy mint fá
tergomi Fő Megyebéli Sz.
ja, makkja, legelője, réttye;
István Szeminárioma, (Nevagyonnyainak eladására jó
vendék Papház ) lakosai ka
alkalmatossága, földgye ter
tolikusok , fekszik Verebélymékeny , és szőlő hegye is
tol \ . mértföldnyire, határja
lévén, első Osztálybeli.
termékeny, erdei vannak,
Gsicso. Szabad puszta Tol legelője nagy, és apró mar
na Vármegyében, földes Ura hainak is elegendő , határja
Gróf Aponyi Uraság, fekszik nagy, szóleje tágas, mel
Högyésztöl nem meszsze, *s lyek jó borokat teremnek,
és otthon könnyen eladják,
ennek filiája.
CSICSÓKA. Csicsfa. Csicsa- malma helyben, piatzozása
ya. Elegyes falu Zemplén is vagyon , s búzáját melly
Vármegyében , földes Ura terem könnyen eladhattya,
Szfrmay Uraság, lakosai ka első Osztálybéli.
CSIGA. Szabad puszta Csa
tolikusok, fekszik Matyasótz
mellett, 's ennek filiája, ha nád Vármegyében, földes
tárja három nyomásbéli, és Ura a Királyi Kamara, fek
ha trágyázta tik, tiszta búzát szik Palotához nem meszsze,
is gazdagon terem , réttyei 's ennek fiKája.
'ó szénát hoznak, mellyek
CSIGERÉ. Szabad puszta
Létszer kaszál tatnak, legelő Veszprém Vármegyében, föl
je nem igen elegendő, fája des Ural többek, fekszik Vá
tűzre a mennyi szükséges, sárhelyhez nem meszsze*
malma helyben, piatzozása
CSIGERÜL. Oláh falu Arad
Varannón, Homonnán, és Vármegyében, földes Ura a*
Gálszécsen, só alatt is fiiha- Királyi Kamara, lakosai u
rozhatnak, középszerű va hitűek, fekszik Csigir vize
mellett
y
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CSIKÓS.

mellett , BorosjenŐtöl egy* lakosai katolikusok, és más-*
cs
mértföldnyire, határja félék , fekszik Óvárhoz n e m
termékeny, de . Csiger, és meszsze, mellynek filiája, 's
Tasnyik vizei gyakorta elön hozzá hasonlító núüéműségu
tik , töldgye j ó , és eladásra határja van.
is alkalmatos módgya, melly
CSIKÓS. Népes magyar fa
hez képest második Osztály l u Pest Vármegyében, lako
beli.
sai katolikusok , fekszik a
CSIGI. Szabad puszta GySr Kecskeméti járásban az OrVármegyében, földes Urái j szág uttyában, *s jó vendég
többek, fekszik Ponyvád, fogadói vannak. Határja k ö 
's Hali faluknak szomszéd zépszerű.
ságokban.
CSÍKOSA. Szabad puszta
CSIGIR. Folyó víz Arad Somogy Vármegyében, föl
Vármegyében, minekutánna des Ura Czinderi Uraság.
némelly vidékeket nedvesí
CSIKÓVÁ. Szabad puszta
tett Zarándtól nem meszsze, Bács Vármegyében, földes
foly fejér Körös vizébe.
Ura Zombor Városa mellyCSIGVÖLGV. Szabad pusz től nem meszsze fekszik.
ta Komárom Vármegyében,
CSIKOVITZ. Elegyes fala
földes Ura Gróf Eszterházi a' Bánátban , fekszik Duna
Uraság, fekszik Bánhidátol vizétől nem meszsze, Újpanem meszsze, Vennék fi lánkához két mértföldnyire.
liája.
CSIKVÁND. Elegyes ma*
CSÍK. Szabad puszta Pest gyar falu Győr Vármegyé
Vármegyében, földes Ura a* ben v birtokosai külömbféle
Urak, lakosai katolikusok,
Királyi Kamara.
CSJKLOVA. Német, és oláh és evangélikusok , fekszik
Csiklova, elegyes faluk Kras- Gyarmat mellett, s ennek fi
s£ Vármegyében, földes Ura liája^ Győrtől három mért
a' Királyi Kamara, lakosai földnyire , határbéli földgye
katolikusok, és ó hitűek. Ha termékeny, réttye elegendő
ugyan nintsen, de ^zon hi
tárjai középszerűek.
CSIKÓ. Elegyes falu Tolna bát sok faja felül haladgya ,
Vármegyében. Határjá kö szőleje termékeny, legelője
vér , vagyonnyai jelesek, el is elegendő lévén, elsó Osz*
tálybeU
só Osztálybeli, ..
CSIKOR. Elegyes magyar
CSIKVÁR. Hajdan neveze
falu Nógrád Vármegyében, tes Váj vala Fejér Vármegyé
ben ,
9
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b e n , épült Sár vize meHett
Fejérvártól más fél mértföld
nyire. Elfoglaltatván az Oz
mánok által mintegy nyoltzvan esztendeig jármok alatt
vala, míg 1686. ismét visz
sza nem adattatott; már most
omladékjai alá temettetett.
CSILIZ. Folyó víz Poson,
Győr, és Komárom Vármegyében , a' Csalóközben,
mellynek görbe folyása után
Érsek Újvárnak szakad vége.

9

CSILIZKÖZNER neveztetik
9

Komárom, Győr s Poson
Vármegyének az a* része, a*
melly a' Duna 's a' Csiliz vi
zektől körül van véve.
f

CSILL. Alsó Csill.

Csillu

de Sius^ Oláh falu Arad Vár
megyében , földes Ura Inkei
Uraság, lakosai ó hitűek,
fekszik Fejér Körös vize mel
lett , Iharosnak szomszéd
ságában , *s ennek filiája,
határbéli földgyei soványosak, és a vizek járják, makk
ja tsekély, második Osztály
béli.
9

CSILL. Felső CsilL

Oláh

falu Arad Vármegyében, földes Ura a* Királyi Kamara,
vagy Inkey Uraság, lakosai
ó hitűek, fekszik az döb
benitek szomszédságában, *s
hatója is hozzá hasonlító.

Platy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Lieszeknek
szomszédságában,Tvordosintól mintegy másfél mértföld
nyire. Határja három nyo
másbéli, 's gabonát i s , de
kivált zabot gazdagon te
rem , '$ ez az oka, hogy la
kosai többnyire pályinka fő
zéssel is foglalatoskodnak,
fája, miná épületre , ,mind
tűzre van, második Osztály
béli.
CSINTIEST. Oláh falu a Bá
nátban Krassó Vármegyében,
lakosaió hitűek, fekszik Fa
settöl fél mértföldnyire.

1

C s i M H O V A . Tót falu Árva
Varmegyében, földies Ura j

CSÍN Á LOS.

Candlos

név

alatt..
/ CSINTTE. Oláh falu Arad
Vármegyében , földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai ó
hitűek, fekszik hegyek kö
zött fejér Körös mellett ,
Simándtólfél mértföldnyire,
szabad fája, bő termékeny
földgye, és más javai is vágy
nak , de éssős időkben fo
gyatkozást szenyvednek ve*
tései, mind azáltal első Osz
tálybéli.
-CSÍP. Rátz falu Pest Vár
megyében Csepel Szigeté
ben, fekszik a' Duna partyán,
Taksonytol, egy és \ . mért
földnyire, határja termékeny*
és SOK fenyőfa bokrok van
nak »jta,
CSIPÁNHÁZA. v. Ctéptnhd*

4**5

CSÍPE.

;

Szabad puszta Veszprém
Vármegyében.
CSIPE. Elegyes falu Ugotsa Vármegyeben. Határja
szoross ugyan, de legelője
'6 , réttyei is, fája mind a*
hétféle, makkja, vízi malma
van, első Osztálybéli.

J

CSIPKEREK. Elegyes ma

CsisiT.
CSISITZ. Szádok.

Csisoc^.

Csisovet[. Tót falu Nyitra
Vármegyében , birtokosai
Rudnay Urak, lakosai kato
likusok , fekszik a* Bajmótzi
járásban, Tőkés Újfalunak
szomszédságában, mellynek
filiája. Határja középszerű,
CSISNYÓ. Elegyes Tót falu
Gömör Vármegyeben, földes
Ura Gróf Koháry Uraság, 's
a' Murányi Uradalomhoz tar
tozik, lakosai k g inkább
evangélikusok , fekszik Kopras, Mnyisány , és Lubenyik falukhoz fél órányira,
Jolsvától mint egy fél mért
földnyire. Határbéli földgyei
leg inkább gabonát, és zabot
teremnek, lakosai fa vágás
sal, szén égetéssel, és értz
hordással is keresik élelme
ket , vagyonnyaik külömbfélék, második Osztálybeli. .

gyar falu Vas Vármegyében,
földes Ura a' Szombathelyi
Káptalanbéli Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Mind
szenthez közel, 's ennek fi
liája. Határja közép termé
kenységu, termésbéli tulaj
donságaira nézve, AlsóMcsttriht[ vagyonnyai hason
lók, második Osztálybéli.
CSIPKÉS. Tót falu Sáros
Vármegyében , földes Ura
ftoszkoványi, és más Uraságok,lakosai katolikusok,fekjczik Szent Györgyhöz közel,
s ennek filiája. Határja meg
CSISZORÁ. Posgc Csiszura.
lehetős.
Elegyes oláh falu lihar Vár
CSI&ES. Orosz falu Sáros megyében , földes Ura a* Ki
Vármegyében, földes Urai rályi Kamara, laktsaikato
Gróf Szirmai, és Dessőfy Ura likusok , és ó hitnek, fekszik
ságok, lakosai ó hitűek, fek a' Papmezői járásban, Ma
szik Lyubotinnak szomszéd gyar Csekének szomszédsá
ságában , 's ennek filiája, gában, mellynek filiája, ha
Bártfától egy, és^. mértföld tárja sovány, és némelly ne
nyire , határja hegyes, de vezetes fogyatkozásai miatt,
nem terméketlen , réttye, és harmadik Osztálybéli.
legelője elegendő, fája mind
CSITÁR. Magyar Cútdr.
a* kétféle elég, de más fo Magyar falu Nyitra Várme-;
gyatkozásai miatt, harmadik • gyében \ ' birtokosai'külörtbOsztálybeli,
J féle Urak, lakosai katoliku
sok)
7
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Csizicz.
sok, fekszik Kolonhoz, és
Ürmenyhoz sem meszsze ,
Nyitrától egy mértföldnyire,
piatzozása Bajnán , föld gye
első Osztálybéli, de mivel
fája sem tűzre, sem pedig
épületre nintsen, és szőleje
sintsen, legelője szoross, rét
tye pedig hibás, a' harma
dik Osztályba tétettetett.
. C S I T Á R . Tót falu Nyitra
Vármegyében, az élőbbem
nek szomszédságában, bir
tokosai Jezernitzky,. és más
Urak, lakosai katolikusok
s Bajnának filiája, két nagy
halom között fekszik, fája
helyben , termékeny szőlő
hegye, és legelője, de mi
vel földgye középszerű , rét
tyei néhol tsekélyesek, a*
második Osztályba számlál
tatott.
CSITAR. Magyar falu Nórád Vármegyében, birtoosai Gróf Forgách, és a'
Religyioi Kintstár , lakosai
katolikusok, fekszik Martzalnak szomszédságában, melly
nek filiája, határja közép ter
mékenységu , kissebb tulaj
donságaira nézve lásd Alsó
Luddnyt „ meliyhez hasonló,
második Osztálybéli.
Csíz. Magyar falu Gömör
Vármegyében , földes Urai
Kubinyi, Abafy, és Hamvay,
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és evangélikusok, fek9

f

szik Rima vize mellett, Rimaszétshez közel, 's ennek
filiája, Serkétölfél mértföld
nyire, határbéli földgye min
denféle gabonát bőven te
rem , réttyének fele j ó , le
gelője szoross, fája nintsen,
piatzozása két , és három
mértföldnyire , gyúmöltsös
kertyei jók , káposztás föld
gyei hasonlóképen, keresettyek más helyeken a szőlő
mivelésböl, malma helyben,
kendert áztató vize alkalma
tos, második Osztálybéli.
CSIZICZ. Nyitra Vármer
gyében, Csisit[ név alatt.
CSIZÓTZ. Szabad puszta
Nyitra Vármegyében.
CZMERXO. Tót falu Liptó
Vármegyében , földes Ura
Okolitsányi Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Vág vi
ze mellett, Nagy Palugyától
nem meszsze, határja közép
szerű.
9

CZOLÁKFALVA.

CtplanO-

vetra. Orosz falu Bereg Vár
-megyében.
CZOMA HAZA. vagy Csomháza. Elegyes falu Vas Várm/egyében, földes Ura Gróf
Battyáni, és Zárka Uraságok,
lakosai katolikusok, fekszik
Ikervártól fél, Sárvártól pe
dig egy mértföldnyire, ha
tárja termékeny, tulajdonsá
gaira nézve „ Alsó Szilvágy
hoz hasonló, nevezetes va
gyon-

4a 9

CZON.

gyonnyaihoz képest,
Osztálybéli.

első

CZONCZÓ. C[ánzf/t.

Sza

S

bad puszta Komárom Vár
megyében , földes Ura Gróf
Eszterházy Uraság, fekszik
Ács mellett, az Ország úttyában.
Csó. Csobing, Nemes Csó.

CSOBAJ. Magyar falu Sza*
bólts Vármegyében > földes
Ura Patay Uraság, és mások, lakosai katolikusok,
és reformátusok, fekszik
Tordos mellett s ennek fi
liája , Nyíregyházától két
mértföldnyire, határja bő
termékenységu, kisebb tu
lajdonságaira nézve, lásd Ba
ját, mellyhez hasonló, else
Osztálybéli.
9
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Magyar falu Vas Vármegyé
ben, földes Urai külömbfó*
le Urak, lakosai evangéli
kusok, népes hely, és ár * CSOBÁNTZ VARA. Régi
váknak háza is van benne, omladozott Vár Szála Vár
síkon, fekvő földgye termé megyében , nem meszsze Tikeny, réttye jó minémüsé- han Várához, a* Balaton meU
g u , fíja elég, 's eladásra is' lett lévő magas, és meredek
jó módgya levén, lelsó Osz kösziklás hegynek tetőjén:
tálybéli.
allyán Szép szőlő hegyek, és
Csó. Puszta Csó. Elegyes surö ligetek vágynak. Mi
magyar falu az előbbinek kor é* Vár épségben vala,
szomszédságában, földes Ura olly jeles erősség volt, hogy
Gróf Niczky Uraság, lako f egy időben, az Aszszony ok is
sai katolikusok , réttye j ó , oltalmazhatták az ellenség
fája elég, eladásra is jó mód től , kövekkel, és forró víz
zel kergetvén el azt a' Vár
gya, első Osztálybeli.
CSOBÁD. Magyar feluAba- nak ostromlásától. Kút vize
HJ Vármegyében, földes Ura ugyan nem vala, de e he
Páy Uraság, lakosai katolí-' lyett olly nagy bárkája volt
kusok, többen reformátu hogy az ebbe belé folyt esso
sok , fekszik a' Szikszói já vízzel, néhány esztendeig
rásban , Ináncshoz közel, \ beérhették. Sok hadakozá
mellynek filiája, határbéli sok alkalmatosságával; de
szántó földgyei nehezen trá- | leg inkább Rákótzinak párt
gyáztatnak, réttyeinek fele ! ütésekor lévé nevezetessé;
•ovány, épületre való fája mint hogy számos , és erőss
sintsen , de mivel határja bő vitézekre vala szüksége,
termékenységu
második míg néki megliódola. Ré*
Osztálybéli.
/ .
| gehten Gyulay Nemzetség*
1
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CS0B«

nek birtokában vala mind a'
két ágon, azután leány ág
ról Sialkaiakra szállott, most
pedig, Hertzeg Eszterházy
Uraságnak Uradalma.
C S O B Á N T Z . Magyar Mező
Város Szála Vármegyében,
földes Ura Hertzeg Eszterhá
zy Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Balaton tava
mellett, Füredtől egy mért
földnyire, határja bő ter
mékenységu, bora is jó te
rem, menynek eladásra jó
Qiódgyok van, fuharozással
is kereshetnek, nevezetes va
gyonnyaihoz képest, első
Osztálybéli.
CSOBÁNKA. Elegyes né
met, tót, és rátz falu Pest
Vármegyében, földes Ura
Vattay Uraság, fekszik az Ó
Budai járásban, Pómáznak
szomszédságában, Budától
egy, és \ . mértföldnyire,
határja középszerű termé
kenységu, szóleje meglehe
tős bort terem, fiija tűzre,
és épületre, keresettye mész
égetéssel, és szénnel, vagyon
nyainak közel való eladásra
alkalmatos helye, vízi mal
ma van; de mivel földgyei
hegyeken vágynak, 's nehe
zen szántatnak, és trágyáztatnak, erdejének is egy ré
sze kősziklás, melly nehéz
legelőt á d , nagy erdőjében

CSOB#

4aj

I rása van , mellynek patakja
a* helységen keresztül foly,
's három malmot hajt. He
gyei Kis Kevély, és

Siokolo-

vajnak neveztetnek, *s az
| elsőbbnek egy nagy barlang
ja van. Hozzá tartozik G J rancs puszta is, mellynek
szőlő hegyein nevezetes jó
borok teremnek, második
Osztálybéli.
CSOBÁNKA. Szabad pusz
ta Gömör Vármegyében, föl*
Ides Urai Gróf Koháry, éa
Losonczi Uraságok, fekszik
Doboshoz nem meszsze, *»
ennek filiája.
CSOBING. Csov név alatt.
CSOBÓKA. Szabad puszta
Baranya Vármegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság.
!

CSOCSOLKA. Kis

CsocsoU

I na. Tót falu Trentsén VárI megyében, lakosai katoli
kusok, határja bő termé
kenységu, 's a' természettől
szép tulajdonságokkal megaldattatván, első Osztály
béli.
CSOCSOLNA.

Nagy

Cse-

csolna. Tót falu Trentsén
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok., fekszik az előb
binek szomszédságában, ha
tár béli földgye termékeny
legelője, rettye, fája elég,
melly szép tulajdonságaira
egy Bukova Dera nevű for- [ nézve, első Ostálybéli.
f

CsÓF.
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CSÓF.

CSOK;

CSÓF. Alatsoriyabb hegy sai katolikusok. Határja jó
a Biharinál, Bihar Várme termékenységu.
gyében , noha hegyesebb,
CSÓKÁS. Régenten Csók
és darabosabb is , oldalain, nak hívattatott, elegyes ma
is tetőjéií is jegenyék, Ti gyar, és rátz falu Torontal
szafák, és fenyvesek vágy Vármegyében, földes Ura
nak.
Márczibányi Uraság, lako
CSOHAT. Oláh falu Bihar sai katolikusok, és ó hi
Vármegyében , földes Ura a* tűek* fekszik Szentával ál
Szent Jóbi Apáturság, la tal ellenben, s itt vala az
kosai katolikusok, fekszik Ozmánoknak tábora, midőn
a*Váradi kerületben, jó haI Hertzeg Eugeniusnak vezértárja van, s nevezetes ter i lése alatt megverettettek.
més, és vagyonbéli tulaj I Napkeletre szomszédságában
donságaira nézve , első Osz van Szent Miklós, északra
pedig Szanád falutól nem
tálybéli.
CSÓKA HEGY. Nevezetes ; meszsze. Határja gazdag ter
bort termő hegy Fejér Vár mésű , révje is van a Ti
szán , mellynek vize itten
megyében.
CSORAFŐ. Szabad puszta keskeny, dohánnyá neveze
tes, halakkal, és szárnyas
Tolna Vármegyében.
vad állatokkal bővelkedik.
CSOKALY. Magyar falú Bi , Szőlője is v a n , melly nahar Vármegyében, birtoko | gyebb szorgalmatosságot kísai külömbféle Urak, lako j vánna, nádassá sok, első
sai reformátusok, fekszik Be Osztálybéli.
rettyó vize mellett, Sz. JóbCSÓKA sí Uradalom To
tol egy mértföldnyire, harontal Vármegyében, földes
' tárja bőv termékenységu, va
Ura Márczibányi Uraság; ma
gyonnyai nevezetesek, mel
gában foglállya e* helysége
lyekhez képest, első Osz
ket, úgy mint: Csókás, Czertálybéli.
habara, falukat, Talágyi, és
CSÓKAKŐ. (Hajdan neve Birbiczei szabad pusztákat.
zetes Vár vala Fejér VármeCSÓKAKŐ. . Vas Vármegyé
yében; de már tsakemlé- ben , földes Ura Gróf Erdőezete van fel.) Magyar fa d y , és más Uraságok.
lu Fejér Vármegyében, föl
CSÓKÁS. Szabad puszta
des Ura Gróf Lamberg, és Pest Vármegyében, fekszik
Irusinszky Uraságok, lako Bugyi mellett.
Csó5
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CSÓKÁS. Szabad puszták
a* Kis Kunságban, és Csafiád Vármegyében.
CSOKMA. S*abad puszta
Szála Vármegyében.
* CSOKONYA. Magyar falu
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, lakosai, katoliku
sok, fekszik Somogy Vártol
más tél mértföldnyire, né
melly javakkal bővelkedik
ugyan; de határja néhol ho
mokos , és soványas lévén,
második Osztálybéli.

CsoLÁNYFAtvAé Magyar
falu Bereg Vármegyében ,
földes Ura Gróf Schönborn
Uraság, lakosai katoliku
sok, határbéli földgyei trá
gyázás után rozsot is terem
nek , *s mind a.' kétféle fa-*
jok elegendő, Munkácsi pia-,
tzozástól tsak két mértföld
nyire van, de mivel réttye
nem igen alkalmatos szénát
terem, legelője is szoross,
a' negyedik Osztályba tétet
tetett.

CSOKONYA. Mező Város j
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Gróf Szécsényi Ura
ság, fekszik a' Szigeti járás
ban , innen neveztetik a* Csokonyai Uradalom, mellyben
mintegy húsz faluk számlál
tatnak , határja középszerű
termékenységu, szőlő he
gye nintsen, földgye is ho
mokos , de termékeny lé
vén , második Osztálybéli.

Elegyes magyar, német, és
tót falu Esztergom Várme
gyében , földes Ura a* Religyiói Kintstár, az előtt a*
Budai Szent Klára Szerzetebén Apátzák bírták, lakosai
katolikusok, fekszik egy
mértföldnyire Doroghoz, *s
Tokodtól sem meszsze, ha
tárja jó termékenységu, le
gelője elég, földgye } ó
szőlő hegye sok, és jó bort
teremnek, fájok épületre,
és tízre, piatzozások Esz
tergomban , ámbár szántó
földgyeit, és réttyeit is a'
záporok járjak, mivel né
hol hegyes, és partos, mind
azáltal jó tulajdonságaiért,
első Osztálybeli.

(

CSOLNOK. vagy Csolhak.

t

CSOKVA. Elegyes magyar
falu Borsod Vármegyében,
földes Ura az Egri Káptalan
béli Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik a* Szent Pé
teri járásban, Csernej mel
lett, s ennek filiája, ha
tárja sovány termékenységu,
egyéb tulajdonságaira néz
CSOLYÓS. Szabad puszta a!
ve Cserne/he[ hasonló, har Kis Kunságban, fekszik Majmadik Osztálybeli.
sának szomszédságában.
y
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CSOM.

CSÓLTÓ, Magyar falu Gö lyet a* földes Uraság határoz;
mör Vármegyében, birto első Osztálybéli.
CSOM A. Magyar falu Gö
kosa Bazsó Uraság, lakosai
katolikusok, evangélikusok, i mör Vármegyében, birtoko
és reformátusok, fekszik Sa- j sai Gróf Ráday, Báró Véjó vize mellett, Lekenyé- csey, és Imre Uraságok,
nek szomszédságában, Gö lakosai katolikusok, fekszik
mör Panyittól fel órányira, ! Söreghez nem meszsze, 's
határbéli földgye megléte- j ennek filiája, határja he
tös, piatzozása három mért gyes, és midőn az Idő ked
földnyire Rósnyón, legelője vez , mindenféle gabonát te
középszerű, mind a' kétféle rem, de leg inkább zabot
fiája van, gyümölcsös ker jól rererh, piatzozása két
tyei jók, káposztás földgyei mértföldnyire, vagyonnyaitermők, keresetre alkalma kat leg inkább Losonczon,
tossága van, szenet is éget és Rimaszombatban árúllyák
hetnek, *s a' vas hámorok el, legelője elegendő, faja
nak szomszédságokban lévén | mind a: kétféle, második Osz
eladhattyák, malmok hely tálybeli.
ben , kender törő malma is ! CsoMA. Magyar falu Sovan, második Osztálybéli. mogy Vármegyében, földes
CSOM A. Orosz magyar fa Ura Báró Hunyady Uraság,
lu Bereg Vármegyében, föl- j lakosai katolikusok, fekszik
des Ura Csornai Rajdy Ura- | Atalához közel, határbéli
ság,. lakosai óhitűek, fek földgye j ó , szőlő hegye, fá
szik Badalóhoz egy, becsé ja elég, de legelője tsekély
hez pedig
órányira, ha lévén, második Osztálybéli.
tárja két nyomásra van oszt
CSOMA. Tót falu Ugocsa
va , földgye mindenféle ga Vármegyében, földes Urai
bonát terem, trágyázás nél Hagara Urak, fekszik Batár
kül is; azzal pedig szép bú vize mellett az Ország úttyázát, piatzozása Váriban, és ban, 's Király háza mellett.
Éerekszászon , a hol adhat, Gyulától mintegy fél mért
és vehet, szőlp hegyeik Kis, földnyire, határja két nyo
és Nagy Muzsalyi hegyeken, másbéli, melly mindenféle
holott kézi munkával is ke gabonát terem, réttyének
reshetnek, fíja tűzre, és épü némelly része kétszer kaszálletre , és a* mi leg több ke tatik, és jó füvet terem, le
reskedésre is elegendő, mel-• gelője elegendő, fájatőzre,
épíiletre,
9

\

CSQMP,

épületre, és makkja is elég,
vízi malma szomszédságban,
piatzozása Tisza Újlakon, a'
.hol eladhattya vagyonnyait,
és só hordissal is kereshet
nek; de mivel határja Szo

ross , és essós időkben nem
olly termékeny, réttyénekis
némelly része sasos szénát te
rem , a' második Osztályba
tétettetett.
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| . mértföldnyire, határja
ugyan nehezen miveltetik,
másként legelője elegendő,
fája mind a' kétféle, mész
égetésből is jó keresettye ,
'$ tserép edényeket is készí
tenek , és lápok tsinálásával
is foglalatoskodnak, közép
szerű vagyonnyaihoz képest,
második Osztálybéli.

CSOM BARD. Magyar falu
CSOM AD. Tót falu Pest Somogy Vármegyében, föl

des Ura Gróf Csáky Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Heves mellett, s ennek fi
liája, földgye j ó , de szőlő
hegye ninrs, fája tsekély,
's földgye is szoross lévén,
harmadik Osztálybéli.
CSOMONYA. Magyar falu
Bereg Vármegyében, birto
kosai külömbféle Urak, la
CSOM AHÁ z A. Elegyes falu kosai reformátusok, fekszik
a' Kaszonyi járásban, Nagy
Vas Vármegyében.
CSOMAKÖZ.V Magyar falu Dobrony, és Szernyéhez fél
Szatmár Vármegyében, föl órányira, határja termékeny,
des Urai külömbféle Urak, 's kevés trágyázással mind
lakosai ó hitűek, és reformá őszi, mind tavaszi' búzát
tusok, fekszik Fény mellett, hoz, földjjyei könnyű miveNagy Károlytol egy, és -J. lésűek, réttyei is elegendők,
mértföldnyire. Határja Fény ,'s marháiknak jó szénát te
rem, mind a* kétféle fájok, és
hez hasonlitó.
CSOMÁNFALVA. Csorna- legelőjök elég, szilvássá jó, fa
fyova,
Csnmtüstty
Orosz szerszámokat is szoktak ké- ,
falu Máramaros Vármegyé sziréni némellyek, halászatben , birtokosai külömbféle tya is van, piatza Munkátson
Urak, lakosai oroszok, fek két, és 4. órányira, V hol
szik Talabor mellett, Húsz vagyonnyaikat eladhatryák,
nál határos, Tetsőtölkét, és de mivel néha aV viz járja,
Ee
a
Vármegyében, foldfes Űra
Gróf Fekete Uraság, lako
sai evangélikusok, fekszik
Szód, ésFótmellyet, Vácztol, 's Pestöl másfél mért
földnyire, szőleje közép ter
mékenységu , piatzozása Váczon; és Pesten. Határja szo
ross , és homokos lévén,
harmadik Osztálybéli.
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-CSÖMEN.

ságnak
szomszédságában:
napnyugotra pedig Kis Kun
ság vele határos: északra
í e s t , és Szolnok Vármeyék, délre pedig Csanád,
emefc, Bodrog, és Bács
Vármegyék határozzák.Mennyire terjedtek hajdani ha
CSONGÖVA. Kis Csongo- tárjai, nehéz volna megha
va. Orosz falu Ugotsa Vár tározni, mivel sokkal memegyében, földes Ura Gróf szebben elterült vidékje va
Berényi Uraság, lakosai 6 la, míg t Temes, éi Bács
határjábol
hitűek, fekszik a' Borsvá Vármegyékhez
ból eredérett Beberkének nevezetes részek el nem vé
ágánál, hátárja sovány ter tettek. S[inta is hogy az előtt
mékenységu, legelője elég, Csongrád Vármegyéhez tar
fája, makkja hasonlóképen, tozott légyen, Szeged Váro
de mivel földgyei sováhyok, sának ezt nyilvánító jeleiből,
és azokat is a* víz áradások és irataiból láthatni. Innen
alkalmatlanítyák, a harma t.i. Szimatol vévén e' Várrhegyének hossza észak fe
dik Osztályba tétettetett.
le
Csongrádig n . magyar
CSÖNGŐVA. Nagy Csőnmértföld
, napkelet felől pe
gova. Orosz falii az élőb
dig
nyugotra
Békés Várme
bemnek szomszédságában,
gye,
és
Kis
Kunság
között,
Nagy Szőlőstől más fél mért
földnyire , mivel határja szo mintegy öt mértföldnyire ter
ross , és semmi külső szántó jed. Hegyei nintsehek, er
földgyei nrntsenek, 's azok dői pedig a* Tisza mentében
is soványak, "és tsupán *a- vágynak imitt amott, s tisz
bot teremnek, kukoritzát ta időben akár melly magas
]3edigtsak ugy ha jó gazda toronyból, meglehet e* Vár
gon trágyáztatnak, harma megyének egész vidékjétíár*
™, ^ g y foly<S vizei között
dik Osztálybeli.
leg
nevezetesebb:
CSONGRÁD VÁRMEGYE.
9

a második Osztályba tétettetett.
CSOMEND. Magyar falu So
mogy Vármegyékért, határbéli földgye nagy részént ho
mokos, és szőlő héeyesintsen , mellyekhez képest,
második Osztálybéli.
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Comitatus
Csongrader
Csongradska

Csongradiensis,
I. Tis^a vize, melly az
Gespahschafe, egész Vármegyén keresztül
Stolice. Fek foly, s először Koros, az
7

szik napkelet felől Békés útán pedig alább Maros vi
<Vármegyének, és Nagy Kun- zével nagyobbíttatván ha
szonnal
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szonnal nedvesíti e Várme*; Algyot,
és Far kot megha
gyének vidékjeit, ámbár né-* lad gya, V Tápi falu alá
ha kiáradása által, neveze foly, Maros vizét kebelébe
tes károkat is okoz. Béfoly fogadgyá^ 's Szeged Váro
e* nevezetes víz Cséngrád sa mellett foly el; áz után
Vármegyébe Pest, fc.azóL- pedig jobb része Csongrád
nok Vármegyéknek megsza Vármegyéhez, bal része pekadásoknál, Csongrád felett ! dig Temes Vármegyéhez tar*
mintegy fél mértföldnyire, tozik. Innen Balog puszta
V Csongrádhoz közelítvén., mellett, foly é l , és nagy ta
Körös vizével egyesíttetik vat hagy maga után, melly
rpég pedig olly kerek folyást Matytónak neveztetik; as
tesz körülötte, hogy sán- után Dorózsna,
és Res[ke
tzot vetvén egy darab he szabad puszta mellett; foly el,
lyen , és azt vizel tele ereszt Szent Péter felé, holott is
vén , nevezetes erősséget mét egy nagy tavat formál,
formálhat. Innen Szentes fe melly Ládatóna neveztetik.
lé foly hasonló folyamattal, Azután Mdrtonost
öntözi,
's majd a hoz a' szabad pusz J$ercsiuvá& hagyván maga
tához mellynek faluja b ^ - után. Minekutanna pedig
dan Szántóhak neveztetett. Kis Jfüz/n^f&imeghalada > ~
Ezek után nedvesíti Jfö/győj mét két tót hagy maga után,
Csány,és Termékeny szal>ad mellyek. egyike Gyékénye*
pusztákat,* egyesülvén e p e  tónak, másika pedig Csesz-*
dig alább bakói Kurtád Ví tónak neveztetik, végre pezével, Mindszent alá-foly, dig Badrtjg, és Temes Vár-*
holott jobb fetól a' KisSTi- megyéknek.határját válaszsza kiomolván külörribfóle tyá el egymástól.
tavakat„is formál, $'Pu3{ta
II. N^yézefes folyó vize
Szőrig terjed, melly kerő- e' Vármegyének Maros vi+
letes folyása Anyás pusztá ze melly Termes, és Csanád
nál végeztetik. Meghalad Vármegyéknek széleinél foly
ván Dót^ szabad pultttar, is e* VárÜegyébe, V meghal
mét tavat tsinál határjában^, íadván, Tariyés, és Lele
melly Dótzi tónak nevez pusztákat Siéged felé foly
tetik, innen Való hoSíSzks tiszta Vizével, betses halait
folyása között ismét külömb* táplálván^bléhéir, de a' Tiféle tavakat hagyván rn^gö szával Tdpi felett öszve futmellett, midőn joW* felöl ván vel^ egyesktetik.
Eei
Hl.
v
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III. űCorös yi[t, melly a pedig ezek a' nevezetessebTiszát mind vizére, ' mind
iső. Kondora tava, melly
halaira nézve felül haladgya.
Béfoly e* Vármegyébe Szol Szegvár falu alatt, Kurtza
nok, és Békés Vármegyék vizének árjából származik
nek széleinél, V minél in- j halakkal igen bővelkedik,
kább közelít a' Tiszához, \ 's nagy áradások idején,
annál inkább dagad, mint j mintegy Szentes felé foly
ha vize által folyásában aka- | viszsza. Tava többnyire á£
dályoztattatnék, és a* réte landó , és kedvetlen szagot
két nedvesítvén, azoknak okoz , s ritkán szokott nagy
annyiban árt, mivel az egyéb szárazságok idején is egészen
aránt gyenge fiiveket sásossá kiszáradni.
változtattya; egyesül a' Ti
iidik, sKorugy. tava, szárszával Csongrád felett, és mazik Kurtza vizéből, '*
kedves ízű halakkal kedves Kondora tavához hasonló
kedik a' közel lévő lakosok mélységű, de keskenyeb
nak.
ben terjed, mindazáltal ára
IV. Folyó vize Kurtza dások idején Békés Várme
|ievű rövid folyása , de mal gyének széléig terjed, 's a*
mokat hajtó foly&vÍK, nagy Berékegyhd[i, Donáti, Ve*
ságára nézve olly forma, mint rtsegykép.,
és
Királysági
Kőrös vizének feje, .mélly- pusztákon foly, míg Körös
böl eredetét veszi \ folyása vizjével egyesülhetne. Halaké
mintegy három mértföldet kai gazdag, noha nem an
tesz; mellyel a' X*sza-mel nyira , mind Kondora tava.
lett Thés , és• Hikdt^ pusztá : i3dik. Hódtavaf ered Vá
kat meghaladván Szentes alá sárhelynél , mellytöl szármofoly, azután,pedig Szegvár zott e nevezete i s , Hódmefelé, holott számos tavakat 28 Vásárhely; kifoly a* Ti
formál, ha kivik V Tiszá szából rész szerént e Város
nak dagadó vizétől, folyásá felett, rész szerént pedig
ban akadályoztatok.. Hala be- azon* alól, közepén szép szi
tses, és olly forma mind a' getet formál, melly a' Vá
Kőrös vizébeitlévők, a" töb sárhelyieknek legelőt szol
bek között nienyhalakkal gáltat. Nagy áradások ide
kiváltkép^n-bővölkedik. -„
ién, két mértföldnyire is eU
E' folyó, vizeknek árad*? tépjed, * temérdek halakat
saibol származ^javaiközött hatözs&k & belője a' Vá*
sárhef
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sárhelyiek • mellyekétf le* egy hólt, 's észre vehetet
gelőjöknek nagy részét el- len folyamattal, halai a' Ti
xárja tőlök.
szabéli halakhoz hasonlóké
4dik, Andalíts tava,

az

előbbinek szomszédságában,
Hódtavánál ez kissebb , és
folyá&a szembe vehetetlen:
Látszik ugyan kifolyása, és
viszsza folyása i s , de az öb
le, mellyen foly nem szem
lélhető. Eredetét mintegy a*
Hódtavából veszi, s két
ágakra szakad, mellynek
9

egygyikét Kekmeri

fókának
9

nevezik a' lakosok, a Tö
rökök által itten megölette
tett Kelemen nevft katoná
tól. Látszatnak szigetében
egy hajdani kastélynak omladékjai, és sántzai, a' ho
vá á* Tatárok, és Ozmánok
dűhössége előtt rejtették va
la magokat a' régi lakosok,
mivel. idegen, és aV járást
nem, tudó Ember ide. nem
közelíthet. E' tónak más ágát
pedig Pogány foknak nevez
ték , mivel e' hez könnyeb-.
beh férhete az e l l e n s é g h a 
lakkal kiváltképen. bővel
kedik, 's a' Királyi Kama
rának birtokában, lévén » ti
lalmas is benne a' halászat,
béfoly a*Tiszába, Tdpi hely
ség alatt.
iáik. A? Hólt Tiszjt, melly

Pogány foki totói V Ti
sza felé köcelitö , Marós vi
zéhez foly, lassú, és tnünt-

6dik. -Vidratorok

tava,

ered Szdntó puszta mellett,
Csongrádon fél mértföldel
alább:, s foly a* Ketskeméti
puszták felé, keskeny, de
iszapos, és nádas árkában
nagy áradások idején járha
tatlan.
7dik. Dongir tava, ered
Mindszentnek elleneken, a'
Tiszának kissé bbik ágáhoa
közel, Vidratorokho\ más.
fél mértföldnyire, tsende*
sen foly a nagy térségen
napnyugot felé, *s azs uta
kat néhol akadályoztattya,
de a' legelő marháknak al
kalmatos itató helyet szol
gáltat. .
8dik. Puszta Szeri tó foly,:
és terjed a' Puszta Szeri tém-,
plom felé, és sok víz* m ^
daráktól látogattatik.
9dik. JDótzi tó, melly az
élőbbemtől fél mértföldnyi
re van; élég nagy, és ha^
lakkal gfctdag.
- 9

%
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iodik. A' Balog tó. Sze*

ged Városa alatt a' külső Vá
rosokon kivul, nagysága
nem nevezetes, de eíeg
mély, és vize tiszta.
11 iík.i\Jlfa(y tó. Áz, el)5Jth<
bitöl nem. meszsze, de, azt
hoszszaságával felüt >haladgya * -a átfd&ofc idején Do*.
Ee )
rozsf
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rdzSmáig terjed, halakkal, ben. Bora hasonlóképén sok,
és vízi
Schnepfmadarakkal de gyenge, és földgye igen
könnyen miveltetik, mindbővelkedik.
« l a d i k A> Láda tó. Ná- azáltal • az esztendőknek vidái, és jó nagyságú t ó , Sz. szontagságjaikhoz képest hol
Péter, és Martofcos között. jók, htoL savanyósak. Sző
13. A' Keres tó. Folyó l ő s ö k a' Ketskemétiekbez havízhez hasonlító t ó , *s foly sonld nenzoek.
a' Tiszából Kanizsa felett,
Hajdani lakosai a- Jászok
níelly áradások idején egész voltak, • a kiket aV Rómaiak
Szabatka Városáig terjed.
sem mozdítottak ki helyek
• i4dik. A* Gyékíeny> tó, ne ből, elfoglalván e vidéket;
vezetét a' szabad pusztától, hanem szolgáltak nékiek
és fekvésétöí vette; 's mint fegyverrel mirit zsoldosok,
egy egész mértföldnyire tér hol bedig ellenek fegyvert
ied.
fogtak, -j Erőt vévén . Attila
•. I jdik. A' Cses'ifr. Ez is népével egyesültek. fiainak
. a' mellette lévő szabad pusz elnyomattatások utan pedig,
Ruadusokkal, aztától vette nevezetét, ki- először
foly Szinta felett, mefly a utáh pedig a* MacharenuTörökökkel való ütközetről sokkal egyesültek; a' Hunnevezetesíttetik, s egyfnérfc nutokaak harmadik bejöve
fóídnél szélesebbre térjed, telek alkalmatosságával, e l , több kissebb tavait rövid foglálák Dátziát, a' Jászsá
ségnek okáért elhatgattyuk. got, és^annóniának egy ré
Erdői nintsenek, *s f a h e  szét, 's sok, és nagy vi
lyett leg inkább náddal él szontagságaik között is, nének. Vadgya elégv ^s kótsak : mellyek életben .maradtak
madarakis vágynak benne, a* hozzá férheteden náda
több számos kutórabféle ma sókban , a' reájok ólálko
darait, s vízi állattyáit el- dó ellenségeknek dühösséháfgátván. Föídgye kiyáltr geik elől elrejtvén magokat.
kéjp^ti termékeny, <s mind A' Rátzok az Ozmánok ural
bjizát, mind egyéb vetemé- kodásának üdéjén teleped
nyeket, káposztát, ésr din tek meg itten, *s fegyverrel
nyét gazdagon, és nágyo- szolgáltak. Ezeknek lakó
káe tfcfem. Némelly helye helyeik ínyekhez illő, 's
ken dohán^£ k oevezetést életek' módgya is , kivévén
fermeszteneke Vármegye^ a' vagyonosabb , birtokoso*
;
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tar* Németek., és tótok i*
•agynak t Megyében, am
azok Szeged Városában, és
más nevezetesebb helyeken.,
rész szerént kereskedés , rész
szerént pedig kézi mestersé
geknek folytatása által ke
resik élelmeket. Tótok is ta
láltattak e* Vármegyében j
a' kik darab ideig megtar
tották ugyan Nemzeti nyel
veket, *s szokásaikat; de
már ma annyira elmagyaropodtak, mint ha törzsökös
Magyarok volnának. Mind
öszve a pusztákkal 40. lakó
helyek vágynak benne, 's
egy régi népes szabad Kirá
lyi Város Szeged. A* Vátzi
Püspöki Megyéhez tartozik.

GSONÖKV
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tói, melly által menetelt,
vagy hajósok erösségjét je
lent. Mellyböl a* Magyarok
Csonakgrá4ot változtattak,
idővel pedig megrövidítve ,
Csongrád leve belőle. Vél
hető, hogy a* hajdani idő
ben itten a* Jászoknak, és
Dákuspknak nevezetes egy
mással egyesülő által mene
telek, es erősségjek vala,
mint hogy egy számos, sőt
nébány ezerekböl álló kator
na seregeknek helyet adha*
tó, és alkalmatos fekvése,
*s hajdani erősségnek nyo*
ma látszatik még ma is, a'
Tiszának kebele mellett
melly ha vízzel békerítte?
tett, elég dolgot adhatott
az ostromló seregeknek, a*
Ma leg inkább ezek az mint régi már nagy részént,
Uraságok bírnák benne, úgy bényőtt sántzaibol ítélni le
mint: Af IQrályi
Kamara,
het. E* hajdani erősségnek
GrófErdody
Uraság,-Gróf
észak felől való szegeleté
Károlyi > is Andrásy Ura
ben vala kastéllyá, melly
ságok,
\s Királyi
szabad
elég mély sántzokkal Vala'
Szeged r Városa.
erőssítve, az ellenében ösz
CSONGRÁD. Hajdan eros, ve folyó Kőrös vize által is.
és nevezetes Vár vala Cson Már ma tsak a* régi sánr
grád Vármegyében, most tzok szemléltethetnek' ben
mező Város, földes Ura ne, és Gróf.Károlyi Ura
Gróf Károlyi Uraság, lako ságnak mulató Szállása. Ae
sai katolikusok, fekszik Szen előtt sokkal nevezetesebb
teshez, és Alpárhozis egy Város vala. Határja közép
mértföldnyire, a'Tisza par- szerű, szántó földgyeinek
tyán. A* Jászok idejében je nagyobb része homokos, s
les hely vala, nevezetét vet azért nem ha$onIítrathatik a'
te Csungrad szarmata szq- I Tiszán túl való jó termékenyE e 4
- séga
y

y
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CSONT.

CSONK. '

ségfi, helységekhez, legelő
je tágas, haia elég van pia
tza meglehetős, széksójá is
van, a' második Osztályba
tétettetett.

földes Urai Malarinszky, ü
Szent Iványi Uraságok, fek
szik ; Szőllősnek szomszédsá
gában.

M. bérűben.

tokosai a' Kispapok, lakó*

y

* CSONTOSFALVA. Tót fa
CSONKA MINT SZENT. AZ lu Abauj Vármegyében, bir

CSONKA PAPI. A ' P. betub. sai katolikusok, fekszik a'

CSONKÁS. Elegyes falu Vas
Vármegyében.
CSONOPLVA. Rátz falu Bács
Vármegyében, földes Ura
a* Királyi Kamara, lakosai
katolikusok, fekszik Zomborhoz egy mértföldnyire,
leg nagyobb haszna van
meddő, és másféle marháik
n a k , s juhoknak eladásá
ból , nem kűlömben a* ga
bonából is, mellyet vidéki
faluk földgyein termeszte
n e k , szénája~ugyan jó, de
a' határnak száraz volta
miatt kevés, legelője elég,
száraz malmok ugyan van,
de mivel a' marháknak fá
radságos , kémeiének két
órányira járni a' Dunára örletes végett; harmadik Osz
tálybéli.
9

CSONTHAZA.

Valányi

Csönthdza. Oláh falu Bihar
Vármegyében, földes Ura a*
Nagy Váradi Püspökség, la
kosai oroszok, fekszik a
Belényesi kerületben. Határ
ja középszerű.
CSONTFAIVA. Szabad pusz
ta Nógrád Vármegyében,
9

Kassai járásban , határja elég
termékeny, de minden har
madik esztendőben megkívánnya a' trágyázást, lege
lője szűken elég, fája nem
sok, de mivel földgye jó
termékenységu, réttye gaz
dag, s mindenféle vagyon
nyait Kassán jól eladhattyák,
első Osztálybeli.
CSOPAK. Magyar falu Szá
la Vármegyében, birtokosa
a' Veszprémi Káptalanbéli
Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Balaton tava
mellett, Füredtől fél mért
földnyire , Palosznak mel
lett , határbéli legelője nagy,
szőleje jó bort terem, erdeje
elég, földgye termékeny,
réttye meglehetős, borai
nak eladására jó módgya,
é& fuharozása is lévén elsS
Osztálybéli.
CSÓR. Magyar falu Eejér
Vármegyében ,
birtokosa
Marich Uraság, lakpsai ka
tolikusok, fekszik Mohától
nem meszsze, Fejérvártól
pedig egy, és
mértföld
nyire , határja jó termékenységfi,
9

y

1

€SORES;

Csóiu
ségu, vagyonnyai külőmbfélék, második Osztálybéli.
CSÓR. Magyar falu Nó
grád Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ság , fekszik Herecsény mel
lett, mellyhez hasonlító.
CSORODA. Elegyes falu
Krassó Vármegyében, földes
Ura a' Királyi Kamara, fek
szik Karas vize mellett Újpalánkához más fél mértföld
nyire. Határja középszerű.
CSORBA.

Csirba,

Csir-
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CsÖRESTié
vagy Csonti.
Oláh falu Arad-Vármegyé
ben , földes Ura a Királyi
Kamara, lakosai ó hitűek,
határja jó termékenységu,
legelője elég, 's középsze
rű vagyonnyaihoz képest
második Osztálybéli.
CSŐRI. Magyar falú Nó~
grád Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ság, lakosai katolikusok/
fekszik a' Szétsényi kerü
letben, h'átárbéli földgye so
vány, malma nintsen, V
egyéb fogyatkozásaihoz. ké
pest, harmadik Osztálybéli.
CSORNA. Szép, és népes
magyar mező Város Soproro
Vármegyében, földes Urai
Hertzeg Eszterházy Uraság,
és a Csornai Prépostság,
melty mindenkor nevezetes
vala; Szentegyháza Szent Mi
hály Arkangyalnak tisztele
tére van kzentelve, szép klas^
trommal, a* mellyben 1 7 8 Í esztendőig laktak a* Pratmonstrattnsis
Szerzetesek >
ugy mint földes Urai a* Vá
rosnak, épílettyei, 's kertyei
jelesek, határja meglehetős
termékenységi, vagyonnyai
középszerűek lévén, máso-»
dik Osztálybéli.
1

ben. Tótfalu Liptó Várme
gyében , birtokosai Szent
Iványi Uraság, és mát Urak,
lakosai katolikusok, szekerezéshöl, és szén égetésből
keresik kenyereket, fekszik
Bötzátol két mértföldnyire,
Szepes Vármegyének szom
szédságában.
CSORBA. Szabad puszta a'
Jászságban, fekszik Túrkevi
mellett.
CSORBA. Tót falu Liptó
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok , batárja síkos,
legelője elegendő, fája ííiz*
r e , és épületre elég, de mi
vel határjában buza soha,
rozs pedig ritkán, és tsak
egy nyomásban terem, a*
második Osztályba tétette
CSORNOK. Vagy Csornák*
tett.
CSORDA. Elegyes falu Kras Tót falu Nyitra Vármegyé
só Vármegyében, földes Ura « ben, földes Ura Heltzeg
Grasalkovich Urasáé la
a' Királyi Kamara.
kosai
9

r

kosai katolikusak, fekszik | CsdTA. Szabad puszta VesrKomját mellett, 's ennek fi rém. Vármegyében, földes
liája, Nyitratól két, és \ , írai többek, fekszik Pftvemértföldnyire, Czitin vize tsernek szomszédságában, 's
mellett, helyben fája tűzre Lőrintéhez tartozik.
elég, szőleje termékeny,
CSÓTJFA-, Szabad puszta Po
borait helyben is könnyeri son. Vármegyében, föjdes
eladhattyák, legelője ele Ura Gróf Pálfy Uraság, fek
gendő, malma alkalmatos szik Sik« Abony , és Szuda
Komjátiban, földgyé, és rét melleit, jegelője szuk, er
tye első Osztálybeli, egyéb dője nintsen.
javai is nevezetesek levéti, * CSÓTFA. Szabad puszta
első Osztálybéli.
Veszprém Vármegyében, föl
CSORONFÖLDE. Magyar fa des Ura Gróf Eszterházy Ura
lu Szála Vármegyében, föl ság , á Deveeseiá Uradalom
des Ura Gróf Eszterházy Ura hoz tartozik.
ság, lakosai katolikusok,
Cáov. Csobing? Elegyen
fekszik Peténd mellett, en falu Vas Vármegyébeii, föl
nek filiája, és hozzá hason des Urai több Urak, lakosai
lító.
katolikusok, fekszik Kőszeg
CsoavÁs. Szabad puszta hez közel, mellynek filiája,
Békés Vármegyében.
határja jó termékenységiig
* CsoRKOHOLovA* Ung piatza hasznos, második Osz
vár Vármegyében, tatárjá tálybeli.
nak, ' s vagyonnyainak tse . CZÖVEKFALVA. Szabad
kély voltához képest + har- puszta Nógrád Vármegyé
ntadik Osztálybéli.
ben, birja Pongrátz UraCSÓT. Magyar falu Vesz g prém Vármegyében, földes ) CSÖDB. Magyar falu Szája
Ura Gróf Eszterházy Uraság, Vármegyében, földes Ura
lakosai katolikusok, és re I Hertzeg ESTERHÁZY Uraság ,
formátusok , fekszik Pápá lakosai katolikusok, fekszik
tél nem meszsze, holott jó Csesztreg . mellett, az Alsó *
piatza van* Győr Vármegyé Lendvai Uradalomban, ha
nek határja szélén , határja tárja hegyes, és az irtvajó termékenységu, tulajdon nyókon kivul sovány, né
ságaira nézve Borsós Győr- melly helyeken a' vizek aka
' höz hasonló', első Osztály dály oztattyák termékenysé
beli. .
,
gét , szőlő hegye nintsen,
eladás-

Í
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eladásra alkalmatossága a
távolabb lévő vidékeken,
. melly miatt harmadik Osz
tálybeli.
CSÖGLYE. Magyar falu
Veszprém Vármegy^ben,fekszik Adorján, Egerallya, és
Piriti faluknak szomszédsá
gokban ; lakosai többnyire;
reformátusok, és Nemesek,
a' kik Bende, Bartza, és
Pethe .Nemzetségtől szár
maztak., Régi birtokos jus
saikat megerősítette VIdik
KAROLT Tsászár, tekintvén

sokfele nemes, és hív szolgálattyaikat, mind a'Haza,
mind pedig a' Királyok ijiellett. Határja jó termékeny
ségu, réttyeik ugyan szöróssak, legelójök j ó , fájok
tűzi szükségre, piatzok Pá
pán, mintegy más fél mért
földnyire • második Osztály
béli.
CSÖGME. Elegyes magyar
falu Bihar Vármegyében,
földes Ura a' Nagy Váradi
Káptalanbéli Uraság, lako
sai katolikusok, többen re
formátusok, fekszik a' Sár
réti kerületben, Futtának
szomszédságában, mellynek
fiiiája: határja közép termé
kenységu, *s meglehetős va
gyonnyai lévén, második
Osztálybéli.
CSÓKOLT. Magyar falu Soxiogy Vármegyeben, földes

Ufa V Veszprémi, Püspökr*
ség, lakosai katolikusok
fekszik a' Kaposi járásbán;
lent termesztenek lakosai
és jó szénás réttyei vgnriak,
v

r

:

de hatatja szoross, és ho

mokos lévén, második Osz
tálybéli.
CSÖLLE. Alsó Csölle, un-*

ter Voltersdorf. Német fa-,
lu Poson Vármegyében, föl
des Ura Klobusitzky Ura
rág , vagy az Esztergomi Érsegség, ésm^sUrak, lako
sai katolikusok, fekszik Miserd mellett, az öreg Duna
folyásánál, Posontól más fél
mértföldnyire^ Határja két*
nyomásbéli, középszerű ter
mékenységu, legelője, rét
tyei jók, fája szűken; de
vagyonnyaikat jól eladhattyák, lakosai közzul számo
san fuharozással is táplállyák
életeket, második Osztály- ^
béli.
CSÖLLE. Felső, Csölle,
ober Voltersdorf. Német fa-

lu az előbbinek szomszéd
ságában , Miserdhez is kö
zel, földes Ura az Esztergo
mi Érsekség, vagy Gróf Pálfy Uraság, fekszik az Or-;
szág úttyában, határjának,
's vagyonnyainak középsze-*
ru voltához képest, máso
dik Osztálybéli.
. Csöíöszxó. Kledern. Ma-?
gyár. falu Poson Vármegyé
ben,

CSOM*.
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ben, földes Ura Gróf fllésházy Uraság, lakosai kato
likusok , fekszik az öreg Du
na vize mellett, mellynek
ártalma miatt, már kétszer
más helyre épült, a Csalóközben , délre Samarjához
fél mértföldnyire, ?s Kilitivel határos, határja közép
termékenységu, réttye, er
deje van, leg inkább szekereskedéssel élnek némelly
lakosai, mivel határjár Dunar
vize -izagattya * *s áradásaid
koráitalmára van, második
Osztálybéli.
CSÖMÖDER. Magyar falu
Szála Varmegyében, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik a Kapornaki járásbán ,
Pákának Szomszédságában,
mellynek filiája határja szo
ross, földgye természet sze
rint sovány, legelője elég^
valami kevés ligetessei vágy
nák, de erdeje nintsen, fo
gyatkozást szenved a zápo
roknak , és Csertá folyó vizé
nek áradásával
mellyek
miatt harmadik Osztálybéli.
CSÖMÖK. Elegyes falu Bi
har Vármegyében.
CSÖMÖKD. vagy Csorriend.
Magyar falu Somogy Várme
gyeijén , birtokosai Mérei
Urasáé, és másak, lakosai
katolikusok , fekszik So
mogy Vártól egy,
mértf

9
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foldnyire. Határja jó termék
kenységu , vagyonnyai külömbfélék.
CSÖMÖR. Tót falu P ^ t

Vár-

mélyében, földes Ura Her
tzeg Graz$alkovich Uraság,
lakosai katolikusok, és evangelikusok, fekszik a' Váczi járásban , Pesthez egy
mértföldnyire , kies helyen ,
határjá jól termő, szöleji ia
jók, faja a' határban nintsen,
több tulajdonságaira, nézve
Étserhe[ hasonló, második
Osztálybéli.
CSÖMÖTE. Kis

CsÖmöte-

Elegyes falu Vas Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Nádas\ dy Uraság, lakosai karoliku-»
sok, fekszik Kőszeg vize mel
lett, N. Pőséhez közel, *s
ennek filiája, Köszög Város
sátói mint ecy mértföldnyi
re. Határja középszerű, de
va^yonnyaikat jól eladhat*
CSÖWTÖTE. Nagy

Csömöte-

Elegyes falu az előbbinek
szomszédságában, földes Ura
Gróf Nádasdy Uraság, erde
j e , 's pusztája nagy, határjl
meglehetős termékenységu,
második Osztálybéli.
CsöfeGE. Magyar falu Vas
Vármegyében , földes Ura
Horváth Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Rab a vize
mellett,' a* Kéményes altyai
járásban. Határjának termé
keny-

CSÖP.

kenységéhez , és vagyonnyai
hoz képest, második Osz
tálybeli.
CSONKÉ* Magyar falu Posony Vármegyében, a' Csalokőzben, fekszik Éberhárdtói, egy és j . mértföldnyi
r e , határja jól termo, va

gyonnyai külömbfelék.
CSÖPINTZ. Tót falu Vas
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szédságában, földes Ura Gróf
Eszterházy Uraság, lakosai
katolikusok , határja termé
keny, fája, legelője elég,
réttye kevés, második Osz
tálybéli.
CSÖPRÖNY. Szabad puszta
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Gróf Festetich yraság , fekszik Tapsonynak
szomszédságában, '$ ennek
filiája.

Vármegyében, birtokosai kü
lömbféle Urak i fekszik he
gyek között Mór vize mel
CSÖREG* Csereg. Szabad
lett, határja soványos, kis- puszta Pest Vármegyében ,
sebb tulajdonságaira nézve sok szőleje terem.
Andrecz falujához haspnló,
CSÖRGE. Szabad puszta Po
harmadik Osztálybéli.
j son Vármegyében, földes
CSÖPÖNT. Alsó
Csöpöny. Ura a' Religiői Kintstár , az
Tót falu Poson Vármegyé előtt a' Poseni Sz. Klára Szer
ben t birtokosai külömbféle zetbéli Apátzáké vó!t, 's a ,
Nemes Urak, lakosai kato N. Magyari Majorsághoz tar
likusok* fekszik Vág. vize tozott , fekszik Csenke, Va
mellett , ó Szeredtől nem jas Vata, és Tonkházához kö
meszsze, Valtasurhoz \ . órá zel, határja jól termő.
nyira , határja jó termékeny
CSÖRGŐ. Szabad puszta
ségu, vagyonnyai meglehe Zemplén Vármegyében, fek- •
tősek, második Osztálybéli. szik Lasztótz mellett.
v

CSÖPÖNY. Felső

Csöpöny.

Elegyes magyar, és tótfalu
az élőbbemnek szomszédsá
gában , birtokosai külömb
féle Urak, lakosai katoliku
sok, határja gazdag, vagyon
nyai is nevezetesek , fája,
réttye, legelője nádgya elég,
első Osztály béli.

GSÖRÖTNEK.

Csrintling*

Elegyes magyar falu Vas
Vármegyében, birtokosai a'
Cziszczertziták, lakosai ka
tolikusok , fekszik Mór vize
mellett , Szent Gothárdtól
egy, és / J . mértföldnyire,
gazdag határja van , egyéb
tulajdonságaira nézve lásd
CSÖPÖNY. Köqfp Csöpöny. Badúfalvdt jeles vagyonnyai
Tót falu Posony Vármegyé hoz képest, első Osztálybeli.
ben | az előbbieknek szom
Csősz. Szabad puszta Fe
jéi

CSÍSTV

jér Vármegyében, birtoko Szelepcsényi Tokajból ültet
tetett vala ide szőlő tőkéket,
sai külömbféle Urak.
Csoszi Hegy.Szabad pusz mellyeknek már ma tsak h e - t
lyei látszatnak, határja k ö ta Szála Vármegyében.
'Csősz. Magyar falu Vesz vetses, és középszerű, réttyei
prém Vármegyében , földes nintsenek, fajok sints vaUra a* Királyi Kamara, la gyonnyaikat meglehetősen
kosai katolikusok, fekszik, eladhattyák, második Osz
Sopron Vármegyének határ tálybéli.
CSÖTÖRTÖK HELTI QjlifltOja szélén , Pápától egy, és
Svcrmértföldnyire. Határja jó ter forum, Donnersmark,
tck, Fanum S. LadisláL Egy
mékenységu.
CSÖTÖRTÖK. Knipersdorf, a* XVI. Városok közzfil Sze
•Ltopoldsdorf, Csvertek. Leg pes Vármegyében, földes Ura
régibb Mezi Város, a* Csa | Gróf Csáky Uraság , lakolókőzben , Poson Vármegyé < sai katolikusok, fekszik Lőben , földes Ura Gróf Balas | tsétöl mintegy mértföldnyi
sa , és Eberhárdi Uraság, r e , *s a* Minorita Szerzetbéli
kivévén hat szabid helyeket, Atyáknak, a' kik az Ifjúsá
( Curidkat) lakosai katoli got taníttyák, jeles épuJetkusok | fekszik sima térsé- tyekvan itten. Az előtt a* Ka
« gen, a' Csalóköznek köze marás Uraknak is lakó he
pén , nap keletre Gombával, lyek vala, míg innen Kas
nyugotra Misdivel határos, sára által nem tétettek. Ha
népes hely vala^ és számos, tárja hegyes, és közép ter
mesteremberek lakták, haj mékenységu, ha szorgalma
dan a* tyohácsi veszedelem tosan mivéltetik , faja van,
előtt, de Botskainak, 'sBet-* legelője jó, de szűk, máso
len Gábornak zenduléseikor dik Osztálybéli.
CSÖTÖRTEK. Srvertek. Né
nagyon meg rongál tatot. Egy
pes
tót falu Trentsén Várme
Begyes torony forma Gothus
gyében,
földes Urai Báró Ré
épülete is volt itten Fanufn
vai
Uraságok,
lakosai kato
Jovis névvel, melly ez előtt
16. . esztendővel elbontatta likusok, fékszik Vág vize
tok. Most többnyire magya mellett, Vág Újhelyhez
rok lakják, 's kenyér sütő í mértföldnyire, határja közép
kementzéik a' házaktol kü szerül.
CSÖTÖRTÖK. Detreko Csölönösen elválasztva az uttzák
mellett helyheztéttek; Néhai törtök. Tót falu Posony Vár
y

J

megye-

megyében, földes Ura Gróf
Pálty Uraság, lakosai kato
likusok ; fekszik Stomfától
más fél mértföldnyire, a* he
gyen tói való járásban. Ha
tárja közép termékenységu,
~ vagyonnyaik jók , második
Osztálybéli.
CSÖTÖRTÖK HELY. Szabad

puszta Szila Vármegyében.
CSŐVÁR. Csúvdr. t ó t falu

CZUBER. Nevezete* szőlő
hegy Vas Vármegyében, a*
Szombathelyiek bírják.
Czi/jf, Magyar falu Bara
nya Vármegyél>en,földesUra
Gróf Battyáni Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik a
Siklósi járásban. Határja jó
termékenységu.
CZIÍNIN. Szabad paszta
Nyitra Vármegyében, földes
Ura a' Felséges Király, la
kosai katolikusok, határja kö
zépszerű.
CZUP. Magyar falu Szála
Vármegyében, birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai kato
likusok, fekszik a'nagyobb
Kapornaki járásban, Csesztreg mellett, s ennek filiá
ja , és hozzá hasonlító.
9

"Pest Vármegyében , földes
Ura Báró Prónay, és Vötös
Uraságok, lakosai katoliku
sok , többen evangélikusok,
fekszik Nógrád Vármegyé
hez közel, Püspök Hatvan
nak szomszédságában, Atsától jnint egymás fél órányi' r a , hájdam kősziklán épült
Várát Ratska Bálás Kapitány
építtette, alatta nevezetes fe- CÜRNDORD. vagy Zardndjérségö agyag találtatik, mel falra. Német Mező Városi.
lyel némelly földmivelők, Mosón Vármegyében, földes
förösztőkö nevezet alatt or Aszszonya Felséges ft. Her
vosság gyanánt élnek, bq|eg tzeg Aszszony Kristina la
szarvas marháikra nézve, la kosai katolikusok, és evan
kosai földmivelési munkájtí- gélikusok , fekszik Lajtha vi
kon kivül szenet is égetnek, ze melleit / német Jágendoré*
követ vágnak, és erdőjofe- tol egy mértföldnyire, Üaből is szép hasznot vesznék. .tárja na^y, földgye termé
Jó szőlei vannak, keresetre keny , réttyei jók, rész sze
nevezetes ' alkalmatosságok rént pedig rosz szénát is te
-van,' mész égetésből is pénzt remnek , legelője marháinak
keresnek, fája elég, földgye élendő, szőleji sovány bort
középszerű; de hegyes he termének , erdeje vagyon
lyen lévén , 's mivel legelője nem tsak szükségekre, hais szoross, második Osztály nem eladásra is, az Ország
béli,
I íutyában lévéfl fuharozással i$
keresy

i
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Czúc*

CSÜD.

kereshet, Lajtha vize néha [ Ura a' Királyi Kamara, fék*
el önti réttyeit, mindazáltal \ szik az Újpalánki kerületben.
első Osztálybéli.
CSUDÁNT. Prépostság az
CSÚCSOM. Magyar, és tőt Egri Püspöki kerületben.
falu Gömör Vármegyében,
CSÚKALOCZ.
Csukalovct.
földes Ura a* Kosnyai Püs Tót falu Zemplén Várme
pökség , lakosai katolikusok, gyében, földes Ura Okolifekszik Posárló hegynek tö tsányi Uraság, lakosai ó hi
ve alatt egy völgyben, Ros- tűek^ fekszik a Szinai járás
nyótól fél mértföldnyire, la ban, határja két nyomásbi
kosai Rosnyóra fát hordanak, li , s ha trágyáztatik megle
határja hegyes, és követses, hetősen terem, réttyei jók,
's leg inkább zabot terem, de szoross, malma helyben,
legelője elég, mind a* két itatója alkalmatos, vagyon
féle fája, az Uraság engedél nyait eladhattya Homonnán,
yéből, malma is van, Ros- fája nem lévén, harmadik
jnyőn piatzozása jó, makkja, Osztály béli.
ha terem elég, melly az Ura
CSUKÁR PAKA. A P. be
ságtol ingyen adatik, Almás tűben.
sá, szilv4ssa, és káposztás
CSUKARD.
Zukkirsdorf.
kertyei j ó k , második Osz Tót falu Posony Vármegyé
tálybéli.
ben, földes Ura a* Posonyi
CSUDA. Elegyes falu Bars Káptalanbéli Uraság, lakosai
Vármegyében , földes Ura katolikusok, fekszik CzajláGróf Pálfy Uraság, lakosai nak szomszédságában, Mokatolikusok, fekszik Eszter dqr, és Bazingközött, mind
gom Vármegyének szom a* Kettőtől fél mértföldnyire.
szédságában , Garam vize .Nevezetesek a* borai arról,
mellett, Lévától negyedfél hogy más jó tulajdonságjaik
mértföldnyire. Határja jó.
mellett (vizellet hajtó) foganatosságúak. Czajla vize foly
CSUDA. Szabad puszta Esz
alatta, réttyei jók, fával való
tergom Vármegyében.
kereskedéseken kivul, határ
CSUDA LEHOTA. AZ L. be
jának egyéb 's vagyonnyai
tűben.
nak középszerű , voltokhoa
CSUDALLA. Szabad puszta
képest, második Osztály béli.
Békés Vármegyében.
CSUKITS. Elegyes falu KrasCSUDANOVETZ. Tót falu só Vármegyében , földes Ura
Krassó Vármegyében , földes. a' Királyi Kamara, fekszi^.
a.z
1

y
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CSUK.

CSUN.

az Újpalánki kerületben, Fe<jér Templom , és Oravitza
között, amaztól egy, ettől
pedig .mintegy- \ . mértföld
nyire. Határja középszerű.
CSUKLÁs. Csuklasovcty. Tót

falu Trentsén Vármegyében,
földes Ura Borsiczky Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Kis Hradna mellett, melly
nek filiája , Zaj Ugrótztól
mintegy két mértföldnyire ,
határbéli földgyének sovány
sága miatt, harmadik Osz
tálybeli.
CSUKOVBTZ. Horvát falu
. Szála Vármegyében , földes
Ura Gróf Álthán Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Dráskovecz mellett, 's ennek
filiája, közép termékenysé
gu tulajdonságaihoz képest,
második Osztálybéli.

449

só Újvári szabad pusztáknak
szomszédságokban.
CSÚNFA. Szabad puszta
Veszprém Vármegyéb. fek
szik Nagy Vásony mellett.
CSUNY. Sandorf. Elegyes

falu Mosony Vármegyében
földes Ura Gróf Szapáry Ura
ság, és mások, lakosai ka
tolikusok, fekszik Duna vize
mellett, Oroszvárhoz mint
egy fél mértföldnyire , kies
helyen, határja homokos, de
közép termésű , legelője a*
Dunántúl vagyon, és Guton*
Posony Vármegyebéli falu
nak határjában, réttyei kö
zépszerű szénát teremnek ,
erdeje elegendő volt, míg ki
nem vagdalták, vagyonnyaikat jó áron eladhattyák a' la
kosok* de földgyeit, réttyeit
és erdejét is a' Duna gyakor
CsUtYA FALVA. CsülíSt. ta elszokta önteni, melly
Oláh falu Bihar Vármegyé miatt harmadik Osztálybéli*
b e n , birtokosai külömbféle . CSURENDORF* C\undrava.
Urak, lakosai ó hitűek, fek Horvát falu Sopron Várme
szik a' Váradi kerületben, gyében, földes Ura H. Eszter
határja meglehetős , s va házy Uraság, lakosai katoli
gyonnyai is középszerűek lé kusok, fekszik Soprontól két
vén, második Osztály béli.
mértföldnyire. Határja közép-'
CSÚN. Magyar falu Baranya szerű ; de vagyonnyainak el
Várm. lakosai katol., határja adására jó módgyok van.
CSURGÓ. Magyar falu Fejér
jó termékenységu , de mivel
Dráva vize által gyakorta ká- Vármegyéb. földes Urá Báró
rosittatik, harmadik Osztálb. Prényi Uraság, GrófHochCSUKA. Szabad puszta Po burgi jussal > az Uraságnak
son Várm. földes Ura Olgyai szép lakóháza vagyon itt. La
Uraság, fekszik Illésházi, 's al kosai katolikusok, *s HelveFf
tziái
9
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CSŰR.

CSUT.

tziai Vallásúak, fekszik Móri Vármegyében, földes Urat
tól , *s Fejérvártól e£y mért- Al Csutnak a* P. Paulinusok
földnyire, Bodajkhoz közel, voltak, 's most a* Religyiói
mellynek filiája. Határjá ter- Kintstár, lakosai reformátu
mékeny, réttyei jók, más kü- sok, határja homokos, és
lömbféle vagyonyaik közép- közép termékenységu, de ja
szerűek, másodikOsztálybéli. vai külömbfélék.
CSUTA. Elegyes falu a* Bá
CSORGÓ. Elegyes magyar,
nátban
Krassó Vármegyében,
horvát, és tót falu Somogy
földes
Ura
a Királyi Kama
Vármegyében, földes Ura G.
Festeti ch Uraság, lakosai ka ra, lakosai Katolikusok, fek
tolikusok, fekszik Szentától szik Karansebestöl fél mért
egy mértföldnyire, a' Sziget földnyire , Bisztra vizének a*
ről Bétsbe vezető Ország út- Temesbevaló befolyásánál.
Csuz. Magyar, és tót falu
bari, erdők között egy kies
völgyben; nevezetes forrás KomáromVármegyében, bir
kúttya van, melly az egész- tokosai Hunyadi , Csúzi, és
vidéken majd leg jobb, és más Uraságok ^ lakosai ka
leg egésségesebb. Istvánfy is tolikusok, fekszik Jász falu
gyakran említre' helységet hoz közel, mellynek filiája,
(a) Történeteinek XXVIIIdik Udvardhoz egy és 4. órányi
és XXIXdik könyveiben, a* ra , zsidók is számosan lak
666. és 667. lapon, Chor- nak benne. Határja jó ter
góriak nevezvén azt. ) midőn mékenységu, legelője elég,
az Ozmánok ellen indított bora középszerű, vagyonnyai
hadakozásról emlékezik. Ré- külömbfélék, második Osz
genten Jerusalemi Szent Já tálybéli.
nos Keresztes Szerzetesei is
CSÚZA. Magyar falu Bara
gyógyítgattak vala itten. Ha nya Vármegyében, földes Ura
tárjában minden jávai vanr Felséges Királyi Fő Hertzeg
n a k , földgye termékeny , Aszszony Krisztina , lakosai
réttye, legelője, fája elég, reformátusok, fekszik a' Sik
szőlejejs elég termékeny lé lósi járásban, határja gazdag
vén , méltán első Osztálybéli. termékenységu, tulajdonsá
CSURGÓ. Szabad puszta gait lásd Sellye alatt, meliy
Tolna Vármegyében, földes hez hasonló, első Osztálybéli.
CUBIN. a* K. betűben
Ura Hert. Eszterházy Uraság.
CSUD. Szabad puszta Bé
CSUT. Tsúti. Alsó,, és fel
ső Csut, magyar faluk Fejér kés Vármegyében.
1

Dabk.

DAB.
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DAB. Magyar falu Pest Vár
megyében, földes Ura Gróf
Ráday Uraság, lakosat ka
tolikusok, és reformátusok,
fekszik Peregnek szomszéd
ságában, mellynek filiája,,
Dömsöd mellett, vele egy
be ragasztva, határja termé
keny , tulajdonságaira nézve
Apostagho^ hasonló, mivel
pedig réttyeit a' víz járja,
második Osztálybéli.

lő hegyen vágynak, fája,
makkja elég, de mivel Eger'
vize határját gyakran elönti
melly miatt olly nedves,
hogy nagy részét nem is mivelhetik, és- a* melly része
miveltetik is, tsupán rozsot
terem, réttye, legelője sem
elég, makkja is ritkán te
rem, malma sem lévén, har
madik Osztálybeli.

bas. Magyar falu Pest Vár
megyében, földes Urai Ha
lász , és más Urak , lakosai
reformátusok, felső Dábasnak katolikusok, fekszenek
a' Ketskeméti járásban, Sá
rihoz nem meszsze, melly
nek alsó Dabas filiája, ha
tárbéli földgyei közép termé
kenységnek , legelőjük elég,
egy része ugyan határjának
homokos, tűzi fája magok
szükségjekre elég, második

megyében., földes Ura a* Religyiói Kintstár, lakosai evangelikusok , fekszik Alason, és Nyaradtól nem mesz
sze, Pápától pedig egy jó
mértföldnyire, határbéli föld;yebő termékenységu, legeője, réttye, és fája eleg,
malma is helyben lévén, el
ső Osztályhéli.

9

DABRON. vagy Dabrony.
DABAS. Alsó, és felső Da Magyar falu Veszprém Vár

Osztálybeliek.

(

DABRONCZ. Dabronec\.

Né

metfalu Szála Vármegyében,
földes Ura Gróf Battyáni Uraság, és mások, lakosai ka
tolikusok , fekszik Gogánfának szomszédságában, melly
nek filiája , Somogytol
mértföldnyire , határja elég
nagy, de közép termékeny
ségu lévén, második Osz
tálybéli.

OABOLCZ. Magyar falu
Ugocsa Vármegyében, bir
tokosai Hársányi, és más Urak, lakosai katolikusok, és
xeformátusok, fekszik Kö
kényesdnek szomszédságá
ban , mellynek filiája, Gyu
lától három negyedrész mért
DACSOLÁM.
Alsó,ésfels$
földnyire, határja két nyo- Dacsoldm. két elegyes faluk
tnásbéli, szőlei a' Gyulai sző Hont Vármegyében, birto*
Ff a
kosai
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DADA*

DAD.

kosai Majthényi Uraság, és
mások, lakosai evangéliku
sok, fekszik a'/ Bozóki já
rásban , határjai követségek,
és szorgalmatos miveltetést
kivannak, meliyhez képest
harmadik Osztálybeliek.

, DAD. Magyar falu Koáiárom Vármegyében', földes
Ura Gróf Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik OroszJárrytól
mértföldnyire, le
gelője saját marháinak ele
gendő , réttye tsekély, de
szőlői elegendők, és nem
utolsó borokat termének,
középszerű vagyonnyaihoz
képest, második Osztálybéli.
DÁD. Szabad puszta Fejér
Vármegyében , földes Ura
Yeres Uraság.
DADA. Tisza Dada.

Ma

gyar falu Szabolcs Várme
gyében , földes Ura Gyulai
Uraság, és mások, lakosai
katolikusok, többen refor
mátusok , fekszik Löknek
szomszédságában, mellynek
filiája, a' Dadái járásban,
melly falutól vette a'járás ne
vezetét a* Tisza partyán, ha
tárja kövér termékenységu,
*s nevezetei javakkal bővel
kedvén , első Osztálybéli.
DADA. Kapós Dada.

Ma

gyar falu Somogy Várme
gyében , földes Urai Mérey,
Is több Urak, lakosai kato

likusok , és, reformátusok,
fekszik Sz. Benedekhez kö
zel, mellynek filiája. Határ
ja jó termékenységu.
DADA. Szabad puszta So
mogy Vármegyében, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság,
határja jól termő.
D Á G . Elegyes tót falu Esz
tergom Vármegyében, földes
Ura az Esztergomi Káptalan
béli Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Dorogtol | .
mértföldnyire , Csotnoknak
szomszédságában, mellynek
filiája , legelője elegendő
fája tűzre van, de kevés; sző
leje hasonlóképen; eladás
ra jó alkalmatossága, de egy
kevéssé távol, a' Dunán, és
Esztergomban , határja ho
mokos , és szárazságnak ide
jén nehéz itatója van, kö
zépszerű vagyonnyaihoz ké
pest, második Osztálybéli.
DAIA. Rátzűl Daju Szabad
puszta.
DAKA. Magyar falu Vesz
prém Vármegyében, földes
Ura Gróf Nádasdy Uraság',
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Nyárad
nak szomszédságában, melly
nek filiája, Pápától fél mért
földnyire, határbéli földgye
jó, leselője, réttye elég, fá
ja épületre nintsen, holmi harasztya tűzre van, Pápán pia
tzozása, erdeje pedig a'Padari
puszf

DÁKA*

DÁLO.

4ft

pusztán; jó tulajdonságaihoz, Ürá Gróf Balassa Uraság, la
*s vagyonnyaihoz képest, el kosai katolikusok, feleszik
Garam vize mellett, Nádas
ső Osztálybeli.
DÁKA. Kortsma , szállás nak szomszédságában, melly
Veszprém Vármegyében,fek- nek filiája, Bácstól, egy és
szik Hagymás Kérh ez nem három fertály mértföldnyire.
Határja jó termékenységu ,
meszsze, 's ennek filiája.
DAL. Szabad puszta Csa legelője elég, fája mind a*
nád Vármegyében, földes kétféle szükségeire elég, sző
Ura a' Csanádi Püspökség, lő hegye középszerű, első
fekszik Makótol nem mesz Osztálybeli.
sze , mellynek filiája.
DALOM. Kis, és nagy Da
Dolummare.
DALTZ. Banátbéli falu Te lom i Dohimik,
mes Vármegyében, lakosai Szabad puszta Bihar Várme
katolikusok, fekszik Jtaran- gyében , fekszik Dánfoknak
sebestöl egy mértföldnyire, szomszédságában.
határjának jó termékenyséDALMAD. Szabad puszta
éhez képest, első Osztály Tolna Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
éli.
'
;
DALiNA.Szabad puszta Tol ság.
DALMAND. Szabad puszta
na Vármegyében, földes Ura
a* Királyi Kamara, határja Tolna Vármegyében, földes
Ura Hettzeg Eszterházi Ura
jól terem.
DALLOG. v. Dallok. Ele ság, fekszik Kotsolához nem
gyes Tót falu Baranya Vár meszsze, 's ennek filiája..
DÁLYO. Kis, és nagy Dalmegyében , földes Aszszonya Felséges Királyi Fő Her- yó. Szabad puszták Nógrád
, tzeg Aszszony KRISTINA , Vármegyében , földes Ura
lakosai katolikusok, fekszik GrófFoirgách Uraság, fek
Moháts, és Baranya Vár kö szenek Vilyke faluhoz neftt
pött, mind a* két helytől meszsze , mellynek filiájí, "*s
mintegy más fél mértföldnyi hozzá termésbéli tulajdonsá
re a Béllyei Uradalomban , gaikra vézvé hasonlítanak.
határjának hŐv termékeny
DAMAK. Magyar falu Bo*v
ségeihez képest, első Osz sod Vármegyében, birtoko
tálybéli.
;
sai Király, és több Urak,
DALMÁD. Domodit^e. Ele lakosai katolikusok, fekszik
gyes magyar, és tót fala, Felső Vadásznak szomszéd
Hont Vármegyében, földes ságában , mellynek filiája, a
Ff 3
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Szendrői járásban, legelője
elegendő , fája tűzre, és épuJ'etre ingyen, szőlő hegye
saját, és a' szomszéd hatá
rokban, Királyi dézmát nem
adnak, de mivel szántó földgyei középszerűek, 's pia
tzozása is távol lévéri, má
sodik Osztálybéli.
DAMALOS. Szabad puszta
Somogy Vármegyében, föl
des Urai Hojtsy Urak, fek
szik Inke , és Gerezdhez nem
meszsze.

DAMAS.

sásában, mellynek filiája,
Lévától három mértföldnyi
re , határbéli földgyei jók ,
réttyei gazdagok; de mivel
Ipoly vize járja, és határjá
nak gyakorta ártalmas, má
sodik Osztálybéli.
DAMASD. Garam

Damasd.

Damactd. Tótfalu Hont Vár
megyében , földes Ura az
.Esztergomi Káptalan béli Ura
ság, lakosai katolikusok ,
fekszik Pilis, és Nógrád Vár
megyének szélénél, Garam
DAMANVA. v^gy Damo- .vize mellett, Visegrádtól egy
/zy^.Magyar falu Sopron Vár mértföldnyire, határja jó ter
megyében, földes Ura Vég mékenységu , legelője elég;
.Uraság, lakosai katolikusok, de mivel a' víz járja földgyeit,
fekszik Reptze vize mellett,. második Osztálybéli.
Csepregtjöl egy és \ . mért DÁMÓTZ. Elegyes falu Zem
földnyire , határja középsze plén Vármegyében, földes
rű termékenységu, 's meg Ura B. Sennyei Uraság, la
lehetős vagyonnyaihoz ké kosai katolikusok, óhitűek,
pest, második Osztálybéli. és reformátusok, fekszik a*
DAMASA. Ris
Dpmasa. Tisza mellett, Nagy TárElegyes falu Zemplén Vár kánynak szomszédságában,
megyében, földes UraRoly, .mellynek filiája, Lelesztöl
, íbrányi, és Nedeczky Urak, három fertály mértföldnyire ,
lakosai katolikusok, és más Perbenyiktöl pedig mint egy
, félék, fekszik Zsabolinához ágyú lövésnyire, határja elég
..nem meszsze, 's filiája. Ha- j ó , melly tiszta búzát is bő
ven hoz, réttye hasznos, le
\ tárja is hozzá hasonlító.
•'. DAMASD.
IpolyDamasd, gelője elég az Uraságnak enDomodicTe. Magyar falu Bars gedelméböl, fája a' szomszéd
Vármegyében, földes Ura a* erdőkből, malma szomszéd
Besztertze Bányai Káptalan ságban , eladásra alkalmatos
béli Uraság, lakosai katoli sága Üjhelyben és Ungvá
kusok, fekszik Ipoly vize ron, sót is hordanak, és ka
mellett, Szobbnak szomszéd- pával is kereshetnek; de mi
vel

DAMOS.

DANIS.
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vei réttyeit a* víz járja, és
DANISÓCZ. Dins[dorf,Dafája is bérért van, második nisovt^e. Tót falu Szepes Vár
Osztálybeli.
megyében, földes Ura Gróf
DAMOS. vagy Danis. Oláh Csáki Uraság, lakosai kato
falu Bihar Vármegyében, föl likusok, fekszik Odorinnak
des Ura Gróf Battyáni Ura-* szomszédságában, Iglótól fel
ság, lakosai ó hitűek, fek mértföldnyire. Határja ugyan*
szik a* Nagy Váradi járásban, közép termékenységu, réttye
hátárjának, s vagyonnyai- tsekélyes/s ritka füvet terem,
nak nevezetes fogyatkozá- de mivel elegendő, és hasz*
zaihoz képest, negyedik Osz nos legelője van, 's mind a*
kétféle fája , piatzozása is
tálybéli.
közel, holotúvagyonnyaikat
DANCZHAZA. vagy Dantsjól eladhattyák, első Osz~
hd[a. Magyar falu Baranya tálybéli.
Vármegyében , földes Ura
DANKÓCZ. Tót falu Vas
Gróf Battyáni Uraság, lako Vármegyében , földes Urá
sai katolikusok, és reformá Gróf Nádasdy, ésG. Szapá
tusok, fekszik a' Pétsi já ry Uraságok, lakosai kato
rásban , Makóhoz riem mesz likusok , fekszik hegyek kö
sze, mellynek filiája, határ zött Martyantz mellett, melly
jának középszerű tulajdonsá nek filiája, határja tűrhető,
gaihoz képest, második Osz termésű, *s tulajdonságaira:
tálybéli.
nézve hasonló Borecsához,;
ÜAtfcsHÁzA. Magyar falu de némelly fogyatkozásaiért
Bihar Vármegyében, birto harmadik Osztálybéli.
<
kosai Bagosi Uraság, és má
DÁNTOVA. Magyar falu
s o k , lakosai katolikusok, és Bács Vármegyében, földesreformátusok, fekszik Ba- Ura a' Királyi Kamara, la^
rándhoz nem meszsze, melly kosai katolikusok , fekszik;
nek filiája , Debreczentol a Duna mellett, Szántó és
négy mértföldnyire; határja Baracska között napkeletié-;
meglehetős termékenységu l é , meglehetős szántó, föld~*
volna , de mivel Befettyó gyei vágynak, Igái felé való '
vize soványíttya határját, 's részén pedig nedves idők
egyéb fogyatkozásaiért i s , ben elöntetÍK^ de szárazság
harmadik Osztálybeli.
ban kaszáltatik. Negyed re- j
DÁNFOK. Szabad puszta sze határjának mivel homo* •
kos, tavaszkor, és őszkor a k ;
Békés Várhegyében..
Ff 4
kalmay
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DÁNT.

kalmatos legeltetést ád, vi zel a' falu mellett foly ; de
d é k j e inkább kedvez a' Ju még eddig a' lapozást nem
hok nevelésére, mint más igen gyakorollyák, -J-. esz
féle marháknak tartására. tendőbéli kortsraártatása van,
Szükségen felül lévő zabjo- 's malmok helyben , máso
k a t , 's búzájokat, Bajára dik Osztálybeli.
DAFSA, Szabad puszta Gö
szokták két mértföldnyire
hordani eladás végett, itató mör Vármegyében , földes
helye alkalmatos, szőlei ho Urai Dapsi Urak, fekszik
mokos helyeken vágynak, Kálosa mellett, földgye két
nyomásbéli, réttyei jók.
rnásodik Osztálybéli.
DARAH. Magyar falu Szat
DÁNV. Magyar falu Pest
Vármegyében , földes Ura már Vármegyében, birtok
Hertzeg Grazsalkovich Ura kosai Ötvös, és Szombatfal
ság , lakosai katolikusok, vi Urak, lakosai reformátu
fekszik Gödölőtöl két mért sok , fekszik Szamos vize
földnyire , Baghoz pedig kö mellet, Szatmártól egy mért
zelebb , határja közép ter földnyire , határhéli szántó
mékenységu, szőlei alább va földgyei három nyomásbé*
lók , legelője szükségéhez liek, mellyek tiszta, ét két
képest elég, szántó fóldgyei szeres búzát termének, két
néhol jók, dinnyéjek*neve szer kaszáitatnak, és marhái-*
zetes ; de fájok helyben nem nak alkalmatos szénát terem-*
lévén, második Osztály béli. nek, Szatmár Városához egy
DANYÁD. Magyar falu Szar-, mértföldnyire lévén, a* hova
ipar Vármegyében, b i r t o k o m jó utakon járnak , vagyonsai külömbféle Urak, lakó- i nyaikat jól eladhattyák; ka
$*i katolikusok, többen re szálni való réttyein kivül ele
formátusok , fekszik Fejér j gendő legelője, mindenféle
Gyárthatnak szomszédságá marháinak, itatója alkalma
ban, mellynek filiája, Jánk-r tos, szabad fájok, mind épü
tói sem meszsze, szántó föld letre , mind tűzre, bizonyos
gyei mindenfélé veteményt részében az erdőnek makkolbőven termének, réttyei a* tatások is vagyon , külső ,
marháknak alkalmatos szé Y belső gyümöltsös kertyei
nát hoznak, piatzozása Szarv tágasak, nádra semmi szük«
mároh. három mértföldnyire, ségek sintsen. Mivel a* Szar-*
vágynak belső, gyümöltsös mari só letétel tiem meszsze
kwyeikis, Szamos vize kö* vagyon, só fuhározással is
keres1

kereshetnek, Szamos vize ha
tárját mossa, de a' lapozá
sokat nem Szokták gyako
rolni; szenet is égethetnek,
és Szatmáron eladhattyák,
els6 Osztálybéli.

rom fertály mértföldnyire,
határja gazdag; tulajdonsá
gaira nézve lásd Béllye hely
séget , mellyhez hasonló,
nevezetes vagyonnyaihoz ké
pest, elsó Osztálybeli.
7

Elegyes la

DARÁZSI. Drasuc^e. Tót

kosú falu Zemplén Várme
gyében, földes Ura Révész
Uraság, lakosai katoliku
sok , • fekszik Haszinának
szomszédságában, mellynek
filiája, a' Homonnai járás
ban; határja soványas, tulaj
donságaira nézve lásd Pichnyét, mellyhez hasonló,
nevezetes fogyatkozásaihoz
képest, harmadik Osztály
béli. ." *

falu Hont Vármegyében, föl
des Urai Jeszenszky, és más
Urak, lakosai katolikusok,
fekszik Felsó Sipeknek szom
szédságában , mellynek fi
liája , Báttól egy mértföld
nyire , ámbár legelője elég,
szőlő hegye alkalmatos; de
mivel alkalmatlan úttyai
vágynak, *s a' szénában szük
séget szenvednek, földgyeit
pedig a* sebes záporok gyak
ran szagattyák, melly miatt
nehezen miveltetik, fája nin
tsen, 's szőleiben gyenge
borok teremnek, s megha
ladván javait fogyatkozá
sok, a harmadik Osztályba
tétettetett.

DARA. Dare.

DARÁNY. Magyar falu So

mogy Vármegyeben, földes
Ura Gróf Szecsényi Uraság,
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Dráva
Tamásinak
szomszédságában, 's ennek filiája, ha
tárja középszerű termékeny
ségu ; tulajdonságaira nézve,
lásd Csokonyát, középsze
rű vagyonnyaihoz képest,
második Osztálybéli.
DARÁZS. Tót falu Bara
nya Vármegyében, földes
Aszszonya Felséges Királyi
Fó Hertzeg Aszszony KRISZ

TINA, lakosai katolikusok,
fekszik Krassó vizének a' Du
nába való befolyásánál, Ba
ranya Vártól egy, és há

9

9

DARÁZS PORPACZ. Vas Vár

megyében, a* P . betűben.

DARÁZSI. Drasovt^e. Ele

gyes magyar, és tót falu
Nyitra Vármegyében, föl
des Ura a Királyi Kamara,
lakosai katolikusok, fekszik
Nyitra vize mellett, Nyitra
Városától nem meszsze,
ámbár földgyci második Osz-:
tálybéliek; de mivel mind a*
kétféle fája elegendő, 's ter*
mékeny szőlő hegyei vagy-i
nak, '
9
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nak, elegendő legelője,
gyümöltse sok, mellyet jól
elárulhatnak, malma hely
ben, piatzozása közel Nyitrán, első Osztálybéli.
DÁRDA. Nagy

Dárda.Ele-

gyes Mező Város Baranya
yármegyében, földes Ura
Gróf Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok , és ó hi
tűek, fekszik Eszekhez egy
kis mértföldnyire, hajdan
nevezetesebb vala, kivált
külömbféle hadi ostromoltatásaira nézve, tábort vertek
vala itten az Ozmánok 1677.
esztendőben, míg a* mi
einktől a' Harsányi mezőről
reájok rohanván, meg nem
verettettek; díszesítette e*
Várost Veterányi Generális ,
ide -építtetett szép kastéllyával; mostani lakosaiknak
kisded házaik vágynak, a'
Rómaiak idejében, itten
meszsze tartó kő híd vala,
az iszapos, és motsáros he
lyen való alkalmatos által
menetelre. Az Ozmánok is
nevezetes fa hidat készíttet
tek vala itten, SZOLIMÁN
idejében,* mellyet először
.elégetett vala Zrínyi MDCLXIVdik esztendőben, mel
lyet ismét elfoglalván az Oz
mánok MDCLXXXVdik esz
tendőben Gróf Lesléus is
mét megsértegetett; míg Lo
tharingiai Hertzeg, és Fp
f

DARD.

Vezér által MDCLXXXVIdik
esztendőben, az ellenség
egészen megverettetvén, e*
híd is elrontattatott. Határ
ja jó termékenységu, ve
res borai meglehetősek, k ö 
zépszerű tulajd onságaihoz
képest, második Osztály
beli.^
/
DÁRDA. Kis Dárda.

Ele

gyes falu Baranya Várme
gyében , földes Ura Gróf
Eszterházy Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik a' Si
klósi járásban, határjának
középszerű voltához képest,
második Osztálybéli.
DARGÓ. JÓ nagyságú hegy

Zemplén Vármegyében, kez
dődik Mosolán hegyénél,
s mintegy egész mértföld
nyire terjed, egyik része
Abauj, másik Zemplén Vár
megyének határjához való,
Dargó, és Mosolán között
alatsonyabb, 's utat ád Kas
sára.
y

DARGÓ. Orosz falu Zem
plén Vármegyében , földes
Ura Báró Pongrátz Uraság,
lakosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszik vendég foga
dójával egygyütt

Gálszéts-

hez , mellynek filiája nem
meszsze. Határja jó termé
kenységu , tulajdonságaira
nézve lásd B á c s k o t m e l i y 
hez hasonló, nevezetes va
gyon-

DARM.

DARN.
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első Mosontól mintegy más fél
mértföldnyire,
határjának
Durma. gazdag termékenységéhez,
Magyar falu Ungvár Vár *s szép tulajdonságaihoz ké
megyében , birtokosai kü pest, mint hogy vagyonlömbféle Urak, lakosai ka nyait Óváron, és Győrben
tolikusok, és reformátusok, jól eladhattya, első Osztálya
fekszik Őr Horvátnak szom béli.
DARNÓ. Magyar falu Szat
szédságában , mellynek fi
liája , Kapóstól mintegy más már Vármegyében, földes
fél mértföldnyire, Ungvár Ura Vég Uraság, és töb
tól pedig egyre, az Ország bek, lakosai katolikusok, és
uttyában kies helyen, ha reformátusok, fekszik Jánktárja jó termékenységül, fá nak szomszédságában, Gyar
ja elég,' réttye, s legelője mattól egy, és -J- mértfóld^
nyire. Határ béli föld gyei há
gazdag, első Osztálybéli.
DARNYA. Magyar falu Gö rom nyomásra vannak fel
mör Vármegyében, birto osztva , és ha trágyáztatnak,
kosai Gróf Lamot, Vajda, mindenféle gabonát terem
Kos, és Patay Uraságok,' nek , itató helye közel, ha-»
lakosai katolikusok, többen tarjában szabad fája, makk
reformátusok, fekszik Tesz ja elegendő , és szabad , sa
tetének szomszédságában, 's ját határjában , belső gyü
ennek filiája, Serkétöl sem möltsös kertyeik is vágynak,
meszsze, szántó földgyei né kendert áztató vize alkal
hol hegyeken vágynak, mel matos , száraz malma hely
esztendőbéli
lyek szorgalmatos munka ben, -J* ^
után jól termők, Rimaszom kortsmáltatása is vagyon, má
batban piatzozása, legelője sodik Osztályba tétettetett.
elegendő, s mind a' kétféle
DARÓCZ. Magyar falu Ba
fája, kendert áztató vize al ranya Vármegyében, földes
kalmatos, második Osztály Aszszonya F. Királyi Fő Her
béli.
tzeg Aszszony KRISZTINA,
DARNÓ. Magyar falu Fo lakosai többnyire reformátu
son Vármegyében, a* Sziget sok, fekszik a Duna vize
közben, Győr Vármegyé mellett, Dráva vizének ösz
nek szélénél, földes Ura ve folyásánál, határja gaz
Gróf Viczay Uraság, lako dag; tulajdonságaira nézve
sai katolikusok, fekszik lásd Béllye faluját, mellygyonnyaihoz képest,
Osztálybeli.
DARMA. hajdan
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DARÓCZ.

DARÓCZ.

DARÓCZ. Léndrt
Daróc^
hez hasonló, nevezetes va
gyonnyaihoz képest, első. Magyar falu Borsod Vármefryeben , földes Ura Bárdos ,
Osztálybéli.
DARÓCZ. Magyar falu Be es több Uraságok, lakosai
reg Vármegyében, birtoko katolikusok, többen refor
sai külömbtéle Urak, lako mátusok, fekszik Csernej
sai reformátusok, fekszik nek szomszédságában, nap
Déda, és Sürányhoz egy kelet felé Dédestöl ^gy, és
órányira, határjahárom nyo- ! egy fertály mértföldnyire,
másra vagyon felosztva, és határja közép termékenysé
mindenféle gabonát terem, gu, 's vagyonnyainak tulaj
réttye, és legelője hasznos, donságaihoz képest, máso
és elég, faja tűzre, és épü dik Osztálybéli.
letre; fa edényekből is nem
DARÓCZ, Nagy
Darócq.
utolsó hasznot vesznek bé Vtlkt Dravce. Magyar falu
a* lakosok; de mivel a* Nógrád Vármegyében, föl
nagy erdőség miatt határja des Ura Gróf Koháry Ura
kissebedik, és közel piatzo ság, és mások, lakosai ka
zása sintsen, a' harmadik tolikusok , fekszik Vilykének
Osztályba számláltatott.
szomszédságában, mellynek
> DARÓCZ. Tibold Daroc[* • filiája, Osgyántól fél, Fü
Magyar falu Borsod Várme lektől pedig egy mértföld
gyében , földes Urai Tibold, j nyire , határja jó termékeny^
és más Uraságok, lakosai; ségu, fája elég, 's vagyon
katolikusok, és reformátu- nyainak középszerű voltához
sok, fekszik Sálynak szóm- j képest, második Osztály
szédságában, Egertől négy béli,
mértföldnyire, határbéli föld
DARÓCZ. Panyi Darócz^
gye , ha trágyáztatik, elég Magyar , és tót falu Nógrád
termékeny, Miskólczi pia- Vármegyében, földes Urai
tzozásátol két mértföldnyire külömbféle Urak, lakosai ka
van, a' hol valamint saját tolikusok, fekszik Vilykének
szőlő hegyeiben is pénzt ke szomszédságában, mellynek
reshetnek ; legelője elegen* filiája, Losontztől három
dő, fája tíizre, és épületre fertály mértföldnyire, határ
ingyen, szőlő hegye, közép ja meglehetős termékenység
szerű bort hoz, és elég ter* g8, tulajdonságaira nézve ha
mékeny , malmai saját ha* sonlít Alsó Luddnyho[,
va
tarjában, első Osztálybélit
gyonnyainak eladására jó
mód-

DARÓC*.
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DARÓCZ.

módgya lévén, második Osz
tálybéli.
DARÓCZ. Tőt falu Sáros
Vármegyében, földes Ura
Szirmai Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Héthárs
hoz \ . rhértföldnyire, Ispo
tállyá is van, erdeje kivá
gattatott ugyan, de e* fo
gyatkozást az Uraság más tá
gas erdeiből helyre hozza,
foldgyei, ha jól miveltetnek gazdagon termők, rét
t y e , legelője elég, és j ó ,
piatzozása szomszédságban,
és a Tárcsái só letételben is,
jó módgya van a* fuharozással való pénz keresetre,
jó tulajdonságaihoz képest,
első Osztálybéli.
1

DARÓCZ. Fiilpös

Daróci.

Magyar falu Szatmár Várme
gyeben, földes Urai Ilosvai, és más Urak, lakosai
reformátusok, fekszik a Sza
mosközi kerületben, határ
béli szántó földgye minden
féle vetefhényt megterem;
réttyei j ó k , és.a'marha hiz
lalásra alkalmatos szénát te
remnek, 's néha kétszer is
kaszáitatnak, Számos vize
határját mossa; hanem a* la
pozás nalak szokásbari nin
tsen ; % rész esztendőbéli
kortsm altatása vagyon, és
hét kaszás alá való réttye a
községnek; itatója közel, és
elegendő, kendert áztató vi9
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ze alkalmatos, malma hely
ben, és közel Szamos vi
zén , második Osztálybéli.
DARÓCZ. Király

Darócz.

j Mező Város Szatmár Várme
gyében, egy része e' Várme
gyéhez tartozik, más része pe
dig Szolnok Vármegyéhez ,
lakosai leg inkább reformá
tusok, és ó hitnek, határbéli szántó földgyei min
denféle gabonát bőven te
remnek, és két harmad ré
sze nintsen a' víz áradások
alá vettetve; réttyének ugyan
annyi része szénát eleget,
és hasznosat terem, Nagy
Károlyi piatzozása egy, Szat
mári pedig két mértföldnyi
re van hozzá jő utakon, hol
ott vagyonnyaikat jól eladhattyák, legelője tágas , és
igén j ó , itatója alkalmatos,
mind a' kétféle fája ingyen
elegendő; némelly lakosok
zöldségeket is termesztenek,
különösen pedig káposztát
mindnyáján, szőlős kertyeik
tágassak, Szatmáron, és Er
dődön egy mértföldnyire;
holott jó módgyok a* kere
setre , kendert áztató vizei
alkalmatosok, malmok hely
ben , első Osztály béli.
DARÓCZ. Puszta

Daróci.

Magyar, falu Szatmár Vár
megyében , birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai re
formátusok, fekszik Dará
hoz

DARV*

DARÓD'Z.

4$a

hoz közel , mellynek filiája, re, legelője ugyan elegen
a' Nagy Bányai kerületben, dő , és fája mind a* kétfelé;.
határbéli szántó föld gyei há de határja szoross, és köverom nyomásbéliek, mellyek tses, keresetre módgya só
mindenféle gabonát bőven alatt, és másféle fuharozástermének, réttyei középsze ból, a harmadik Osztályba
rűek, Szatmár piatzozása meg tétettetett.
DARVAS. Magyar, és oláh
lehetős utón van hozzá más
fél mértföldnyire, a'hol ter falu Bihar Vármegyében,
méseit hasznosan eladhat- földes Ura a* Királyi Kama
tya legelője elegendő, és ra, lakosai katolikusok, ő
yninden marhájának hasznos. hitűek, és reformátusok,
Itató helye alkalmatos, és fekszik a' Sárréti járásban,
elegendő, fája tűzre nem Furtához sem meszsze, Bé
meszsze a' határban, makk- kés Vármegyének szélénél.
"a is van , tsak nem minden Gyarmattól nem meszsze,
íarmadik, negyedik eszten Debreczéntöl pedig hat mért
dőben, belső gyümöltsös, ká földnyire , határja jó termé
posztás , és veteményes ker- kenységu , legelője elég; de
fogyatkozásaihoz
tyeik jók, első Osztálybéli. némelly
DARÓCZ. Orosz falu Ung képest, második Osztály
vár Vármegyében, f 1 e-Ura béli.
DASZTIFALU. Elegyes la
a* Királyi Kamara, lakosai
katolikusok, és ó hitűek, kosú falu Sopron Vármegyé
fekszik Une vize mellett, ben, földes Ura Gróf SzéUngvártól fel mértföldnyire, csényi Uraság, lakosai ka
mellynek filiája, határja gaz tolikusok , határja megle
dag , legelője j ó , fája ele hetős termékenységu, 's kö
gendő, eladásra jó módgya, zépszerű vagyonnyaihoz ké
melly szép tulajdonságaihoz pest , második Osztálybéli.
képest, első Osztálybéli.
DAVALLO. Tót falu Liptó
DARVAI.
vagyDarvaKo- Vármegyében , lakosai ka
íodna. Orosz falu Márama tolikusok. Határja jó termé
ros Vármegyében, birtoko kenységu , *s ámbár a* hely
sai Darvai, és más Urak, ségbélieknek volna módgya
lakosai óhitűek, fekszik ta- szekerezéssel, és kézi mun
lahor vize mellett, Visknek kával is a* keresetre , *s a*
szomszédságában, Tetsőtöl községnek közönséges rétmintegy más fél mértföldnyi- jtyeis van, de mivel a'föld
gyének
9
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DÁVIDH.

DÁVJDV.

gyének két harmad része so
ványas, Béla vize is néha el
önti , a' záporok is ártalmára
vágynak, második Osztály
ba tétettetett.
DÁVIDHÁZA. Ó Dávidhd%a j és Új Dávidhd[a,
Ddr

vídkova, amaz orosz, e* pe
dig magyar, és orosz falu
Bereg Vármegyében, földes
Urai Ó Dávidházanak Gróf
Schönborn, Detrich, és
KlobusitzkyUrak, Űj Dávid
házanak pedig Gróf Schön
born Uraság , lakosai aman
nak ó hitnek, ennek refor
mátusok is, fekszenek, amaz
Klacsano Rákoshoz •}»
pedjg Várallya , N. Lutskához fél mértföldnyire, ha
tárbéli szántó földgyeik trá
gyázás nélkül is tiszta búzát,
és rozsot teremnek, réttyei
>edig jó , és marha hízlaásra alkalmatos szénáthoz
n a k , Munkácsi piatzon el
adásra, a' pzőlő hegyekben
pedig keresetre jó módgyok,
's halá^zattyok is van, de
mivel határjok szoross, fá
jok sem elegendő, sem tűzre,
sem épületre, a' harmadik
Osztályba tétettettek.
e z
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DÁVIDHÁZA. Magyar falu

Vas Vármegyében, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság ,
lakosai katolikusok, fekszik
hegyek között Őr Szent Pé
terhez nem meszsze , határ-
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ja jó termékenységi, Baján*
há[áho[ hasonlító, elsó Osz
tálybeli.
DÁVID VÁGÁS.

Ddvidov.

Elegyes falu Zemplén Vár
megyében , birtokosai több
Urak, lakosai katolikusok,
és reformátusok, fekszik Szatsurhoz nem meszsze, ha
tárja három nyomásbéli, és
ha trágyáztatik, közép ter
mékenységu , réttyei megle*
he tósek, legelője elég, mind
7? kétféle fája v a n , malma
helyben, itatója alkalma
tos , vagyonnyait eladhattya
Varannon, és Kassán, makk
ja elég , só alatt is fuharozhat, és kapával kereshet
nek , második Osztálybéli.
DAVODI. Szabad puszta
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Gróf Festetich Ura
ság , lakosai katolikusok,
fekszik Mesztegnyöhöz nem
meszsze, mellynek filiája.
DEÁKFALVA.

Diakova.

Tót falu Turotz Vármegyé
ben , földes Ura Gróf Révay
Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Szent Heléná
nak szomszédságában, Sz.
Mártonhoz fél mértföldnyi
re; határbéli fóldgyének egy
negyedrésze középszerű; há
rom negyedrésze pedig tsekéllyebb, réttyei Kétszer kaszáltatnak , legelője elég
fája mind a' kétféle, némelly
vagyoni
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DEÁK.

DEBET.

vagyonnyaihoz, 's fogyat gelikusok > fekszik Nándor
kozásaihoz képest, harmadik nak szomszédságában, melly
nek filiája, határja jő ter
Osztálybéli.
DEÁKÍ. Diakovt[c. Népes mékenységu , fája, 's le
jó magyar falu Poson Vár gelője szükségéhez képese
megyében, földes Ura vala elég; tulajdonságaira nézve
a* Szent Mártoni Prépostság, Bankho^ hasonló, második
mosta Religy.KJntstár, lako Osztály béli.
sai katolikusok, és re formát,
DE BÉTÁK. Elegyes falu a*
fekszik Peredhez fél órányi Bánátban.
r a , szomorú történet esett
DEBLITZ. Szabad puszta a
itten Bél Mátyás, 's Kora- Bánátban.
binszky Lekszikonnya sze
DEBRETZEN. DebrctTinum,
rént 16Ó3dik esztendőben, DebretTJn. Nagy, és igen
mert valamelly katona be népes Magyar Királyi Fő
menvén éjjel egy öreg Öz Város Bihar Vármegyében,
vegynek kertyebe, *s mi- kisded sántzokkal van kórul
nekutánna éretlen gyümöl- vétetve. Nevezetének erede
tsel gyomrát nagyon meg tét vette némellyek vélleketerhelte volna, panaszlotta dése szerént, a' Szarmaták
igen fájdalmas rágását paj tól , a' kik e' földnek min
tásainak; a' kik ittas ok lé denféle bővségét látván, *s
vén', boszorkánynak állítot azzal élvén jó napjaikat Doták az öreg ászszonyt, *s bri ditnnik nevezték; va
azonnal megégették; Sequi- lamint mi is jó akaróinknak,
tur iniquos,
ultor a tergo jó napokat kívánnuk. Má
Dtus; határja jó termékeny sok ellenben Debretzénnek
ségu , Penna folyó vizétské* nevezetét a* nagy óltsóságje halakkal bővelkedik, 's tól származtattyák, midőn
szép vagyonnyaihoz képest, tudniillik a Szarmaták lát
első Osztálybéli.
ták mindennek nagy óltsóságát,
szüntelen e szavakat
DEÁKI. Szabad puszta Szá
hullatták
szájaikból
Dobra
la Vármegyében, fekszik
ácena, mellyböl származott
Nyiradhoz nem meszsze.
DEBERTSENY. Debrtcsény. végre e* j ó ; és gazdag Ma
Elegyes falu Nógrád Vár gyar Városnak nevezete. A*
megyében , földes Ura Báró j Szarmatáknak ide lett meg
idejekor,
Prónai Uraság, és mások, telepedéseknek
lakosai katolikusok, és evan- Jmég Debretzen tsak i^en tse9
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kély hely vala, 's ha erede I tétettetett v ' s midőn már újtét nem a* Szarmatáktól vet \ jont még szebben felépult
te is, a' bizonyos , hogy ők vala MDCCXXVIIdik esz
itten megállapodtak, és ma tendőben, iydik Martiusban
goknak Kalyibákat készítet a* gonosz tévő gyújtogatok
t e k ; mellyek hová tovább által hetven egy házak égé
szaporodván, végre Város nek el benne, ladik Mar
leve belőle, és nagyságára, tiusban pedig ismét 100. há
$ népességére nézve, a* zak emésztettek meg a' láng
több Tiszán túl váló Váro nak dühőssége által; azon
sokat felül haladta. *
kivul a* szépen felépult to
rony , és Templom is szánaHISTÓRIÁJA.
kozásra mékólag elégtek.
Valamint a' Hazánkbéli Királyt szabad Város vala
több nevezetes Városok, úgy már a' hajdani időben is; de
Debretzen is, sok nyomo leveleiket, 's szabadságai
rúságos
viszontagságokat kat , az időnek sanyarú vi
szenyvedett; majd, a* hada szontagságai között elveszt
kozások , majd pedig a tűz vén MDexCIII. v. i y i í d i k
áltál, a' mint Barta Boldi esztendőben, LKOPOLDNAC
zsár előadta, Debretzen Vá uralkodása alatt új jont sza
rosának Krónikájában. Tsak bad Királyi Várossá leve. E»
nem egészen elpusztíttatott Város Magyar Országban a'
WDLXlVdik eszteridőben, leg népesebb Várasoknak
Halassá Mtnyhárdnak kato számok közzé tartozik; kerü
nái által: azután pedig Sven- leté egy német mértföldet
di Lázár által még inkább tesz, hoszszas kerekded for
rongáltatott. MDCXLdik esz mára épülve. Régibb épüle
tendőben pedig gyújtoga tei alatsonyak, a' Magya
tok által lángba boríttatván, roknak bevett szokásaikhoz
t ö b b elégett Lenne 700. ház képest, az újjabbakpedig a
nál. Stral[old Vezér is sú Németeknek, és más külső
lyosan nyomorgatta; azután Nemzeteknek példajikhoz
edig Kar áfa: nem külöm- képest egy emeletre épültek,
eri a belső hadakozások ál többnyire égetett téglákból
1
tal is keservesen rongáltat- készülve. Belől a Városban
tatott. MDCCXIXdik esz négy Szentegyházak vannak,
tendőben is e* Városnak har első a Piarista Szerzetbéli
madrésze tSz által hamuvá Atyákéi mellyet Cardinális
9
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Csdky iyaédiKban, és az kozás! zűrzavarban elenyé
utánna való esztendőkben szett , nevezetes vala; úgy
méltóságosan építtetett vala,, a' mostaniban is számos, es
kik a' nagyobb Oskolabéli nevezetes régi, s uj köny
ifjakat is tanitryák itten, vek is találtatnak, egy em
második a' Szent Ferentz ber bőr i s , és egy két fejű
Szerzeteb^li Atyáké, har borjúnak része, s a' t . Hat
madik a' Reformátusoknak nevezetesebb útszákra van
nagy temploma, negyedik a' kissebbeket' elhalgatván,
pedig a' kissebb, vagy Is- e Királyi Város felosztva;
pítálybéli templom. A' na első a' Szegeiét útsza, má
gyobb templomhoz közel sodik a Varga útsza, har
vagyon a* reformáta Colle- madik a Hatvan útsza, ne
giom építve négy szegeiét gyedik a Péterfi útsza, ötö
formára, mellyben néhány dik a' Piatz útsza, hatodik
százból álló deákság, néha >edig a Tsapó útsza. Amel
több, néha kevesebb szo yekben helyei helyei már
kott tartózkodni^, míg a* tu most szép épületeket is le
dományokat szokásaikhoz het látni. A Városnak nyóltz
képest elvégezvén, némelly kapui" vágynak, úgy mint
része külső Országi Akadé a Szent Anna kapuja, holmiákra , némelly része egve- 1 ott a só ház vagyon , i d i k
nesen Papságra, más része Tsapó, vagy posztót tsinápedig Rectori, vagy tanítói i lók kapuja, 3dik a Péterfi
.hivatalra szokott eloszlani. kapuja, 4dik a Méafter ka
Már most leg inkább fekete p u , $dik a Hatvani kapu,
ruhában járnak;
hajdani melly előtt a nagy, és nezóld hoszszű ruhajókat, és j vezetés Országos Vásárok
kalpagjokat egészen elte tartatnak, 6dik a Német,
metvén. Leg első Rectora vagy Vásári kapu, melly az
vala e népes Collegiomnak Országos vásárok alkalmatos
néhai Csorba István. Segél- ságával szokott kinyittatni.
lő társa pedig Nogeri János, 7<íik Szent Miklós kapuja,
a' mint 1588* és 1589. esz gdik pedig a Négy Váradi
tendőben béírattatván, \ná- kapu, menynél vagyon'a*
lok nyilván láthatók. Vala reformátusoknak Ispitálybéli
mint hajdani könyvtárja e templomjok. Hajdan e* Vá
Collegiomnak,
melly az rosnak fele Szabólts Várme-p
l6o7<Íik esztendqbéli hada gyéhez tartozott, és több9
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DEBRETZ.
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nyíre reformátusok yalának; ra; hanem magoknak, '*
most pedig egészen Bihar feleiknek hasznokra fordíthoz tartozik, *s a Tanáts is tyák. Magok pedig az em
i7J4dik esztendőtől fogva, berek széless mejjuek, iz
rész szerént katolikusok, rész mosok, erőssek, pirossak,
szerént pedig reformátusok és rövidnyakúak , 's a' mun
ból választatik, a' mint ezt kára kiváltképen alkalmato
• Gróf Foreách Miklós akkori sak, és nyiltt szívűek. Az
Királyi iLomis\árius felállí Aszszonyi Nem szemérmetes,
totta vala. A' Városbéli Bí dolgos, és mind a gazdásrón , és Polgár Mesteren ki kodásra, mind a* kereske
vul , valamint más Királyi désre jól neveltetnek, s azt
Városokban, tizenkét Ta- i a dítséretet érdemlették*meg
nátsbéli Urak vágynak, a' i a' világ előtt, hogy a ke
kik a' nép által választatnak nyér sütésben, olly nagy
minden második esztendő Mesterek, hogy a* német
ben, mind a' katolikusok,' zsemlye, és kenyér sütők,*
mind pedig a reformátusok a' kiknek mesterségjek e*
részéről. A lakosok többnyi munka, és egész életekben
re Magyarok, s rész szerem j tsak a' kenyér sütésben
kereskedésből, rész szerént foglalatoskodnak, szájtátva,
gazdáskodás által, rész sze és megnémulva tsudályák a*
rént pedig told mivelésböl Debretzenyi Magyar fejér
élnek. Ez az egyetlen egy Népnek e szép tehetségjét
Királyi Város az egész Ma inert többnyire mindnyájan
gyar Hazánkban, mellyben jó kenyér sütők. Nevezetes
Magyar kereskedők is szá továbbá a'Debretzeni szap
mosan találtatnak. Ruházat- pan , mellyet sem könnyá,
tyok á'Dejpretzinieknek igen sem fejér voltára nézve, a*
tisztességes, de felhéjjázás szappanosok nem követhet
nélkül való, 's többnyire nek, melly ismét nevezetes
frantzia kék színű posztót tehetsége a' Debretzen! fe
viselnék; a'fejér személyek jér Népnek, mint hogy több
is szemérmetességel, ked nyire Aszszonyok által ké
veitető szép Magyar öltöze szíttetnek* Kétség kivfil so
tekben járnak; megvetvén kat hajt ennek a* szappan
a' más nagy Városokhflí bú- nak jeles voltára nézve a*
jálkodást;
vagyonnyaikat Debretzeni szék só is, mel
jpera ruhára, 's hivalkodás- lyel készíteni szokták- VaG g %
1 amint
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lamint a* szép Nem , ugy a* sa, hogy jó vize nintsen,
Férfiak is kimutattyák ter- mellyet a* Városon kívülről
metségjeket; ugyan is , a* hordanak b é ; egyéb aránc
kik itten a* gazdáskodás ko a' Városnak jó rendtartásai
rai szorgalmatosan /oglala- a* Vásárosokra nézve neve
toskódnak, tehetős voltok zetesek. Száraz malmain k i 
bizonyíttya hogy annak vul vízi malma is van, melly
férfiasan megfelelnek, mertJ nek vize egy tóba szaporítsok egyngyíiíeg öltözött De- tatik. Tzímere e* Királyi ne
bretzeni gazdák, számos se vezetes, Városnak egy Zász
lyembe, bíborba, *s bár lót tartó bárány. Nevezete
sonyba öltözött kivfii tele ara sebb épületei a' Szentegyhá
nyozott Urakat, tsak a* fél zakon, és Oskolákon kivul
-zsebjekböl is, minden felhéj- a' Városháza, az Árvákháza,
jázó pompás vagyonnyai- mellyre megditsőíilt M Á R I A
ból kifizethetnék. Némelly T E R É Z I A 30000. forintokot
* köz, és Mester emberek is ajándékozott vala, és e' sum
kimutatták tehetségjeiket, mának hasznát a' só háznál
mert az egész Országban ne szokták felvenni.
Határja igen nagy, és gaz
vezetessétették a' Debretzeni
szalonnát, pipát, 's a* t\ 's dagon termő, 's a' marhák
mind a' szarvas marháknak nak legeltetésekre kiváltké
Szaporításában, mind pedig pen alkalmatos. Sok mar
a* juhok, és sertések körül háik is vannak a' Debretzevaló bánásban igazán szorgal nieknék, 's hajdan is sok
matosak, valamint a külömb vala , a* mint Oláh Miklós
féle kézé mesterségekben is. emlékezik felőle , hogy tud
Könyv nyomtató háza is van, niillik az ő idejekor egy
mellyben számos jó magyar, Bíró Gáspár nevezetű gaz
és másféle oskolai könyvek dának több vala. tíz ezer
darab marhájánál. Bor is elég
nyomtattattak.
terem
Debretzenben a' külső
Négy igen nevezetes Or
szőlős
kertekben, de nem
szágos Vásárjaik lévén, jó
módgyok van mindenféle tartó, és gyenge ízu; a ne
vagyonnyaiknak eladására , vezetesebb gazdák Diósze
a* kereskedésre, és a* kézi gen, Tt más Érmellyéki he
mesterségeknek jó haszon gyeken tartanak szőlős ker
nal való folytatására: d£ szá- téket. Fogyatkozása ellen
razságok idején fogyadLözá- ben $ hogy fája szuken van,
t
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DEBR'ÓD,
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hí? szép kenyereket sokan,
DEBRŐD. Magyar falu Aba
szalmával futott keméntzék- uj Vármegyében, lakosai
ben sütögetik.
katolikusok, fekszik JászóDEBRETE. Visító
Debre to\ nem meszsze, s ennek
te, Magyar falu Borsod Vár filiája, határbéli földgyei né
megyében , földes Ura Gróf hol soványak, de egyéb
Keglevich Uraság, lakosai meglehetős vagyonnyai ért,
katolikusok, többen refor második Osztálybéli.
mátusok, fekszik Szent Já-j DECZHÁZA. ozabad puszta:
kabnak szomszédságában, Abauj Vármegyében.
mellynek filiája, legelője
DÉcs* Kis falu Nyitra^
elég, fája tűzre, és épületre, Vármegyében, lakosai ka-,
fogyatkozásai, hogy szántó tolikusok , fekszik Alsó Réföldgyei igen soványak, pia csérnek szomszédságában,
tza távol, szőlő hegye tse mellyhez hasonlító, *s en-:
kély , m^lma is távol lévén, nek filiája.
harmadik Osztálybéli.
Dács. Kis, és nagyDécs.
D E B R Ő . Alsó,
vagy Né Két szabad puszták Békés;
met DebrŐ, Felső, vagy Vármegyében.
Magyar
Debro,
két egy
D E C S . Magyar falu Tolna
máshoz közel lévő faluk He Vármegyében, földes Ura a*
ves Vármegyében
földes ' Királyi Kamara, lakosai ka
Ura Hertzeg Grasalkovich tolikusok , és reformátusok*
Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Várdombnak szonM
innen vette a* Debrői Ura szédságában, mellynek fr?
dalom is nevezetét, melly ltfja, a* Duna mellett, 3aben ezek a* helységek vagy-* taszéktöl mintegy mértföldn a k : Kompot, Kalds[,' De | nyire, határja gazdag, tu
ret skc , S{. Domonkos, Bal lajdonságai szépek, sha-í
lá. Fekszenek Egertől há sonló Alsónyékhez, első Osah
r o m ,órányira, tót Újfalu j tálybéli.
n a k szomszédságában, az
DÉCSHÁZA. Szabad puszta
Ország
uttyában, határjai Veszprém Vármegyében; r
;azdag termékenységiek,
D E C S I . vagy DecsŐ ,Difi*<
ohányok még a' Hazán ki kov. Tót falu Sáros Várme
v u l is nevezetes, fájok, rét- gyében, földes Ura Berzer y e i , legelójök elég, 's szép vipzy Uraság , lakosaj kato-t
vagyohnyaikhoz képest, el likusok és ó hitűek, fekr
ső Osztálybéliek.
szik Héthárshoz nem mesi?
G g j
sze,
y
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D É D A . Gyida. Oláh mező
sze, 's ennek filiáia, erde*e nem minden szükségeihez Város Bihar Vármegyében,
Lépest elegendő, de határja földes Ura Gróf Károlyi Ura
j ó , réttye kétszer kaszálta- ság , lakosai ó hitnek, fek
tik , legelője elég, és fuha- szik az Érmellyéki kerület^
rozásrais lévén módgya, má bén, Berettyó vize mellett,
sodik Osztálybeli.
Erdély Országnak széle felé,
D É D . Nemes Déd. Ma az Ország títryában , határja
gyar falu Somogy Vármegyé jó termékenységu, de más
ben, birtokosai külömbféle némelly fogyatkozásai miatt,
Urak Kurialistáki lakosai ka második Osztálybéli.
tolikusok, fekszik Nagy VidD É D A . Rév, és Csárda
nak szomszédságában, Iha
Esztergom
Vármegyéban,
rostól egy jó mértföldnyi
földes
Ura
az
Esztergomi
Ká
re^ határja jó termékenysé
ptalanbéli
Uraság,
fekszik
gu, réttye, legelője elég,
s középszerű vagyonnyai Esztergomhoz közel.
DEDASÓCZ.
Dedasovcc.
hoz képest, második Osz
Tótfalu
Zemplén
Vármegyé
tálybéli.
ben, földes Ura Gróf Csáky
D É D A . Magyar falu Bereg
Uraság, lakosai katoliku
Vármegyében,birtokosai kü
sok , határja három nyomás
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok , és oroszok i s , de béli , 's ha trá^yáztatik, elég
leg inkább reformátusok,fek- termékeny, rettye jó szénát
szik Darótzhoz egy órányi terem, legelője elég, fája
ra , határja közép termé mind a* kétféle, malma hely
kenységu , és ha jól mivel- ben , piatzozása Homonnán ,
tetik, mindehféle gabonát itatója alkalmatos ; de mivel
bőven terem, réttye is jó szé határja hegyes, sovány, és
nát'termő, és néha sarjút is nehezen trágyáztathatik, har
hoz , legelője tágas, mind madik Osztálybéli.
a* * kétféle fája .elég, nádas DÉDENSZEG. vagy Dedensá is; mellyböl meglehetős cseh Elegyes fala a' Bánát
nyeréséget szereznek a* la ban Torontal Vármegyében ,
kosok magoknak, piatzozá lakosai katolikusok, és ó
sa holott vagyonnyait elad- hitűek, fekszik Ladány, és
hattya, meglehetős Kőba-' Klára Falva faluktól nem
njrán; a második Osztályba meszsze, 's Zombornak filiá
tétettetett.
ja. Határja jó t e r m é k e n y t

Í
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DÉr>ES.

Várat katonái
gfi, 's vagyonnyai kiilömb- nem hagyá
val, más.nap az Ozmánok ,
télék.
D E D E S I oínladozott Vár gyanakodván a* nagy tsenBorsod Vármegyében , föl desség miatt felmenenek a*
des Ura vala Perényi Uraság; Várba, s . szerentsésen el
épült egy jó magosságii hegy foglalták, Semmiféle vesze
tetőn, Vezérje vala e* Vár delemtől sem tartván, pré
nak 15 66dik esztendő urán- dálni rohantak a' házakba,
Vitéz Kavassi László, Pöré- azomban az elrejtett puska
nyi seregének nevezetes Ve- por tűzet kapván, rettenem
2érje , ostromlására érkez tes dördüléssel, és kárté
vén e' Várnak Házán Passa konysággal j u h el, mert
temérdek seregével, kemé mind a* tornyot elrontotta,
nyen tűzeltéte a Várra, V mind sok épületeket, mind
törettette minden felől annak pedig 4000. Törököt egy
falait; megbetegedvén azon szempillantás .alatt fel m or
ban a* nevezett Vezér, az sóit. Felindulván e* várat
egész oltalmazó katonaság lan eseten Házán Passa, azon
nak nagy szomorúságára nal parantsolta temérdek ka
meghalálozott. Ez uzán so tonáinak a' Várnak széjjel
kan elszélledeztek a Várból; | törettetését, melly meg is tör
mások ellenben híven meg tént; maga pedig Perényi
maradtak , és a* Várat utolsó igen elkeseredett a Várnak
lehellétekig oltalmazni kí elvesztésen, 's szörnyű rom
vánták ; megértvén ezt Há lásán , Bori István hadi per
zán Passa, keményebb erő be idéztetvén felszabadha
vel tüzeltete a Várra; tör tott; a' Vár. pedig az olta
tént azonban, hogy Bori Ist soka fel nem építtetett, sőt
ván a* Vár körulszaguldoz- már erdőséggel fedeztetik
v á n , az ostromlottaknak se környéke.
gedelmekre, alattomban a'
DÉDES. Magyar falu Bor
Várba vontfia, s közönség sod Vármegyében, földes
ges akarattal a Vár Kapitán- Ura Gróf Szörényi Uraság;
nyának választatott. Haszon Perényiek után, Oláh Urak
talan ostromlottak ez után bírtak, azután pedig Dőry
egész 15 napig az. Ozmánok Uraság, lakosai katoliku
a' Várat, míg Bori István sok, ésevangelikusók, fek
előre látván a közelgető ve szik Sattának szomszédságá
szedelme t , alattomban el ban, 's ennek filiája, Mis- *
C g 4
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sze, s ennek filiáia, erde'e nem minden szükségeihez
Lépest elegendő, de határja
j ó , réttye kétszer kaszáltat i k , legelője elég, és fuharozásrais lévén módgya, má
sodik Osztálybeli.

Í

D É D . Nemes Déd.

f

Ma-

yar falu Somogy Vármegyé
én, birtokosai külömbféle
Urak Kurialistáki lakosai ka
tolikusok, fekszik Nagy Vidnak szomszédságában, Iha
rostól egy jó mértföldnyi
r e , határja jó termékenysé
gu, réttye, legelője elég,
*s középszerű vagyonnyai
hoz képest, második Osz
tálybéli.
D É D A . Magyar falu Bereg
Vármegyében,birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok , és oroszok i s , de
leg inkább reformátusok,fek
szik Darótzhoz egy órányi
ra , határja közéj) termé
kenységu, és ha jól miveltetik, mindehféle gabonát
bőven terem, réttye is jó szé
nát 'termő, é* néha sarjút is
hoz , legelője tágas, mind
a kétféle fája elég* nádas
sá is; mellyböl meglehetős
nyeréséget szereznek a* la
kosok magoknak, piatzozá
sa holott vagyonnyait eladhattya, meglehetős Kőbá
nyán ; a második Osztályba
tététtetett.
v

?

D É D A . Gyida. Oláh mező
Város Bihar Vármegyében,
földes Ura Gróf Károlyi Ura
ság , lakosai ó hitűek, fek
szik az Érmellyéki kerülete
bén, Berettyó vize mellett,
Erdély Országnak széle felé,
az Ország átryában, határja
jó termékenységu, de más
némelly fogyatkozásai miatt,
második Osztálybéli.
D É D A . Rév, és Csárda
Esztergom Várm egyéb an ,
földes Ura az Esztergomi Ká
ptalanbéli Uraság, fekszik
Esztergomhoz közel.
DEDASÓCZ.

Dedasovce.

Tótfalu Zemplén Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Csáky
Uraság, lakosai katoliku
sok , határja három nyomás
béli , V ha tráeyáztatik, elég
termékeny, réttye jó szénát
terem, legelője elég, fája
mind a' kétféle, malma hely
ben , piatzozása Homonnán,
itatója alkalmatos ; de mivel
határja hegyes, sovány, és
nehezen trágyáztathatik, har
madik Osztálybéli.
DÉDENSZEG. vagy Dedenesek. Elegyes falu a Bánát
ban Torontal Vármegyében ,
lakosai katolikusok * és ó
hitűek, fekszik Ladány, és
Klára Falva faluktól nem
meszsze, 's Zombornak filiá
ja. Határja jó termékenysé1

Déoéíl

DÉl>ES.

g u , 's vagyonnyai kiilombtélék.
D É D E S I omladozott Vár
Borsod Vármegyében, föl*
des Ura vala Perényi Uraság;
epfilt egy jó magosságii begy
tetőn, Vezérje vala e* Vár
nak 15 66dik esztendő utánVitéz Kavassi László, Peré
nyi seregének nevezetes Ve
zérje , ostromlására érkez
vén e' Várnak Házán Passa
temérdek seregével, kemé
nyen tűzeltéte 7Í Várra, 's
törettette minden felől annak
falait; megbetegedvén azon
ban a* nevezett Vezér, az
egész oltalmazó katonaság
nak nagy szomorúságára
meghalálozott. Ez uzán so
kan elszélledeztek a* Várból;
mások ellenben híven meg
maradtak , és a* Várat utolsó
lehelletekig oltalmazni kí
vánták ; megértvén ezt Há
zán Passa, keményebb erő
vel tüzeltete a* Várra; tör
tént azonban, hogy Bori Ist
ván a* Vár körűi száguldoz
ván, az ostromlottaknak seedelmekre, alattomban a'
árba vontfia, 's közönsé-*
ges akarattal a' Vár Kapitánnyának választatott. Haszon
talan ostromlottak ez után
egész 15 napig az,Ozmánok |
a' Várat, míg Bori István
előre látván a' közelgető ve
szedelmet , alattomban el
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nem hágyá V Várat katonái
val , más. nap az Ozmánok
gyanakodván a' nagy tsendesség miatt felmenének a*
Várba 's . szerentsésen el
foglalták* Semmiféle vesze
delemtől sem tartván, pré
dálni rohantak a' házakba,,
azomban az elrejtett puska
por tüzet kapván, rettenem
tes dördüléssel, és kárté
konysággal $ü\t el, mert,
mind a tornyot elrontotta,
mind sok épületeket, mind
pedig 4000. Törököt egy
szempillantás, alatt felmor
sóit. Felindulván e' várat
lan eseten Házán Passa, azon
nal parantsolta temérdek ka
tonáinak a'< Várnak széjjel
törettetését, melly meg is tör
tént; maga pedig Perényi
igen elkeseredett a' Várnak
elvesztésen, s szörnyű rom
lásán, Bori István hadi per
be idéztetvén felszabadha
tott ; a' Vár, pedig az olta
soka fel nem építtetett, sőt
már erdőséggel fedeztetik
környéke.
D É D E S . Magyar falu Bor
sod Vármegyében, földes
Ura Gróf Szörényi Uraság;
Perényiek után, Oláh Urak
bírtak, azután pedig Dóry
Uraság, lakosai katoliku
sok, ésevangelikusők, fek
szik Sattának szomszédságá
ban, 's ennek filiája, Mis- •
0 g 4
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kólcztól két mértföldnyire,
legelője elég, fája tfizre
és épületre ingyen, szőlő
hegye is meglehetős, malma
helyben, szenet, s meszet
is égetnek * mellyekböl jó
keresettyek van, nem külömben a' Vas Bányában is ,
Miskólczon piatzozása, szán
tó földgyei ugyan a' trágyá
zást megkívánnyák, mivel
a* záporok járjak; első Osz
tálybeli.
'
DEUES. Magyar falu Szála
Vármegyében, lakosai kato
likusok, fekszik Redishez
nem meszsze * meliyhez ha
sonlító; 's ennek filiája.
D É D I N A . Zsmdns[ka. Tót
falu Árva Vármegyében, bir
tokosai Üedinszky Urak, és
más Nemes Urak, lakosai
katolikusok, fekszik Nizsnának szomszédságában, ha
tárja soványos, réttyei jók,
fája elég, dé más fogyatko
zásaira nézve, harmadik Osz
tálybéli.
I>ÉG. Magyar falu Vesz
prém Vármegyében, földes
Ura Gróf Festetich Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Fejér Vármegyének szom
szédságában,.Fejérvártol har
mad tél mértföldnyire, ha
tárja jó termékenységu, rét
tye gazdag, legelője elég ,
vagyonnyainak eladására jó
módgya, melly szép tulaj
f

y

;

T

donságaihoz
Osztálybeli.

képest,

els&

DEJERSDORF. Német falu
Temes Vármegyében, földes
Ura a' Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, határja,
ha jól miveltetik, igen bő
ven terem mindenféle gabo
nát, de egyéb tulajdonsa-'
gaihoz képest, második Osz
tálybéli.
D E ITHE. Dechticre.
Tót
mező Város Nyitra Várme
gyében , földes Ura Gróf Erdody. Uraság, lakosai kató-f
likusok, fekszik Poson Vár
megyének szomszédságában,
Smolnitztól más fél mért
földnyire , határbéli rértyei
első Osztálybéliek, fája tűz
re , és épületre, szőlő hegye
nagy, és termékeny, de mi
vel elegendő legelője nin
tsen, és fóldgye második
Osztálybéli, ugyan a máso
dik Osztályba tétettetett.
DEJTÁR. Dcchticie.
Ma
gyar falu Nógrád Vármegyé
ben, földes Ura Hertzeg Piimás Ó Eminentiája, lakosai
katolikusok, fekszik Patak
nak szomszédságában, Ba
lassa Gyarmattól egy mért
földnyire , Vadkerthez pedig
közel. Határja közép termé
kenysége , tulajdonságaira
1

nézve, lásd Alsó

Toldot,

meliyhez hasonló,'második
Osztálybeli.
Dsx-

DEKLES.

DEJTE.
DEJTE. Tót falu Poson Vár
megyében , a* Nagy Szom
bati járásban, földes Ura Gróf
Erdődy Uraság, lakosai ka
tolikusok , keresztül foly raj
ta Blava vize, melly a* fe
lüt hasítrya, 's fele Poson,
fele pedig Nyitra Vármegyé
hez tartozik, kútfője igen
egésségesnek állíttatik, 's
büdöskövet is foglal magá
ban, lakosai nevezetes tserép
edényt készítenek, s papi
ros maimais van, határja
követses, 's néhol sovány
termékenységu, réttyei jók,
fája, legelője elég, második
Osztálybéli.
y
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DERLESIK. Deklesavje. Tót
falu Szála Vármegyében, föl
des Ura Gróf Csáky Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Alsó Lendvától nem meszsze,:
Belatincznak szomszédsága-!
ban, határja gazdag, va
gyonnyai nevezetesek, tu
lajdonságaira nézve lásd Gu-,
milic{át, mellyhez hasonló,
első Osztálybéli.
D E L E T E . vagy
Dilin,Daleticja. Tót. falu Sáros Vár
megyében, földes Ura Szinyei Urasáé, lakosai kato
likusok, fekszik Ternyének
szomszédságában, mellynek.
filiája, határja középszerű ,
réttye, legelője elég, de'
mivel nehezen miveltetik,
és erdeje sem igen használ-,
tathatik ^harmadik Osztály
béli.

DEKANOVECZ. Magyar, és
elegyes falu Szála Várme
gyében , földes Ura Somsits
Uraság, lakosai katoliku
sok , határja gazdag termé
* DELIBLAT.
Dttttlblat.
kenységu , és a' természettől
Elegyes
német
falu
a'
Bánát
nevezetes javakkal megálban,
lakosai
katolikusok,
dattatván, első Osztálybeli.
fekszik Pántsovától más fél.
DEKANYESD.
Dikenycsd. mértföldnyire, határja jó ter
Elegyes oláh falu Bihar Vár mékenységu, 's középszerű
megyében, földes Ura az vagyonnyaiért, a' második
«gyesultt Nagy Váradi Püs 'Osztályba tétettetett.
pök, lakosai katolikusok,
D E L I N E S T . vagy Delinctöbben ó hitvíek, fekszik Ma st ie. Oláh falu Krassó Vár
gyar Csekének szomszédsá megyében , földes Ura a'Ki
gában , 's ennek filiája, ha rályi Kamara, lakosai kato
tárja nem nevezetes, 's va likusok, és ó hitűek, fek~<
gyonnyai nak tsekély voltok- szik Prebulnak szomszédsá
hoz képest, harmadik Osz gában , mellynek filiája, Katálybeli.
'
ransebestöl mintegy fél mért1

;
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földnyire, ha tárj ínak gazdag
DEMECSER. Magyar falu
termékenységéért, első Osz Szabolcs Vármegyében, föl
tálybeli.
des Urk Hertzeg Eszterházy
DEM. Nagy Dém. Magyar Uraság, lakosai reformátu
falu Veszprém Vármegyében, sok , fekszik Tasnak szom
birtokosai külömbféle Urak, szédságában , mellynek filiá
lakosai katolikusok, feksze- ja, Nyíregyháza, és Kis VárnekGyŐrVármegyének szom> da között, mint a' kettőtől
szédságában, Teszérhez kö két mértföldnyire , határja
zel , Csórtol egy mértföld gazdag, 's tulajdonságai síényire , határbéli földgyei ter >ek* mellyekre nézve hasonmékenyek , réttyei jók, mal ó Bogddnyho[ , első Osz
ma helyben, legelőjök elég, tálybéli.
fájok tűzre, Pápán, és Győ | ŰEMEDN. Dtmanova. Tót
rött eladásra, V keresetre jó | falu Hont Vármegyében, bir
módgyok, szőlejek a* ha tokosai Agáts, és más Urak,
tárban , első Osztálybéliek. lakosai katolikusok, fekszik
DEMESENT. Tót fólu Liptó Peretsénytöl egy mértföld
Vármegyében, földes Ura nyire, határja jó termékeny
Denke Uraság, lakosai ka ségu , fája tűzre elég, épü
tolikusok , fekszik Vág vize' letre is alkalmasint, legelője
mellett, Sz. Máriának szom is elég, szőlő hegye középe
szédságában , mellynek filiá szerű, melly tulajdonságai
j a , ámbár Lipcsei, és Ro- hoz képest, első Osztálybéli.
zembergf piatzozásatól há
DEMEND. Dtmjíní
név
rom órányira fekszik; de rai- alatt.
Vel fája tűzte elég, füzessé
DEMÍNFALVA.
Dtmendi*
is van, földgye is jó termé ttt. Tót falu Liptó Várme
kenységu , és legelője is ele- gyében , birtokosai külömb
, gendő , az első Osztályba té féle Urak, lakosai katoliku
té ttetert.
sok, fekszik Bodafalvának
- DEMECSER. Szabad puszta szomszédságában, mellynek
Nógrád Vármegyében, bir- j filiája , Okolitsnátol sem
tokosai Szilasy, és Sebestény j meszsze, lakosai nevezetes
Uraságok, fekszik Lesenez- deszkákat készítenek, határ
Iioz-J. mértföldnyire, határjá- jának egy harmadrésze so
, nak fele jó termékenységu , ványas , és nehezen mjvelfele pedig hegyei és sovány, tetik; áe mivel legelője min
denféle marháinak elég, fája
*rdeje pusztás.
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Ura az Egyi Püspökség, la
kosai katolikusok , fekszik
Keretsénnek szomszédságá
ban , mellynek filiája, határ
D E M I N F A L V A I BARLANG. ja jó termékenységu, s meg
Liptó Vármegyében, igen ne lehetős vagyonnyaihoz kevezetes barlang, mind mesz pest, második Osztálybéli.
sze terjedő nagyságára néz
* D E N A . Magyar feh* Gö
ve , mind pedig tsudállatos mör Vármegyeben , hajdan
belső alkotmányáért, mel
Lórántfiaké vala, lakosai re-*
lyet Bél Mátyás kérésére
formátusok, fekszik Sárvár
ifjab Buchholt^ személyesen
nak szomszédságában , ha
bé járván, s meg mérvén
tárja termékeny, faja elég,,
ki metszett, 's látható kétulajdonságai középszerűekpezete egész leírásával, in
is tűzre, és épületre, Szent
Miklóson piatzozása egy órá
nyira,'az elsó Osztályba té
tettetett.
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Prodromo Btliano Hungá
DENCS. Fazekas Dencs."
riát antiquae, et novai. Cap. Magyar falu Somogy Vár

Vili. p. 151.
DEMETE.

Demjata.

megyében , földes Urainkéi
Zemia- Uraság, lakosai katolikusok,

ta. Tót falu Sáros Várme
gyében , földes Ura Okolicsányi Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Töltziknek szomszédságában, melly
nek filiája , Ternyétől mint
egy mértföldnyire , határja,
ha jól miveltetik, őszi ga
bonát is hoz, réttye , lege
lője szükségekre elegendő,
fája mint a' kétféle, 's pia
tzozása sints távol, melly tu
lajdonságaihoz képest, első
Osztálybéli.
DEMETER. Szabad puszta
Pest Vármegyében, fekszik
Kalotsához, mellynek filiája
nem meszsze.
DEMJEND. Magyar falu
Heves Vármegyében, földes

fekszik Miháldnak szom
szédságában , 's ennek filiáj a , Iharostól más fél mért
földnyire, réttyei jók, faja,
legelője elég, de mivel föld
gyének fele homokos, és
szőlő hegye sintsen, a má- .
sodik Osztályba tétettetett.
D E N C S . $[őke Dencs. Ma
gyar falu Somogy Várme
gyében , földes Ura Vécsey
Uraság, lakosai katolikusok,
és evangélikusok, szőlő he
gye nintsen, fája mind tűz
re, mind épületre elég, föld
gye soványos, mind azáltal
nedves esztendőkben jó ter
mékenységi!, *s más közép
szerű javai is lévén, második
Osztálybéli.
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DENESFA, vágy Dienesfa. \
Kógrád Vármegyében, föl
des Ura Báró Beleznai Ura-,
ság > lakosai katolikusok, és
más félék, fekszik Palotás
hoz nem meszsze, s ennek
filiája határja; is hozzá ha
sonlító*
DENESFA. vagy Dienesfa.
Magyar falu Vas Vármegyé
ben /birtokosai Gróf Feste
tich , Zárka, és más Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
hegyek között Mór vize mel
lett , Egervárhoz nem mesz
sze. Határja gazdag, 's tu
lajdonságai nevezetesek, ha
sonló AndrdsfdhoT. elsó Osz
tálybéli.
D É N E S F A . vagy Dienesfa.
Sopron Vármegyebéli ma
gyar falu, földes Ura Gróf
Cziráky Uraság, lakosai ka/ toliku$ok, fekszik Reptze vise meHett, Kapuvártól másfél
mértföldnyire, határja meg
lehetős termékenységu, halászattya jó, 's vadászatra is ne
vezetes alkalmatossága, má
sodik Osztálybéli.
*
D Í N E S H A Z A . Magyar falu
Baranya Vármegyében , la
kosai katolikusok: , határjában szőleje nintsen , de más
középszerű javai lévén - má
sodik Osztálybéli.
DÉNGELEG. Elegyes ma
gyar, és tót falu Nógrád Vár
megyében , birtokosai' Báró
y

y
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Podmaniczky Uraság, és má
sok , lakosai katolikusok,
fekszik Palotásnak szomszéd
ságában , 's ennek filiája,
Hatvanhoz mintegy harmad
fél' mértföldnyire, határja kö
zép termékenységu , borai
meglehetősek , tulajdonsá
gaira nézve, lásd Alsó Tói*
dot, mellyhez hasonló, mind
a'kettő második Osztálybeli.

DENGELEG. vagy Di/igyilak, magyar, és oláh falu
Szatmár Vármegyében, bir
tokosai, külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, ó hi
tűek, és reformátusok, fek
szik Mező Petrihez nem
meszsze, mellynek filiája ,
Nagy Károlytol egy jó mért
földnyire , határbéli szántó
földgyei három nyomásbé
liek, és jók, mellyek két szán
tás után minden féle gabonát
teremnek, réttye , ha tilal
mas kétszer is kaszáltatik, és
hasznos füvet hoz, piatzózási
két mértföldnyire , a* hol
minden vagyonnyai? kön
nyen eladhattya , legelője
hasznos füvet terem > és ele
gendő ; itató helye alkalma
tos , és közel, fája tűzre elég,
makkja az Uraságnak engedelméből, épületre való raja
a' tilalmad erdőből, az Ura
ságnak engedelmével, nádgyais elegendő, izőlöjök egy
mértföldnyire, a' hol jó^bo-
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*ok teremnek.Vagyon a* köz lyet Merc Gróf a* Törökök
ségnek is az Uraságnak en- től elvett. Határja gazdag ter
gedelméböl közönséges rét mékenységu, Y jeles vagyon
tye hnszonkét kaszás alá va nyaihoz képest, első Oszi
ló, kendert áztató vize alkal tálybélí.
matos , száraz malma három,
DEPELJATZA. Szabad pusz
vizi pedig kettő helyben, ta a' Bánátban Temes Vár
s* két mértföldnyire is vannak megyében, fekszik az Ország
hozzá malmok, réttyeinek \ . szélénél , Pantsovátol egy,
vészét a* viz járja, és illyen- és három fertály mértföldnyi- .
kor nyálas füve terem, kézi re. Határja jól termő.
munkával pénzt kereshetnek,
D E R . Kis Dér. Magyar fa
két vagy három mértföldnyi lu Baranya Vármegyében,
re , malomban két órányira földes Ura a* Pétsi Káptalan
való földre járnak nehéz uta béli Uraság, lakosai katoli
k o n , mind. azáltal szép tu kusok, saját szőleje nintsen,
lajdonságaiért, méltán első Pécsi piatzozásától is vala
Osztálybéli.
mennyire távol esik, meg
DENGLASZ. Dtnyatz. Orosz lehetős javai varinak, és az
falu Ungvár Vármegyében, Ország littyában fekszik, 's
földes Urai többek, lakosai vagyonnyait könnyen eladkatolikusok, és ó hitűek, hattya, második Osztálybeli.
fekszik Helmetzhez nem
DERCZEN. Drezena.
Ma
meszsze, mellynek filiája, az gyar falu Bereg Vármegyé
Ungvári járásban , határja ben , birtokosai Báró Seré
középszeré, fája elég, s meg nyi, Szuhányi, Veisz , és
lehetős vagyonnyaihoz ké Darvai Urak, lakosai refor
pest, második Osztálybéli. mátusok, fekszik G. Fornos
DENTA. Elegyes falu Te mellett fél mértföldnyire, ha
mes Vármegyében , földes tárja két nyomásbéli közép
Ura a' Királyi Kamara , la termékenységu , fája mind
kosai katolikusok, fekszik a tűzre, mind épületre, mind
Csakovi kerületben, Dettá- fa szerszámoknak készítésé
boz nem meszsze, Yennek re, saját erdejében alkalma
filiája, Temesvártol mintegy tos, és piatzozása Munka*
harmadfél mértföldnyire, ke tson, a hol vagyonnyait kön
resztül foly rajta Denta vize, nyen eladhattya nem mesz*
•és hajdani sántzal, s töltés sze lévén, második Osztálysel is körül vala véye; mel I béli.
DB ay
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DERCZIKA. Magyar falu
Poson Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok , fekszik
a' Csalóközben, Bőstől fél
mértföldnyire, határja jó ter
mékenységu, legelője, rét
tye, raja elég, halászattya
hasznos, 's vadászatra is nem
utolsó alkalmatossága lévén,
első Osztálybéli.
DERECSKE. Magyar Mező
Város Bihar Vármegyében,
földes Ura Hertzeg Eszterhá
zy Uraság, lakosai katoliku
sok, és reformátusok, fek
szik Debreczentöl két mért
földnyire, határja igen j ó / s
nevezetes veteményei vágy
nak , eladásra jó alkalmatos
sága , 's nevezetes vagyon
nyaihoz képest, első Osztály
béli.
DERECSKE* Magyar falu
Heves Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Grafcsalkovich
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Recsktől, mellynek
filiája nem meszsze, határja
jó termékenységu, réttye ,
legelője elég, és középszerű
vagyonnyai szerént, máso
dik Osztálybeli. ^

DERECSKE.

Drass^tnmark.

Rattfndorf. Elegyes falu So
pron Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura-:
ság, lakosai katolikusok,
fekszik Soprontol három
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mértföldnyire, határja meg
lehetős termékenységu , de
szőleje nintsen , 's egyéb fo
gyatkozásaiért is a' harmadik
Osztályba tétettetett.
DERECSKE. Magyar falu
Veszprém Vármegyében, biN
tokosai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok , fekszik Pápátol fél
mértföldnyire, határja gaz
dag, réttye, legelője elég,
eladásra jó módgya, elsőOsztálybéli.
DERENCSENY*

Drctsán.

Elegyes tót falu Gömör Vár
megyében, birtokosai Gróf
Kohári Uraság, és a* Derencsenyi Uradalomnak birto
kosai , lakosai katolikusok ,
többen evangélikusok, fek
szik Balog vize mellett, Bu
gyik falvához \ . órányira,
Dobócznak is szomszédságá
ban, mellynek filiája, Ri
maszombattól egy, Gömörtöl
pedig három fertály mértföld
nyire , lakosai sonkallyal,
bordával, és fa edényeknek
árulásával kereskednek, ha
tárbéli földgye három nyomásbéli,melíynek harmad ré
sze hegyes, 's leg inkább za
bot , és roszot terem, lege
lője marháinak elegendő ,
mind a' kétféle fája elég van,
malma, pratzozó helyei al
kalmatosak, kereskedése van
hordók-

J>ER&
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hordókkal, a harmadik Osz
tályba tétettetett.
D E R E K E G Y H A Z ^ Nagy kö
vér puszta Csongrád Várme
gyében , közel Szegvárhoz ,
mellynek filiája, földes Ura
Gróf Károlyi^ Uraság , a' ki
nek szép katséllyával, 's nagy
gyümöltsös kertyével díszesírtetik.
DERENK. JDrenJbz.Magyar,
és tót falu Torna Vármegyé
ben , földes Ura Hertzeg Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Jablontzának szomszédságában , 's
ennek filiája, Tornától más
fél mértföldnyire , iyiodik
esztendőben a' dög halál ál
tal megemésztettek, azután
pedig a* Lengyelektől is ele
get szenyvedtek; határja he
gyes, és követses, s sovány,
vagyonnyai szerént, harma
d i k Osztálybéli.
DERESK. DreskocTe. Mayar falu Gömör Vármegyé
én-', földes Ura Gróf Csák y , és Paukovits Uraságok,
lakosai katolikusok, fekszik
napkeletre Litze , napnyugotra Szkáros, északra Kövi
faluknak szomszédságokban,
Jolsva vizéhez nem meszsze,
erdős helyek között, határ
béli földgye meglehetős ne
mű , de -J. soványas, 's leg
inkább rozsot, és zabot te-,
jrem, legelője elég, mind a'
9
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kétféle fája, malma, kortsmája, mészárszékje van,pia
tzozása Jólsván , Ratkón, és
Rosnyőn; szenet, 's meszet
is égetnek, s tserép edén
nyel is szoktak kereskedni,
második Osztálybéli.
DERKSKE.
Magyar falu
Veszprém Vármegyében, föl
des Urai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, evan
gélikusok , fis többnyire re
formátusok , fekszik Atsádnak szomszédságában, mellynél valamivel nagyobb; de
nem jobb földgyére nézve ;
mivel agyagos földu, és tsak
roszot, zabot terem, ha gaz
dagon nem kövéríttetik, er
deje sintsen, sem itatója szá
raz időben , legelője elég ,
régi határja napkeletről Bitva
vizéig terjedett, nap nyugotra pedig Nyaradig, dél fe
löl Dahdig, most nagy ré
szében megkissebedett, 's né
mely nevezetes fogyatkozá
sai miatt harmadik Osztály
béli.
DSRESZLENY. Elegyes falu
Bars Vármegyében, birto
kosai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok, fekszik
Lévától két mértföldnyire, az
Esztergomi Érseki Megyé
ben , határbéli földgye meg
lehetős termékenységu de
egyéb más java nintsen, sem
fája, sem Szőleje, 's legelője
J
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előbbenitöl nem meszsze; ha*
tárja közép termékenységu,.
vagyonnyai tsekélyebbek lé
vén az előbbeninél, második
Osztálybéli.
D E R N Ő . Dernan. Magyar
falu Torna Vármegyében,
földes Ura Gróf Andrásy Ura
ság, lakosai katolikusok, és
reformátusok, fekszik Hárskutnak szomszédságában , <
mellynek filiája , Szepes,£t
Gömör Vármegyének szomszédságokban, Jólsvafőtöl két
mértföldnyire, magos hegyek
között, 'saz Uraságnak szép
kastéllyával d ísz esi tte tik, kies
gyümöltsös, és nagy vadas
kert , halas tó is vagyon it*
ten; határja termékeny, tu
lajdonságai hasonlítanak Bar
ka, falujáéhoz , vagyonnyainak eladására jó alkalmatos
sága Rozsnyón, második Osz
tálybéli.
D E R O N Y . Elegyes falu Bács
D E R N A . Alsó Derna Dernisore de S{U{. Magyar, és Vármegyében, földes Ura a*
t>láh falu Bihar Vármegyé Kalotsai Érsekség, lakosai
ben , az Érmellyéki járában, katolikusok, és ó hitűek ,
földes Urai külömbféle Urak, fekszik Bácstol nem meszsze,
-lakosaid hitűek, határja gaz- mellynek filiája , határbéli
tlaz, vagyonnyai jók, 'saie- szántó földgyei két nyomás
-vezetesek, mellyekhez ké béliek , mellyek többnyire
pest, áz első Osztályba té négy, és hat marhával mivettetnek, mezeje néhol vi
tetett.
D E R N A . Felső Derna. Oláh zes , és salétromos, legelője
felu Bihar Vármegyében, bir az erdőben elegendő, itató,
tokosai különbféle Urak, la és kendert áztató vize alkal
kosai ó hitűek, fekszik az matos, tfizj^e fája elég,, de

is igen szoross , mellyek
miatt negyedik Osztálybéli.
DERFEL. Elegyes falu So
pron Vármegyében , földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Kőhalomhoz mellynek
filiája nem meszsze, hafária
•nem igen jó, s némelly szük
séges fogyatkozásai miatt,
harmadik Osztálybéli.
DERGECS. Szabad puszta
Szalá Vármegyében, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság.
D E R M A N . Durmán.
Ele
gyes falu Vas Vármegyében,
földes Ura a* Szombathelyi
Püspökség, lakosai katoli
kusok, határja elég termé
keny, réttyei jók, legelője
meglehetős, V középszerű
vagyonnyai szerént, máso
dik Osztálybéli.
D E R M A N . Szabad puszta
Vas Vármegyében.
9
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épületre valót, és nádat az
Uraság* engedelmével nyer
nek; makkoltatása szabad,
második Osztálybéli.
D E R Z S . Magyar falu He
ves, és Külső Szolnok Vár
megyében , birtokosai Bor
bély , és más Urak, lakosai
katolikusok, és reformátu
sok, fekszik Török Szent
.Miklósba/, mellynek filiája
nem meszsze, Karczag Újszállástól egy, és három fer
tály mértföldnyire, s az Ura
ságnak kastéllyával díszesíttetik; szőleje termékeny, fája
tűzre, és épületre, nádassá,
*s réttye szükségére elegen
dő ; fogyatkozásai , hogy
szántó földgye, saját hatar
jában nintsen , 's más hatá
rokban szoktak szántani, a
Tisza vize is sokszor elszokta
önteni, melly okok miatt ,
harmadik Osztálybéli.
DERZSI G Á T . Szabad pusz
ta Heves Vármegyében.
DERZS. Derrsú. Orosz falu
Szatmár Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak ,
lakosai katolikusok, és ó hi
tűek, fekszik Vilkához közel,
mellynek filiája, Szatmárhoz
gy> ^ T* mértföldnyire,
szántó földgyének egy nyo
mása jó tiszta búzát terem ,
a* többi pedig tsupán rozsot;
réttyei ligetes helyeken vágy
nak, piatzozása nem mesz
9
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sze, és alkalmatos utakon,
legelője elegendő, itatója ha
sonlóképen , kendert ázta
tó vize alkalmatos, száraz
malmai helyben, vizi pedig
közel a' szomszédságban: fo
gyatkozásai , hogy határja
néhol soványas, és a' viz ára
dások is járják, réttye kevés,
harmadik Osztálybéli.
DERSENYE. Drsenit[e.

Tót

falu Hont Vármegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, lakosai katolikusok,
és evangélikusok , fekszik
Bárhoz nem meszsze, melly
nek filiája, határja gazdag,
*s minden javai lévén, sző
leje hutája is van, méltán első
Osztálybéli.
DERSENYE." Kis

Dtrsenyc.

Szabad puszta Hont Várme
gyében, földes Urai Hodosy,
és más Urak.
DERVENTSA. Folyó víz Nyi
tra Vármegyében, melly minekutánna öt folyó vizeket
kebelébe fogada , Bars Vár
megyében Kis Kereskénynél
egyesül Zsitva vizével.
DESER. vagy Dzsrir. Ma
gyar falu Bibar Vármegyé
ben , földes Ura Gróf Csáky
Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik Margitához nem
meszsze , s ennek filiája, ha
tárja jó termékenységu, föld
gyének tulajdonságai Mar
gitához hasonlítók*
y
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D E S I C S . vagy Des[its. Banátbéli falu, vagy szabad
puszta Lúgostól egy, és
mértföldnyire, határja termikény.
DESKA. vagy Deszka. Ele
gyes falu Torontal Várme
gyében, földes Ura a* Kirá
lyi Kamara, lakosai katoli
kusok, és ó hitűek, fekszik
Zombor, és Szőreg faluknak
szomszédságokban, .'s ennek
filiája, határja jó termékeny
ségu.
DESKENV. vagy
Dé[na.
Oláh Mezó Város Arad Vár
megyében, lakosai óhitűek,
fekszik Aradtol nem mesz
sze , a' hegyek között, ha
tárja leg inkább tavaszi ve
tést , és kukoritzát terem,
földgye nem igen j ó ; fája
elég, de egyéb tsekély va
gyonnyai szerént, harmadik
Osztálybéli.

DESP*

Betskerektöl nem meszsze ,
határja jó termékenységu.
D E S P O T SZENTI VAN az Sz.

betűben.
DESZER.

Deáér név alatt.
DEZSÉR. v. Dez/r, Dezse-

ritze. Tót falu Trentsén Vár
megyében , birtokosai k ü 
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik ZaiUgrotztól \ . mértföldnyire. Határja
jó termékenységu; 's szép
javai is vágynak, de mivel
tája kevés, a' második Osz
tályba tétetett.
DESZE. Des^estyi. Oláh fa
lu Máramaros Vármegyében,
birtokosai Pap , és külömb
féle Urak, lakosai katoliku
sok, és ó hitűek, fékszik
Akna Sugatajnak szomszéd
ságában, Maros vizétől sem
meszsze, Kapnyik Mezó Várotsától pedig két mértföld
nyire , fája tűzre közel, és jó
* DESKOFALVA. Deskcvec%a. alkalmatossága keresetre a*
Orosz falu Bereg Vármegyé sóBányákban, mellyektöl két
ijen , földes Ura Gröf SchÖn- mértföldnyire fekszik, nem
born Uraság, lakosai ó hi külömben jó módgya vatűek, fekszik Kra^na bubu- gyonnyainak eladásra Szige
liska, és Kajdano kerület ten , Kapnyikon, és felső Bá
ben , határja soványos, le nyán , második Osztálybéli.
gelője fó, fája mind a* két
D E T A . vagy Detta. Banát
féle elég; de más fogyatko béli német helység, Temes
zásaiért, harmadik Osztály Vármegyében , földes Ubéli.
ra a' Királyi Kamara , lako
DBSFOTOVATZ.
Szabad sai katolikusok , fekszik
puszta a' Bánátban, Toron Dentához nem meszsze, ai
tal Vármegyében > fekszik Ország uttyában > postája is.
van ,

DETÉ.

PÉTRE,
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v a n , határja gazdag, lege Hajdani birtokosai Fugger
lője , réttye eleg, s közép Uraságok valának, a' kiktől
szerű vagyonnyaihoz képest, Első FERDINÁND Tsászár
második Osztálybeli.
meg vette vala, és Balassa
DETÜK. Magyar falu Abauj Menyhárdnak adá ajándék*
* Vármegyében , földes Urai ba. Annakutánna Leány ágra
külömbféle Urak, lakosai re szállott vala, 's külömbféle
formátusok , fekszik a' Cse birtokokban volt , míg a'
reháti járásban, észak felé Nemzetség kihalván, Hldik
Petri, nap keletre Fantsal- FERDINÁNDTÓL mind a* Vá
nak, délre Sápnak, és Ten- rat, mind pedig az egész
erfalvának szomszédságok Detrekői Uradalmat Malatza t határja gazdag, minden ka Városával egyetemben
javai vannak, és nem utolsó néhai Gróf Pálfy Pál tulajdo
szőlő hegyei is lévén, első nává nem tette.
DETRERŐI Uradalom Po
Osztálybéli.
D E T É R . Magyar falu Gö son Vármegyében , földes
mör Vármegyében, birtoko Ura Gróf Páifi Uraság, ma
sai Báró Vécsey, Palótzi, gában foglallya Detrekőt,
Horvát, és Borbás Urak, la Malaczkát, Almást, Csötörkosai katolikusok , fekszik tökfalvát, Detrekő Szent
Gesztétének szomszédságá Miklóst, Detr. Szent Pétert,
ban , mellynek filiája, Ser- Haszprünkát, Jakabfalvát, Ki
kétől mintegy fél mértföld rí polszot, Konyhát, Magyar*
nyire, határja ugyan hegyes, falvát, Perneket, Rabachot,,
de meglehetős termékenysé Szolosnitzát > Timburgot ,
g u , malma helyben, és más Podhradit, és Rovinát.
javai is vágynak, piatza Ri
D E T K . Magyar falu Heves,
maszombatban , tulajdonsá és Külső Szolnok Vármegyé
gaira nézve Darnyához majd ben , földes Ura Báró Brúder
hasonló, második Osztály Uraság, és mások, lakosai
béli.
katoÜKUsok, fekszik Bena
. DETREKŐ. Blasenstein. Ma- \ vize mellett a' Tárnái járás
gos hegyen épölt Vár Po-; ban , határbéli földgye, és
son Vármegyében, földes Uraj réttye j ó , Gyöngyös piatzo<Jróf Pálfy Uraság, fekszik zásától nem meszsze, lege
a* Detretői kastélytól, mint lőjeelég, hatója a határbéli
egy 400. lépésnyire, és tsak folyó vízen, szilvássá, 's hasz
tgy menedék helye van. nos kertyei i$ vágynak, ke*
H h 3.
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resetre könnyű módgya, a* kosai katolikusok, ésrefbrGyöngyösi szőlő hegyek kö jmjítusok, fekszik egy völgy*
zel lévén ; malma helyben , ; ben / Hernád vize félé, haa* községnek földgye , *és rét j tárja gazdag termékenységu,
tye is van; második Osz 's eladásra jó módgya, mi
vel minden javai vágynak,
tálybéli.
DETRIK. Zemplén Várme szőlő hegye is van, első Osz
gyében, D[etrik név alatt. tálybeli.
D E T T A . Elegyes falu Te
DEVECSER. Német falu Ba
mes Vármegyében földes ranya Vármegyében, földes
Ura a Királyi Kamara, postá Ura Gróf Battyáni Uraság,
ja is van: Deta név alatt,
lakosai katolikusok, fekszik
D E T V A . Népes tót falu
la' Pécsi járásban, határja gazZólyom Vármegyében, föl I dag, 's nevezetes javai lé
des Ura Hertzeg Eszterházy vén, első Osztály béli.
Uraság, lakosai Katolikusok,
D E V E C S E R . Magyar Mező
fekszik Ó Zólyomhoz három
mértföldnyire, határos Vig- Város Veszprém Vármegyé
les hajdani Várral, legelője, ben , földes Ura Gróf Eszter
fája épületre, és tűzre elég, házy Uraság, lakosai katoli
tejből jó keresettye, határja kusok, fekszik Torna vize
igen nagy, földgye középsze mellett , Veszprémtói két
rű, a községnek 12 löla alá mértföldnyire Szála Várme
való földgye, réttye 1 j kaszás gyének szomszédságában,
alá való van, a' Bánya Vára hajdani Várával egyetemben.
soktól nevezetesen Beztertzé- Regemen szállások vala-, a*
hez négy, Selymetzhez hat szabadosan rabló hajdúknak
mértföldnyire van, földgyé míg 1647. esztendőben; III.
nek két harmadrésze sová FERDINÁND által, kemény
nyas, hegyes, és kősziklás *s parantsolat alatt élnem til
Gyetva vizétől is gyakorta tattak ; földgye soványos,
öntöztetik, a' második Osz legelője nem elég, réttyei
j ó k , de ezek sem igen eletályba tétettetett.
ek, erdeje közel, hasonló
D E T V A . Huta Zólyom Vár
megyében, az előbbi faluhoz épen malma ; a' Balatoni,
és Somlyói szőlőkben, ke
tartozik.
DEVECSER. Magyar falu reshetnek kézi, és szekeres
Abauj Vármegyében, birto munkával, a' második Osz
kosai külömbféle Urak, la tályba számláltatott.
f

>
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D E V E N . vagy Divin. Ma lakosai katolikusok, és evan
gyar Mez8 Város és omlott gélikusok , fekszik Kormai
Vár Nógrád Vármegyében, nak szomszédságában, melly
földes Ura Gróf Zichy , és nek filiája, Bozóktól mint
G. Balassa Uraságok, lakosai | egy mértföldnyire, mind a*
katolikusok, és lótok, fek kétféle fája elég , szőleje na*
szik Losontzhoz
mért- j gyok, és középszerű bort
földre , határja középszerű j teremnek, de mivel legelő
hutája is van , fája mind a' je szoross, és másunnan sze
kétféle elég, legelővel együtt reznek , a' második Osztály
egyéb tulajdonságaira nézve, ba számláltatott.
lásd Alsó Luddnyt, meliy
DEZSER. vagy
Srjínyogd.
hez hasonló, második Osz Magyar falu Bihar Várme
tálybéli.
gyeien , földes Ura Góf KórD E VÉN. Thibtn. Poson nis Uraság, lakosai katoli
Vármegyéb. Divin név alatt. kusok , határja termékeny,
D É V É N Y . Magyar falu Bor- s meglehetős vagyonnyai
sqd Vármegyében, földes Ura szerént, második Osztálybéli.
Csoltói Ragályi Uraság, la
DEZER. vagy DÍTSÍT. Dekosai katolikusok, fekszik
Tjrit[c.
Elegyes tót falu Tren
Gömör Vármegyének szom
tsén
Vármegyében
, földes
szédságában, Dédestöl, egy
Ura
Dezeritzky,
Rudnyánszés \ mértföPdnyire, határja
közép termékenységu, lege k y , Árvái, Bakó, és más
lője igen is elegendő , fája Urak, lakosai katolikusok,
mindenféle szükségeire, ke határja termékeny, fája elég,
resetre jó módgya, K. dézmát legelője hasznos, második
nem adnak, szőlő hegye hely- Osztálybéli.
DEZESTIE. Elegyes oláh
jben nintsen, piatzozása tá
falu
Krassó Vármegyében,
vol^ mellyek miatt második
földes
Ura a' Királyi Kama
Osztálybéli.
ra, határja középszerű.
DJBVETÁK. Szabad puszta
DEZITSODZ. Tótfalu Zem
Torontal Vármegyében, föl
des Ura Gróf Pejachevich plén Vármegyében, földes
Uraság , fekszik Torda pusz Ura Gróf Csáky Uraság, la
kosai ó hitűek, fekszik a
tájához nem meszsze.
DEVITSE. Deviczt. Tót fa nevezett Uraságnak Uradal
lu Hont Vármegyében, föl mában, Laborcz mellett, ha
des Ura Gróf Koháry Uraság, tárja középszerű.
f

y
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D E Z N A . Mező Város Arad és \ . mértföldnyire, határja
Vármegyében, Dcskinynév meglehetős term ékenységn.
D I C Z K O V I C Z A . Tót falu Be
alatt.
D I Á K F A L V A . Arad Vártíie- reg Vármegyében , ámbár
réttye marháinak nevelések
gyében, Diecs név alatt.
D I Á N F A L V A . Dianova. Tót re hasznos, és jó szénát te
falu Turócz Vármegyében, rem, legelője is elég, *s mind
földes Ura Gróf Révay, és a' kétfelé fája van, azon felíit
Báró Prónay Uraságok, la makkja saját határjában; d e
kosai katolikusok, és evan mivel szántó földgyei sovágélikusok , fekszik NeczpaU nyosak, és követsesek, má
nak szomszédságában, melly sodik Osztálybéli.
D I E C S . vagy
Diakfalva*
nek filiája, Ivantsinátol mint
egy mértföldnyire, Blaticz- Oláh falu Arad Vármegyé
nának is szomszédságában , ben, földes Ura a* Királyi
nevezetes javakkal bővelke Kamara, lakosai ő hitűek,
dik, legelője is elegendő, fekszik Borosjenő, és Halmelly szép tulajdonságaira mágy között, mind a* kettő
való nézve első Osztály béli. j től mint egy két mértföld
nyire , határja termékeny ^
Di Ás. Szőlő hegy , Keszt szabad fája, 's makkja; de
hely Városához tartozik.
mivel a* víz járja földgyeit
D I B L I T Z . Banátbéli falu az
és réttyeit is, második Osz
Ország szélén, földes Ura a* tálybéli.
Királyi Kamara, lakosai kaDics. Népes falu Tolna
tolikusok, fekszik a' Duna
Vármegyében, földes Ura a*
mellet, Üjpalánkátol 4« mért Batai Apáturság, lakosai ka
földnyire , határja jó termé- I tolikusok, határja eléé ter
kenységu, eladásra *s keres- j mékeny, halászattya j ó , le
kedésre a* Dunán jó módgya i gelője elég, második Osz
lévén, második Osztálybéli. j tálybeli.
%
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D I C Z K S . v,. Ditsktn DicTc
ka Elegyes Magyar, és tót
falu Nyitra Vármegyében,
birtokosai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Verebélynek szomszédságá
ban, 's ennek filiája, Zsitva
vize mellett Nyitrától k é t ,
K

%

DIENES. S[cnt Dicncs.

Ma

gyarfalu Baranya Vármegyéd
ben , az Sz. betűben.
\ D I E N E S D I . Sittern. Néme*
falu Posony Vármegyében
földes Ura vala aVSzent Mara
toni Apáturság, .most a'Iteligyiói kintstár, lakosai ka<*
toliku%

DlEN.

tolikusok, fekszik a* Csaló
közben az Ország úttyáhan,
alólrol Somorjának, felülről
pedig Miserdnek szomszéd
ságokban. Régi Templomá
ban a' B. Szűznek tsudállatos
képe találtatik, és sok nép
jár ide tiszteletére, iíjjabb
Templomja is épultt benne,
de Tornya, s belső készü
lete még élnem végeztetett,
lakosai között némellyek jó
szita készítők, határja gaz
dag , 's nevezetes külömb
féle vagyonnyaiért, első Osz
tálybéli.
.
DIENESFA. Déntsfa.
név
alatt.
9

DIENESFALVA.Szabad pusz

ta Gömör Vármegyében, bir
tokosai Mladasovits, Horvát,
és más Urak, fekszik Putnok mellett, Dobitsányhoz
órányira , földgye közép
szerű , réttyei jók, szőlő he
gyei szépek, erdeje makk
termő.
DIKVÁN.

Nagy,

és

kis

Dikvdn. Két elegyes faluk
Krassó Vármegyében, földes
Ura a* Királyi Kamara, lakó
sai katolikusok, fekszik az
Újpalánkai kerületben, Oraviczától nem meszsze, határja jó termékenységu, lege
lője is elég, második Osz
tálybéli.
DitN. Béla

alatt.

Bánya

DIMBURG. Dirtnberg. Tót
falu Posony Vármegyében,
földes Ura Gróf Pálfy Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Morava, és Maiina vizeknél,
Magyarfalvának szomszédsá'ában, mellynek filiája, Maaczkától egy mértföldnyire,
határja középszerű, legelője,
's halászattya meglehetős ,
piatza Posonban, és Bécsben,
Károlyháza nevű pusztája is
van , középszerű tulajdonsá
gaihoz képest, második Osz
tálybéli.

[

DINNYE. Alsó,

és felső

Vas Dinnye.
Két szabad
puszták Komárom Várme
gyében, földes Ura G. Bat
tyáni Uraság, fekszenek Kis
Bérhez közel.
DINNYÉS. Denis^. Magyar
falu, vagy szabad puszta Fe
jér Vármegyében, földes Ura
az Örsi Apáturság, lakosai
katolikusok, határja jó ter
mékenységi, réttye, legelője
elegendő.

D I N N Y É S , vagy Dinnyás.
Elegyes falu Torontai Vár
megyében , földes Ura a' K K
rályi Kamara, lakosai kato
likusok, és óhitűek, fekszik
Csenej, és Párdány faluk>
nak szomszédságokban, Új
Pécsnek filiája, határja jó ter<^v mékenységfi, s réttyei mar
háinak nevelésekre alkalmar
Hh 4
tos
y
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Diós,

tós szénát teremnek, máso
dik Osztálybeli.
DINNYEBERTI. vagy Din
nyeberke. Elegyes falu Bara
nya Vármegyeben, földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, határja
razdag tulajdonságaira nézve
ásd Boddt, meliyhez hason
l ó , szép vagyonnyaihoz ké
pest, első Osztálybéli.

Í

l?iós. Alsó Diós. Tót Me

ző Város Posony 'Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Pálfy
Uraság, lakosai katolikusok,
tót neve Oreisdni, a* néme
tek VindíckNusidorfnak neVezik, Ompitál Városától fél

mértföldnyire, Nagy Szom
battól pedig két mértföld
nyire esik, fekvése kies ,
egyik felől bőv bor termő
hegyek , másik felől pedig
irzép mezőség ékesítik, la
kosai tót nyelven beszélnek,
's hajdan gazdagok voltak,
a* mostaniak is szorgalmatosok, de nem igen tehető

gyonnyai külömbféle^, ela

dásra jó módgya; második
Osztálybeli.
Diós. Felső Diós.
Ober
NusTdorfi Horné
Oreipni.

Elegyes tót Mező Város Po
son Vármegyében , földes
Ura Gróf Pálfy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Nagy Szombattól mint egy
két mértföldnyire szőlő heyek alatt, határja az előbehihez hasonlító, bora ne
vezetes, és meszsze eihordattatik; malmai is nevezete
sek, *s lisztet Bécsbe is hor
danak néha, legelője szúk,
kaszállója hasonlóképen, má
sodik Osztálybéli.
f

f

Diós. Tót Diós.
Vindis
Nusdorf. Oresiani. Tót falu

Nyitra Vármegyében, földes
Ura Diósi, és más Uraságok,
lakosai katolikusok, fekszik
Nagy Ripinynek

szomszéd

ságában , határja termékeny,
rérryei gazdagok, bora meg
lehetős , fája szuken, piatzo
s e k , a* Felső Diós fé\ol való
zása Nyirrán, malma Galgóhegyből, öt források fakad
tzon, második Osztálybeli.
nak, *s egy jókora patak foly
a' Városon keresetiül, melly
Diós K Á L . Magyar falu
nek partyai föz fíkkal bé Szála Vármegyében, földes
' plántáltattak, és két malmot Urai többek, a* K. betűben.
hajt, dél felől szép cserfák
Diós. Magyar falu Fejér
kal tellyes berkek ékesítik, Vármegyében , földes Ura
temploma a* B. Szűz M A R I Á  Gróf Illesházy Uraság, lako
NAK szenteltetett , határja sai katolikusok, határja ter
közép termékenységu, s va mékeny.
y

Diós

DIRET.

Diós.
D I Ó S P A T O N Y . Magyar falu
Poson Vármegyében , föl
des Ura a* Poson Vármegyei
Fő Ispánság, lakosai katoli
kusok , és reformátusok, fek
szik a* Csalóközben, Szent
Mikályhoz
órányira, ha
tárja gazdag termékenységu,
s szép vagyonnyaihoz ké
pest, első Osztálybéli.
Diós GYŐR. Borsod Vár
megyében, a* Gy. betűben.
DIÓSZEG. Magyar Mező
Város Bihar Vármegyében,
földes Urai Gróf Ditrichstain,
és más Uraságok, lakosai
katolikusok, ó hitűek, és
többnyire reformátusok, fek
szik Debretzentöl három
mértföldnyire, Ér vize, és ta
vak között, haiárja igen.jó,
mindenféle vetésekre, dohá
nya az egész Országban ne
vezetes , bora -jó , 's más ne
vezetes tulajdonságaiért, első
Osztálybéli.
DIÓSZEG. Népes magyar
falu Poson Vármegyében,
fcirtoktfsai valának a* $z. Klá
ra Szerzetbéli Apátzák, most
a* Religyiói kintstár, lako
sai katolikusok, és más fé
lék, fekszik puszta Födémes,
és Galanta között, Dudvág
vizemelleft, Kis Matsédhez
fél órányira, számos vendég
fogadók vágynak körülötte;
határja gazdag , legelője
* g y > fája elég, réttyei jók,
9
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halászattya hasznos, első Osz
tálybéli.
DIRETONFA, Magyarul fel
ső Drietoma> tórfálu Tren
tsén Vármegyében, lásd ma
gyar neve alatt Drietomát.
D I S K O V I T Z A . Elegyes falu
Bereg Vármegyében, földes;
Ura Gróf Schönborn Uraság.,
lakosai katolikusok, fekszik
a' Dusinai kerületben , ha
tárja meglehetős termékeny
ségu , legelője s réttyei jók,
és a marháknak hasznosak,
harmadik Osztálybéli. .
D I S O V I T Z A . Szabad puszta
a* Bánátban, fekszik az Or
szág szélénél a* Duna mel
lett, Orsovátol más fél mért
földnyire.
DISZELY. Magyar falu Szá
la Vármegyében, földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság,
és mások, lakosai katoliku
sok, fekszik Gyula Keszinek
szomszédságában., mellynek
filiája , határja termékeny,
tulajdonságaira nézve olly
forma mint Csobánc^, neve
zetes vagyonnyai lévén ,* el
ső Osztálybéli.
DISZNÓS. Tót falu Hont
Vármegyében , birtokosai
Disznósy Urak, lakosai ka- '
tolikusok , fekszik Felsf
Zemlecznek szomszédsága?
ban , mellynek filiája, Báttól fél mértföldnyire, lege
lője elegendő, de fája ke9
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DISZN."
J

vés*, szolö hegye tsekély, s
más fogyatkozásai miatt i s ,
harmadik Osztálybéli.
DISZNÓSD. Magyar falu
Borsod Vármegyében , bir
tokosai Bolyky, és más Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Ariónak szomszédságában ,
$ ennek filiája , Nógrád
Vármegyének szélénél, le
gelője elég, faja tűzre, és
épületre ingyen, földgye so
ványas , piatzozása távol,
szőlő hegye nintsen ^ malma
távol Nádasdon, melly fo
gyatkozásai miatt, harmadik
Osztálybéli.
DISZNÓS HORVÁT. Magyar
falu Borsod Vármegyében,
a H. betűben.
7

tetve, szántó földgyei job
bára hegy oldalán vágynak +
's alkalmatlanok a' szántásra*
DIUNOS. Szabad puszta a*
Bánátban, földes Ura Dadányi Uraság, határja termé
keny.
Divén. Divjaki. Tót fala
Nyitra Vármegyében, földes
Ura Báró SpTényi Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Bajmótztól egy jő mértföld
nyire, határja közép termé
kenységu, 's tulajdoságaira

nézve lásd Divik

Újfalut

%

| mellyhez hasonló, második
Osztálybeli.

DiVEK. Divjaki.

Tótfalu,

1

Turócz Vármegyében, föl
DISZNÓ PATAK. Sjyin Po- I des Ura Plati Uraság, lako
tok. Vak Porkul. Elegyes sai katolikusok, fekszik Szeroláh falu Máramaros Várme- j novitza vize mellett, Szent
gyében, földes Urai többek, Mihályhoz közel 's ennek fi
lakosai katolikusok, és ó liája, Ivántsinától fél mért
hitűek , fekszik Rónaszék földnyire , diszesíttetik Plati
nek szomszédságában, 's en Uraságnak katséllyával, ha
nek filiája, határja gazdag tárbéli földgye termékeny
termékenységu, tulajdonsa- j és könnyen miveltetik, rét
gaira nézve laád Barc\ánfát I tye tsak egyszer kaszáltatik,
mellyher hasonló, neveze-i tíze fája elég, alkalmatos
tes javaihoz képest, első Osz- sága keresetre a* szomszéd
táljbéli.
Bánya Városokban , és förD I T T R I C H . Eleges falu dőkben, Mosóczon piatzo
Zemplén Vármegyében, föl zása , van a' községnek négy
des Ura Okolitsányi Uraság, kaszás alá való réttye, jó
lakosai katolikusok, fekszik tulajdonságai szerént, elsó
napkeletre Ondova felé, min Osztálybéb.
denfelől hegyekkel körül vé
D i V E N . Dívén név alatt.
t

DlVIN.

DIVINKA*

Dfvro,
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D I V I N . Divin
Thibtn. nem meszsze, Kisiítza ÚjNémet Mező Város Poson helytöl egy mértföldnyire,
Vármegyében, földes Ura határbéli földgye termékeny,
Gróf Pálfy Uraság, lakosai *s szép vagyonnyaihoz ké
katolikusok, fekszik Pofon pest első Osztálybéli.
D I V I N K A . Nagy
Divinka.
tól egy mértföldnyire, Mó
rává vizének a* Dunában va Tót falu Trentsén Vármegyéló befolyásánál. Hajdani Vá I ben, földes Ura .Gróf ozura meglehetős vala, melly I nyog Uraság, lakosai kato
nek viszontagságait leirra likusok, fekszik az élőbbe
Bél Mátyás in Notitia Hun mnek szomszédságában, kögáriáé novaeT. ILpfog. a 5*. I rulötte hat hegyek vágynak,
Nevezetesítetik Bátori Ist úgy mint: Balovcti, Csam*
Mohida", Mraskov >
vánnak Magyar Ország haj bal,
dani Nádor Ispánnyának, I. I Dlhds , Kicsera , határja
FERDINÁNDNAK uralkodása közép termékenységu, tulajalatt itt történt haláláról, 's I donságaira nézve lásd Ocsodeltemettetéséről, határja szo niczát, meliyhez hasonló,
ross, de termékeny, bora második Osztálybéli.
meglehetős, eladásra Poson- ! Di VINY. Magyar falu Bor
ban jó alkalmatossága van, sod Vármegyében, lakosai
hegye Khoblnek neveztetik, katolikusok, és reformátu
jó tulajdonságaihoz képest, sok , fekszik Sajó Galgótznak szomszédságában, meliy
első Osztálybéli.
D I V I N ÚJFALU. Horvát fa hez hasonlító, $ ennek fi
lu Poson Vármegyében, föl liája.
des Ura Gróf Pálfy Uraság,
DIVOREOZ. Tót falu Tren
lakosai katolikusok, fekszik tsén Vármegyében, földes
Khobl hegyéhez, és Morava I Ura Csetneky Uraság, lakovizéhez közel, határja jő ga ! sai katolikusok, határjamejjbonát terem, 's árpát is , rét ! lehetős termékenységu , rét
tyei hasznosak, bora is van, tyei j ó k , fíja elég, második
piatza Posonban, fája elég, Osztálybeli.
második Osztálybéli.
D L U H A . vagy Dlha. Tőt ,
D I V I N K A . Kis
Divinka. falu Árva Vármegyében, föl
Tót falu Trentsén Várme des Ura a' Királyi Kamara;
gyében , földes Urai külömb lakosai katolikusok, fek
féle Urak, lakosai katoliku szik jobb felől Árva Vára
sok, fekszik Vág vizétől alatt, Árvától nem meszsze
Dubo*
f

f
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DLUHA.

Dubovátznak szomszédságá ja , a' Tisza mellett, Dadá
ban , határja középszerű.
hoz sem meszsze, népes,
liajdan
méj* népeSsebb vala,
D L U H A . Tót falu Trentsén
melly abból tetszik k i , mi
Vármegyében, lakosai kato
vel a* hajdn Városok' száma
likusok, fekszik Dlube Poközzé kívánt számláltatni, a
letol -J. mértföldnyire, ha
•mint az 163 5dik esztendő
tárja meglehetős.
béli törvényeknek 6jik tzíkD L H I . Vrsek. Irtvány Nyi
kelyóben nyilván látható, hatra Vármegyében.
tárja gazdag termékenység u,
D L U H E P O L E . Nagy tót fa
's vagyonnyai nevezetesek,
lu Trentsén Vármegyében,mint Dadának,
első Osz
lakosai katolikusok, fekszik
tálybéli.
Keblov felett, határja kö
D O B . Magyar falu Szatmár
zépszerű, legelője, és fája
Vármegyében,
birtokosai kü
elég, *s keresetre is megle
lömbféle
Urak,
lakosai ka
hetős módgya lévén, máso
tolikusok,
ó
hitiiek,
és re
dik Osztálybéli.
formátusok,
fekszik
CsenDLTZEN. vagyD/zwz. Tót
falu Nyitra Vármegyében, gerhez közel, 's eftnek fi
földes Ura Bossányi Uraság, liája , Szatmártól mintegy
lakosai katolikusok, fekszik mértföldnyire, szántó földKosztolnafalvához közel, 's j gyei három nyomásbéliek,
ennek filiája, Bajmócztól mellyeknek két harmad ré
mintegy mértföldnyire, ha sze nintsen a\ víz áradások
tárja közép termékenységu. alá vetve, 's tiszta bűzát,
árpát, és másféle gabonát te
Doa. vagy Dobi. Szabad remnek , trágyázás nélkül is,
puszta Heves Vármegyében, réttyei tágasak^ és ha a* vi
földes Ura az Egri Püspök zek el nem öntik, a* marhá
ség , lakosai katolikusok, nak jó fíivet hoznak, Nagy
fekszik Felső Nánához, meliy Károlyi, és Szatmári piatzozáhez hasonlító, nem meszsze, sától két mértföldnyire fek
*s ennek filiája.
szik, a* hol minden vagyonD O B . MagyarfaluSzabólts nyaikat könnyen pénzé forVármegyében, földes Ura díthattyak, legelője elég, é*
Gróf Andrásy Uraság, lako jó; itatója alkalmatos, fája
sai katolikusok, és reformá tűzre, és épületre saját ha
tusok , fekszik Löknek szom tárjában ingyen, első Osz
szédságában, 's ennek filiá tálybéli.
9
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DOBÓ.
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D Ö B A . Magyar falu Vesz- termékenységu, egy része
prém Vármegyében, földes szántó földgyeinek hegyes,
Ufá GrófErdŐdy Uraság, Iá- piatzozása két mértföldnyire
kosai katolikusok, és evan Rimaszombatban, legelője
gélikusok, fekszik Somlyó elegendő, 's mind a* kétféle
hegye alatt, Nagy Szőlős- j fiája van, kendert áztató vi
nek szomszédságában, melly ze alkalmatos; második Osz
nek filiája. Határbéli föld tálybeli.
gye termékeny, legelője, er
DOBÓ. Duhovif[e. Tótfa
deje elegendő, réttyei jó szé- | lu Sáros Vármegyében, föl
nát teremnek, szőleje Som des Ura Dobay Uraság,
lyó hegyén, mellynek egyí és mások, lakosai katoliku
része jó bort terem, kivált, sok, fekszik Torísza vize
ha tartatik, malma helyben, mellett, Héthárs Városától
piatzozása Pápán, 's a' sző nem meszsze, Ispotállyá is
lőkben is könnyű módgya a* van, földgyének egy része a*
pénzkeresetre, első Osztály Pétermezei pusztával együtt,
béli.
nehezebben miveltetik \ de
D O B A. Nagy Doha. Ma jó gabonát terem, réttye,
gyar falu Külső Szolnok Vár legelője, és fája is elég, piamegyében , lakosai katoli tzozások sem meszsze , első
kusok , határbéli szántó föld Osztálybéli.
gyei közép termékenysé
DOBOCZA. vagy Bohoct\
gnek, legelője meglehetős, Népes tót falu Gömör Várme
második Osztálybéli.
gyében , földes Ura Gróf KoD O B I N A . Szabad puszta So háry Uraság, lakosai katoli
mogy Várraegyében, földes kusok, tótok, *s magyarul is
Ura Hertzeg Battyáni Ura beszéltnek, fekszik Rima
sáé;, révje is van , fekszik vize mentében
Serkétöl
Sellyének szomszédságában, nem meszsze határja jó,
mellynek filiája.
há szorgalmatosan mivelte
DOBFENEK. Magyar falu tik , szép termékenységu,
Gömör Vármegyében, bir kivált a' völgyekben, de a*
tokosai Sípos, és más Urak, partos helyen a' záporok solakosai katolikusok, és evan ványittyák, piatzozó helyei
gélikusok i fekszik Egyhá többek közel, leg inkább
zas Bástnak szomszédságá Rimaszombatban árúlgattyák
ban, Serkétöl mintegy fél el vagyonnyaikat, legelője
mértföldnyire, határja közép elég, tája tűzre kevés, épu*
%

r

DoBon.

létre semmi, káposztássá jó,
keresetre alkalmatos mód
gya, fuharozással, tserép edé
nyekkel, és szőlő munkával
is kereshetnek, iratója, 's
kendert áztató vize alkalma
tos, második Osztály béli.
£ DOBÓDÉL.

Doncm»
DOBORCAZ. Magyar falu
Poson Vármegyében *s a*
Nemes Vajka Székhez tarto
zik földes Ura az Esztergo
mi Érsekség, lakosai katoli
kusok, fekszik a' Csalóköz
ben , Vajkának szomszédsá
gában , 's ennek filiája, Somorjátol sem meszsze, ha
tárja jó termékenységu, vayonnyai szépek, fája szuen, réttyei j ó k , .első Osz
tálybéli.
t

%

Magyar falu Torna Vármegyében, földes Ura
Aszalai Uraság, és mások,
lakosai katolikusok, fekszik
Szent Andrásnak szomszédságában , V ennek filiája,
DOBORUSZKA. Magyar fa
földgyei termékenyek, rétlu
Ungvár Vármegyében ,
tyei Kétszer kaszáitatnak, leföldes
Ura Gróf Berényi Ura
gelője elegendő, 's vagyonság,
hajdan
birtokosa vala
nyainak eladására jő alkal
a*
híres
Dobó
Nemzetség,
matossága, keresetre is elég
át
Pus[ka,
Beső,
és Zoha
módgya, erdeje makkos,
helységekkel
együtt,
azután
tűzre, és épületre fája ele
gendő , Királyi dézmát nem a* Ráícótziaké leve, majd
adnak, szenet, 's meszet is Gróf Aspermont Uraságé.
égethetnek, második ; Osz Nevezetesíti néhai Dobónak
ide lett temettetése. Lakosai
tálybéli.
DOBÓRA. Német falu Ba katolikusok, fekszik Kapós
ranya Vármegyében, birto tól más fél mértföldnyire,
kosai külömbféle Urak, la határja gazdag, réttye, le
kosai katolikusok, fekszik gelője j ó , fája mind a* két
a' Baranyai járásban, határja féle elég, eladásra is jó al
gazdag termékenységu, va kalmatossága lévén Ungvá
gyonnyai szépek, szőlő he ron közel, első Osztálybeli.
gye is termőiévén, első Osz
DOBOS. Elegyes magyar,
tálybeli.
és orosz falu Bereg Várme
DOBONATZ. Rátz falu Te gyében , birtokosai külömb
mes Vármegyében, lakosai féle Urak, lakosai katoliku
6 hitnek ,\ fekszik Gaj falu sok, és ó hitűek, fekszik
tól nem meszsze, határja jó Vitkához, melly Szatmár
Vármegyében v a n , fél órá
termékenységu.
nyira,

f

DOBRA.

~ayirá, szántó földgysi tágar
sak, réttyei is jó' szénát te
remnek, fája épületre, és
.tűzre, piatzozása közel Szál
kán , és Madán, egy forrá
sa is van, melly a' benne
förödött betegeknek hasz
nált; kár, hogy jobban el
nem készíttetik; legelője
szuk és két nyomásban ita
tója sem alkalmatos, 's keresettye is tsekély, harma
dik Osztálybéli.
D O B Q S . Kis szabad puszta
Fejér Vármegyében.
9

D O B O Z . Magyar falu Békés
Vármegyében, földes Ura
Báró Haruchker Uraság, la
kosai óhitűek, és reformá
tusok, fekszik Bihar Vár
megyének szomszédságában,
Gyulától egy mértföldnyire,
szántó földgyeinek nagyobb
része j ó , legelője száraz idő
ben elegendő, faja tűzre,
és épületre, makkja, nádya, vízi malma, 's jó pénzt
eresettye a* dohány miveJésböl, és öl fa vágásból,
Körös vizén való lapozásai
val , és más Vármegyékben
szép pénzt keresnek, réttyeinekis nagyobb része j ó ,
első Osztálybéli.

f

DOBOZ. Népes szabad pusz
ta Fejér Vármegyében, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok*

49;

D O B O V A . Tót falu Zólyom
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok. Határbéli legelő
je elegendő, marháihoz kéest fóldgye közép terméenységu, és könnyen miveltetik, fája tűzre , és épü
letre elég, ü községnek hét
kila alá való földgye van,
réttye két kaszás alá való;
kortsmája az Uraságnak en
gedelmével; de mivel határ
jának fele sovány, kősziklás,
hegyes, és nehezen miveltetik, 's, Garam vize elszokta önteni, és Zólyomi piatzozásától távol esik, má
sodik Osztálybéli.
DOBRA. Szabad puszta Gö
mör Vármegyében, földes
Ura Gróf Koháry Uraság,
fekszik Dobótzhoz, melly
nek filiája nem rrieszsze , ha
tárja középszerű, legelővel
bővelkedik, s a' földes Ura
ságnak szép majorsága ne-,
vezetésűi.
DOBRA. Elegyes magyar,
és tót falu Szatmár Várme
gyében , földes Ura Gróf Teleky Uraság, lakosai kato
likusok, és reformátusok,
fekszik Beitektől, mellynek
filiája egy mértföldnyire,
Farkas Orra fiegytöl nem
meszsze, szántó földgyének
nagyobb része j ó , ^ minden
féle gabonát terem, főképen
pedig szép tiszta búzát, rét
tye
?
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DOBRA*

DOBRA*

tye j ó , kivált, ha Kraszna
vize el nem önti, és a* mar
háknak hizlalásokra igen al
kalmatos szénát terem; itatója közel, és elegendő, fá
hoz könnyen jut a* határjá
ban , épületre valót pedig
az Uraság* engedelmével sze
reznek, közel lévő szőlei jó
borokat teremnek, első Osz
tálybéli.
D O B R A . Tótfalu Trentsén
Vármegyében, földes Ura
<Gróf Illésházy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszikOpatovától nem meszsze, észak
felé, határja síkos, szántó
földgyei termékenyek, rét
tyei jók, legelője elég, és
fája is mind a kétféle szüksé
gekre elegendő lévén, első
Osztálybeli.
DOBRA. Tót falu Zemplén
Vármegyében, földes Ura
Gróf Csáky Urasáé, lakosai
ó hitűek, fekszik Ondova
vize mellett, Nagy Domasávál által ellenben , egy nagy
hegyhez közel, kivévén a*
szőlő hegyet, minden határ
béli java lévén, első Osz
tálybéli.
DOBRA. Tót falu Zemplén
Vármegyében, földes Ura
Gróf Sennyei Uraság, lako
sai katolikusok, és oroszok,
fekszik Nagy Tárkányhoz,
mellynek filiája nem mesz
sze, Ldesztöl fél.mértföld
#

nyire, határja olly tulajdon
ságú, mint Dámocznak, má
sodik Osztálybéli.
DOBRAI Uradalom, ma-,
gában foglallya ezeket a
helységeket, Milchgraben,
Velike, Farkasdifalva, Felső Szolnok, és Koligh, melly
ben mész is égettetik.
DOBRA. Hajdani Vár Vas
Vármegyéb. földes Ura Gróf
Battyáni Uraság, ez erőssé
get valaha a' tótok, és vandalusok építettek , . a' mint
önnön maga a* név Dobra
mutattya, mert Dobra j ó t ,
vagy jóságot jelent, és a* tó
tok, 's vandalusok leg inkább
a* hegyeket szerették, azt
véllvén, hogy azokon bátor
ságosan megnyugosznak, az
ért építettek erősségeiket
jobbára tsak a'meredek, és
hozzá mehetetlen helyeken.
9

D O B R A . Elegyes német,
és tót Mező Város, az em
lített Vártol nem meszsze
Vas Vármegyében, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Stájer Országnak szomszéd
ságában, Szent Gotthárdrol
harmad fél mértföldnyire ,
határjának tulajdonságai valamenyire hasonlók C[cnkht\ harmadik Osztálybéli.
y

DOBRA. Crabatdorf,

Do+

brova. Elegyes német falu
Vas

DOBRASSÓ.

DOBRAF.

Vas Vármegyében, földes
Ura Gróf Erdódy Uraság,
lakosai katolikusok, fek
szik a* Kőszegi járásban,
Monyorókeréktöl nem mesz
sze, fóldgye soványas, és
tsekély vagyonnyai lévén,
harmadik Osztálybéli.
DOBRAFALVA.

Tobers-

dorf. Német falu Vas Vár
megyében , földes .Ura Gróf
Battyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik StájerOrszágnak szomszédságában,
földgye termékeny, legelő
je elég, valamint fája is mind
tűzre, mind épületre, rét
tyei jók, és hasznos szénát
teremnek, ámbár néha a'
víz elmossa; szőleje , s gyü
möltsös kertyei hasznosak,
keresetre, 's szekerezésre jó
mődgyok van, malmai is
vágynak, első Osztálybéli.

Ura Gróf Koháry Uraság, la
kosai evangélikusok, fek
szik napkeletre Lepótzhoz
egy órányira, ndpnyugotra
pedig Baradnáhö'z fél órányi
meszszeségre. Határja három
nyomásbéíi,.vidékje hegyes,
legelője van, mind a*kétfé
le fája bőven, malma is van,

piatzozása k é t , és három
mértföldnyire rossz utakon ,
keresettye sonkollyal, és
fa edényekkel, magyar nyer
geket is készítenek némel
ly ek, szériája sziiken v a n ,
harmadik Osztálybéli.
DOBKASSÓ: Dobrazsó.

Tót

falu Trentsén Vármegyében,
földes Urai Motesiczky, és
más Urak, lakosai katoliku
sok, fekszik Zavodihoz nem
meszsze , Alsó Motesicznek
szomszédságában, mellynek
filiája, legelője, réttye, fá
ja, 's termő gyümöltsösse
. DOBRAFÖLDE. Drahovet[,
elég van, de mivel földgye
Dr#skovtt[.
Elegyes falu középszerű, második Osz
Szála Vármegyében^ földes tálybeli. ,
Ura Gróf Szapáry Uraság,
DOBRASZLAVA. vagy jDOlakosai katolikusok, fekszik
Szent György völgyéhez kö fvosrlova. Orosz falu Sáros
zel, határja rész szerént'he- Vármegyében^ földes Ura
yes , rész szerént pedig sí- Gróf Szirmay Uraság, la*
os, Kerka vize szokta néha kosai ó hitűek, fc kszik a?
elönteni, szőlő hegye ter Makovitzai Uradalomban, er
mékeny; második Osztály deje nagy, legelője elég;
de határja sovány, s kere
béli.
DOBRA PATAK. Tót falu setre módgya nem lévéri ,
Gömör Vármegyében^ földes harmadik Osztálybéli.
I i
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DOBRAVA.

DOBRAVA. Alsó
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földes Ura a Nagy Váradi
Püspökség, lakosai ó hitűek,
fekszik iv Pap Mezői kerü
letben, határja sovány, 's
nagyon tsekély vagyonnyai
szerént, negyedik Osztálybéli*

és Fels6

Dobrava. Két elegyes faluk
Szála Vármegyében, földes
Ura Gróf Aítháh Uraság, la
kosai katolikusok, feksze
nek Alsó Ghora, Dolnya fa
luknak szomszédságokban,
Felső Dobrava Snihalievetznek filiája, határjaik soványosak, vagyonnyaik is tsekélyek lévén, mind a' ket
tő harmadik Osztálybéli.
DOBRAVICZA. Cfiká

JDo-

D O B R I . vagy Dobro. Ele
gyes falu Szaía Vármegyé
ben , földes Urai külömbfé
le Urak, lakosai katoliku
sok , fekszik Szent Miklós
nak szomszédságában, melly
nek filiája, szőlő hegyei j ó
bort teremnek, mellyet könjnyen eladhatnak, határjá
nak egyéb mivolta közép
szerű lévén, második Osz
tálybéli.
P O B R Ó C S . Tót falu Nógrád
Vármegyében,
birtokosat
Gróf Balassa, Gróf Zichy, és
más Uraságok, lakosai ka

brwic[a. Orosz falu Szatmár
Vármegyében, földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai ka
tolikusok , és ó hitűek, fek
szik Nagy Bányától egy
mértföldnyire, s ennek fi
liája, réttyei marháinak al
kalmatos szénát teremnek,
piatzozó helye két órányira
van, legelője elegendő , itatója helyben alkalmatos, fa tolikusok , fekszik Divinyja tűzre, és épületre a* jneh- ! nek szomszédságában, 's en
oyi szükséges az Uraságnak nek filiája, határja soványas,
engedelmével makkja is va fája tűzre , és épületre elég,
gyon , a Királyi Bányáknak más egyéb tulajdonságaira
szomszédságokbán lévén, jó. nézve , középszerű lévén
módgyok a* pénz keresetre, noha folyó patakjai is vágy
mind k^zi, mind szekére- nak*, második Osztály béli.
zési munkával, szőlő he
DOBRÓCZ, Népes tót falu
gyeik két órányira, szenet is
Zólyom Vármegyében, föl
égethetnek, első Osztálybéli. des Ura a* Zólyomi Királyi
*
. ^ DOBRA VODA.. JÓ Kő ne Kamara, lakosai katoliku
sok , fekszik Hronecznek
vezet alatt.
szomszédságában.
DOBREST GAVORECH. Oláh
DOBROCSNA. Tót falu Nyifalu Bihar Vármegyében,
tra
9
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DoBROKA.

tra Vármegyében, lakosai
katolikusok fekszik Kosztolnafalvához nem meszsze,
meliyhez hasonlító, 's ennek
filiája.
t

* DOBRÓKA. Orosz falu
Bereg Vármegyében, birto
kosai külömbtéle Urak, la
kosai ó hitnek, fekszik Ugotsa Vármegyének szomszéd
ságában, Szalánktól negyed
fél mértföldnyire, határja
közép termékenységu, fája
elég, második Osztály béli.

DOBRONY.
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nyomásra van osztva, 's mind
a' kettő búzát termő, lege*
lője ugyan egy nyomásában
elég, de a' másikában 5?zoross, mivel Nagy Dobrány
határja szélessen terjed, fa
ja tíizre, és épületre elég,
Ungváron, és leg inkább
Munkátson vagyonnyait eladhattya, fa edényekkel, és
halászattal is kereskednek,
de mivel határját a' víz néha
járja,
második Osztály
béli.
Kis DOBRONY. Szabad pusz
ta , fekszik Kis Rátnak szom
szédságában , 's ennek filiá
ja, 's a'Munkácsi Uradalom
hoz tartozik.

D O B RÓNAK, vagy Dobroyina. Mező Város Szála Vár
megyében, földes Ura Her
tzeg Eszterházy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik' j, DOBRONY. Nagy Dobrony.
az Alsó Lendvai Uradalom Magyar falu Bereg Vármeban , határja meglehetős ter j gyében, földes Ura ' Gróf
mékenységu , de Lendva vi . ochönborn Uraság, lakosat
ze elszokta önteni, szőleje reformátusok, fekszik az
középszerű, eladásra való előbbi falunak szomszédsá
módgya rész szerént othon, gában , Csomonyához fél
rész szerén másutt, második mértföldnyire, határja két
Osztálybéli.
nyomásra van osztva, és min
denféle gabonát meglehető
D O B RONT. Szabad puszta
sen terem, réttyei is elegen
Szála Vármegyében.
dők , és marháinak alkalma
DOBRONY. Kis Dobrony. tos szénát teremnek, Mun
Magyar falu Bereg Várme kácsi piatzozása két mért
gyében , birtokosaiMezirav- földnyire, a* másik pedig
szky, Komonyi, és Ragó- más fél órányira ván tőle,
czi Urak, lakosai katoliku fájok tűzre, és épületre ele
sok , de leg inkább reformá gendő, külső gyümöltsös ker
tusok, fekszik Telekhez -J. tyei is vágynak; de mivel a*
mértföldnyire, határja két víz áradások járják, piatzó
I i a
helyek-
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DOBROSZ.

DOBRONY.
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helyekre is néha épen nem Rahónak szomszédságában,
mehetnek-, második Osztály- s ennek filiája.
DOBROSZLAVA. Tót falu
béli.
DOBROUY. Dobrova,
Alsó Sáros Vármegyében, földes
Dobrony. Magyar falu Szá- Ura Gróf Szirmay Uraság.
DOBROVÁNY. Magyar falu
la Vármegyében, földes Ura
Gróf B attyáni Uraság , és má- Bihar Vármegyében, lakosok , lakosai katolikusok, ! sai katolikusok , fekszik Befekszik Miilei Egyházszeg- lényeshez közel mellynek
nek szomszédságában, 's en- filiája, határja, 's vagyon
J n e k filiája, a' Kapornaki nyai is középszerűek levén
járásban, határja középsze- második Osztálybéli.
rű termékenységgel b í r , má I DOBROVITZA. Elegyes fasodik Osztálybéli.
I lu Temes Vármegyében , ha
DOBRONYIVA. Tót mező tárja jó termékenységu, le
V áros Zólyom Vármegyében, gelője e l é g , réttye hasonló
földes Ura Gróf Eszterházy k é p e n , a'marháknak hízlaUraság, lakosai katoliku ásokra alkalmatos szénát te
sok , és evangélikusok, II. rem.
LAJOS e' Várat Verbótzy ne
DOBROVITZA. Kis Dobro
vezetes törvény tudónak aján vitza. Elegyes falu Bihar Vár
dékozta vala; határbéli föld megyében , fekszik a Szagyének egy harmad része lontai járásban, határja s o 
soványas, és nehezebben vány, s tsekély tulajdonsá
miveltetik, réttyét pedig né gaihoz képest, harmadik
ha a' víz járja; de mivel a' Osztálybéli.
Királyi Tábla által nevezetes
DOBROVITZA. Havas Do
jövedelmet nyert, azon fe brovitza. Tót falu Bihar Vár
lül határja n a g y , és-lege megyében , fekszik a* Szalője , fája elegendő, kere- lontai járásban , határjának
» setre is módgya van, Selmetz- sovány mivoltához képest,
re való fa hordással, és más negyedik Osztálybéli.
féle fuharozással, a* község
DOBROVITZA. C[ikó Do
nek öt kaszás alá való rét brovitza. Elegyes oláh falu
tye ís vári, második Osztály-' Szatmár Vármegyében, föl
béli.
des Ura Nagy B á n y a v á r o 
DOBROSTYA. Szabad pusz s a , mellyhez nem meszsze
ta Hont Vármegyében, bir fekszik, 's határja is hozzá
tokosai több U r a k , fekszik hasonlító.
Do9
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DOBROZNA. vagy Dobrotsna. Tót falu Nyitra Várme*
gyében, földes Ura Báró Hunyadi Uraság, és mások;
lakosai katolikusok, fekszik
Bajmócztól két mértföldnyir e , fája tűzre, *és épületre
elég, és sok gyümöltse van,
mellyet jó áron elszoktak
adni, legelője elég;, malma
helyben, szomszéd piatzo
zása Privigyén, de mivel sző
lő hegye nintsen, s fóldgye,
és réttyei második Osztály
béliek, ugyan a' második
Osztályba tétettetett.
DOBSEN. Rátz falu Temes
Vármegyében, lakosai ó hi
tnek, határbéli földgyei jó
termékenységuek.
DOBSINA. németül Tobschau. Bánya Város Gömör
Vármegyében,földesUrai kü
lömbféle Urak, *s a* Csetneki Uradalomhoz tartozik, la
kosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Csetnektöl északra két mértföldnyi
re , határos oláh Fatakával,
Felső Sajóval, Talgártal, és
Iglóval, Szepes Várm. Nagy
meredek erdős hegyek kö
tött épült, napkelet felől
való hegye fekete hegynek,
németül Schwarcienbergnek
neveztetik, mellynek kebe
le rézzel igen gazdag, és
vassal is bővelkedik, felső
részepedig épületre, és tűz
y

DOBSINA.

fO£

re való fával, a' Város felett
észak felé lévő hegy pedig
suru, és vastag fenyves er
dővel gazdag, mellyböl hoszszú csatornákat készítenek a*
lakosok, és a' Rosnyaiaknál, 's másoknál elárúlgatnak. Hajdani nevezetes sza
badságokkal bírt e* Város.
Régenten Gróf azután Her
tzeg Rákótziaké volt; kik
a' Királyi Felség ellen fellázzadván, birtokjok a' Kirá
lyi Fiscusra szállá. Megsze
rezvén pedig kész pénzen
Lányi, és Zontag Nemzet
ségek , két szabad Udvar va- *
la benne, birtokos ezeken
kivul itten Márjásy Uraság is ,
lakosai e* Városnak igen
munkások, és a' Szászoknak
maradékai, noha tótul is beszéllenek. Határbéli mezőjök meszsze terjed, de szán
tó földgyök nehéz a' mivelésre, mellyet mindazáltal
tellyes nyugodalommal,
megelégedéssel mivelnek.
Tsuoálkozásra méltó, hogy
helyet semmiféle viszon
tagság vélek el nem hagyattathatta. Elrontatott ugyan
e* Város egyszer a* Törökök
által; de története homály
ban van. Nevezetesek vas
hámorai, mellyeken kivul
réz , tzinóbriom , kényeső,
és arany értzék is vágynak
itten; két vas öntő műhelye
I i 3
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is van es egy elpusztult réz
olvasztója Sztrerzena neVezetu részén. Emlékezetes it
ten a* Kóbald, mellyet e
Városnak határjában Schoem
nevű idegen ez előtt 18 esz
tendőben feltalált vala. Ásattatik itten ashestus is, pa
piros , és őrlő malmai is
vágynak, mellyeket folyó
vize hasznosan hajt, melly
Rozsnyó, és Berzéte felé
foly. Volt itten eey vas öntő
műhely is, menyet néhai
nagy tapasztalása Lányi János
állítatott vala fel, 's ekkor
fegyverek, s nem utolsó
puska tsók készíttettek itten,
Ingóikban pedig atzéltké
szítő műhelyek is valának
itten*, mellynek munkálta
tása nem régiben, egy Ne
mes Társaság által újjonnan
folyamatban verettetett. Ha
tárjának egy harmad része
közép termékenységu, leélője elegendő, s mind a*
étféle fája van , kortsmája,
malma, serháza nevezetes ,
héti vásárja is van, itató helye
alkalmatos, piatzozása kö
t é l , szenet, és meszet is
égetnek, a* vas verő műhe
lyekben is jó keresertyek lé
vén, első Osztálybéli.
f
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mátusok , fekszik Hernád
vize mellett, Szántótól egy
mértföldnyire, mivel némelly
szántó földgyei magossan .
fekszenek, "nehéz mivelésűek, és a trágyázásra néz
ve is terhes, rettyeinek \ .
vészét a víz rpngállya, fája
kevés; de mivel a* hegyentói való szőlői középszerű
borokat teremnek, kereset
re is jó módgyok van, pia
tzozása a' szomszéd mező
I Városokban, második Osz
tálybéli.
9

9

DOB SZA. Alsó Dohsza, Kis
Dohsza ^ vagy Kázmér Doh

sza. Magyar falu Zemplén
Vármegyeben,
birtokosai
Gróf Török, és Vay Urasá
gok, lakosai katolikusok,
és reformátusok, fekszik
Aszalóhoz nem meszsze, ha
tárja középszerű, 's ha trá%
gyáztatik, mindenféle ga
bonát terem, szőlő hegye
legelője meglehetős, mal
mai a szomszédságban, pia
tzozása egy, és két mért
földnyire, a maga, és a*
szomszéd szőlő hegyekben is
van módgya a Keresetre,
de mivel határja kitsiny, má
sodik Osztálybéli.
9
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DOBSZA. Kis Dohsza. Ma
Dohsza. gyar falu Somogy Várme
9

Magyar falu Abaúj- Várme gyében , földes Ura a Gogyében, földes Ura Gróf An- ritzi Püspökség, lakosai ka
drásy Uraság, lakosai refor tolikusok , fekszik Német
.Ládhoz

DOBSZA*

fcádhoz közel mellynek fi
liája, a' Szigeti járásban,
szőleje nintsen, fája tsekély,
eladásra jó módgya Szigeten,
de mivel földgyenek egy ré
sze homokos, második Osz
f

tálybeliDOBSZA.

Nagy

Dohs[a>

Magyar falú Somogy Várme
gyében, földes Ura a' fellyebb nevezett Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
az előbbinek szomszédságá
b a n , szőleje nintsen, fája
k e v é s , eladásra jó módgya
Szigeten, de mivel földgye
nek egy része homokos, a'
második Osztályba tétette
tett.
/
Dócz. Szabad puszta Cson
grád Vármegyében, földes
Ura Gróf ErdŐdv Uraság,
lakosai katolikusok. Határja
jól termő.
D Ó C Z I T Ó . Csongrád Vár
megyében , Pusztaszőri tótul
fél mértföldnyire, nevezetét
vette a* szomszéd Tisza mel
lett lévő Uradalomtól Dóéi
tól , meglehetős nagysága
van, vízzel, sással, és ha
lakkal bővelkedik.
DOGNATSKA. Elegyes fa
lu Krassó Vártnegyében, föl
des Ura a* Királyi Kamara,
lakosai katolikusok, fekszik
az Ország űttyában, Posta is
van benne, Versetztöl két

DOHÁNY.

mértföldnyíre, határja jó ter
mékenységu.
D O H Á N Y O S . Sopron Vár
megyében , fekszik Sebes
nek szomszédságában.
D O H I . Ungvár Várme
gyében, Hoszszumező név
alatt.
D O H L I N . Elegyes falu Kras
só Vármegyében, földes Ura
a' Királyi Kamara, lakosai
leg inkább katolikusok, fek
szik Bogránhoz nem mesz?>
sze, 's ennek filiája.
D O H K A I . vajjy
Dohnart.
Tót falu Trentsén Vármegyé
ben , lakosai katolikusok,
fekszik hegyek között, ha
tárja középszerű, de néhol
soványos, és szorgalmatos
mivelést kíván, legelője gaz
dag, és lakosai számos ju
hokat tartanak.
DOITS.

Doitsium,

Do}±

tsi. Tót falu Nyitra Várme
gyében , földes Ura a' Felse*
ges Király, lakosai katoliku
sok, fekszik Sassintól fel
mértföldnyire, ámbár földgye második Osztálybéli;
de mivel ezt bő termésű gyifcmöltsosei felül haladgyák,
szője j ó , 's mind a* kétféle
fája, réttye első Osztálybéli,
legelője elég, malma kettő
helyben, kendert áztató vi
ze alkalmatos, piatzozása kö
zel Sassinba, as első Osz:tályba tétettetett..
Ii 4
Do.
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D O K I I M . Bánátbéli falu,
fekszik Versetztöl két mért-j
földnyire , határja közép ter
mékenységu:
D U L A T Z . Elegyes falu a'~
Bánátban Temes Vármegyé
ben, földes Ura a' Királyi
Kamara, fekszik Csávosnak
szomszédságában , Dentától
egy mértföldnyire. Határja
jó termékenységu.
D O L O V A . Tót falu a* Bá
nátban Temes Vármegyé
ben , földes Ura a* Királyi
Kamara, fekszik Pántsovához egy mértföldnyire, ha
tárja jól termo.
D O L H A . Magyar, és ele
gyes mező Város Máramaros
Vármegyében, földes Ura
GrófTeíeky Uraság, lakosai
katolikusok, ^egyesültek, és
reformátusok, fekszik Borsva
vize mellett, Huszthoz jó to
va, Ökör mezőtől harmad
fél mértföldnyire, földgye
j ó , mellynek némelly része,
trágyázás nélkül is gazdagon
terem rfczsot, kukoritzát,
tavaszit i$; fája is mind a
kétféle, mész égetésből jó
keresettyek, piatzozása Huszton, és Szőllősönmásodik
Osztálybéli.
D O L H O N T A . Orosz falu Sá
ros Vármegyében, földes Ura
Gróf Áspermont Uraság, la
kosai ó hitűek, fekszik a'
Makovitzai Uradalomban,
9

határja meglehetős termé
kenységu , réttye, legelője
jó, faja elég; de mivel ha
tárja néhol soványos, har
madik Osztálybéli.
D O L I C S . Elegyes falu Vas
Vármegyében, földes Ura
Gróf Battyáni Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
hegyek között Mór vize mel
lett, határja hegyes, föld
gye néhol sovány, réttyei is
tsekélyek lévén, harmadik
Osztálybéli.
D O L I N A . Tót falu Bars Vár-*
megyében, földes Ura Báró
Hunyadi Uraság, lakosai kar
tolikusok, határja középsze
rű , fája elég, legelője tá
gas, de más fogyatkozásai
miatt, harmadik Osztály
béli.
DOLINKA. Szabad puszta
Bars Vármegyében, az Esz
tergomi Érsekségben.
D O L I N A . Irtvány Nyitra
Vármegyében, Brezovához
tartozik.
D O L I N A . Szabad puszta Sá
ros Vármegyében, földes Ura
Bertóti Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sirokához nem meszsze, 's ennek
filiája.
D O L I N A . Szabad puszta
Tolna Vármegyében, földes
Ura a' Felséges Királyi Hely
tartó Tanáts, és a* (Co/zv/ctusi Fundus) fekszik Bataszéktöl

DOLINA.

DOLINCZ.

széktől, mellynek filiája,
nem meszsze, s határja hoz
zá hasonlító.
D O L I N A . Szabad puszta
Turóc2 Vármegyében, bir
tokosai külömbféle' Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Szent Mártontól tél mért
földnyire, mellynek filiája,
határja középszerű.
D O L I N A . Tót falu Zólyom
Vármegyében, földes Ura a*
Zólyomi Kamara, lakosai
katolikusok, fekszik Hronecztöl nem meszsze, 's en
nek filiája.
D O L I N A . Tótfalu Vas Vár
megyében, birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok , fekszik a* Tótsá
gi járásban, határja sová
nyas, harmadik Osztálybéli.
DOLINA.

S[ucha

Dolina.

Tót falu Sáros Vármegyében,
földes Ura Pulszky Uraság,
lakosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Szepes.
Vármegyének szomszédsá
gában , Szedlitzéhez nem
meszsze, s ennek filiája,
nehéz mivelésu, 's közép
minémuségu földgye van,
réttye kétszer kaszáltatik,
legelője elég, 's mind a'
kétféle "fája van, piatzozó
.helyétől sints meszsze, má
sodik Osztálybéli.
D O L I N A . Tót falu 2ólyom
Varmegyében, földes Ura
y
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a' Zólyomi Kamara, lakosai
katolikusok, fekszik Hroneczhez nem meszsze, melly
nek filiája, 's hozzá hason
lító.
- DOLINCZ.

Kis,

és Nagy

Dolincz. Tót faluk Vas Vár
megyében, földes Ura Gróf
Nádasdy Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszenek Mór
vize mellett a* Szent Gothárdi Uradalomban/ határ
jai középszerűek, második
Osztálybéliek.
DOLVADIA* Oláh falu a*
Bánátban Temes Vármegyé
ben , földes Ura a* Királyi
Kamara, fekszik Dentátol
mértföldnyire, határja elég
termékeny.
D O L T A N . Magyar, 's tót
lakosú szabad puszta Nógrád
Vármegyében , birtokosai
Darvas, Puky, *s Kántor Uraságok, lakosai katoliku
sok , és reformátusok , fek
szik Szétsentöl \ mértföld
nyire, Endrefalvának szom
szédságában, mellynek filiá
ja, határja jó termékenységívfája, réttye, legelője elég,
második Osztálybéli.
D O L Y A N . Magyar falu Sze
pes Vármegyében, földes
Ura Tőke Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Körtvélyes mellett, 's ennek fi
liája, Löísétöl fél mértföld
nyire, határja jó termékeny
ségu ,
%
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PöMÁN,

DOMA.

ségu, ki vévén épuletbéli
fáját más minden javai van
nak, mellyekhez képest, el
ső Osztálybéli.
DOMAFÖLDE. D ománi ti.
Tót falu Vas Vármegyében ,
földes Ura GrófNádasdy Ura
sáé , lakosai katolikusok,
fekszik hegyek között, Hó
dostól nem meszsze , 's en
nek filiája, a* felső Lendvai
Uradalomban, ámbár min
den javai vannak; de mivel
határja néhol soványos, má
sodik Osztáybéli.
DOMAHÁZA. Szabad pusz
ta Heves Vármegyében.
DOMAHÁZA. Magyar falu
Borsod Vármegyében, föl
des Urai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Gömör Vármegyének szom
szédságában , határja sovány,
és nehéz miveiretésfi, szőlő
hegye ninrs, *s tsekély va-,
gyonnyai szerént, harmadik
Osztálybéli.
DOMAHIDA. Domhida.

Ma

gyar falu Szatmár Vármegyér
pen, földes Ura Domahidi,
és más Urjik, lakosai 6 hi
tűek , és reformátusok, fek
szik Nagy Majténynak szom
szédságában , és ennek filiá
ja, Szatmártól mint egy mért
földnyire. Szántó földgyei két
nyomásbéliek, s tiszta bú
jtat kétszerest, rozsot, és za
bot teremnek ; réttye jó ,
y

piatzozása egy, és két mért
földnyire , legelője minden
féle marháinak elegendő
itatója elég , Királyi dézmác
nem adnak , nádgya is elég
vart, második Osztálybéli.
t

D O M Á N . Bánátbéli falu
Krassó Vármegyében , föl
des Ura a' Királyi Kamara,
lakosai katolikusok, fekszik
Dognatskától nem meszsze
határja termékeny, legelő
j e , és réttye is nagy, má
sodik Osztálybéli.
y

DOMANITZ. Tót falu Vais
Vármegyében , földes Ura
GrófNádasdyUraság, lakozai katolikusok, határja jó
termékenységu, tulajdonsá
gaira nézve lásd Btinóc^pt
meliyhez hasonló , első Osz
tálybeli.
DOMANTIK. Tót falu Z ó 
lyom Vármegyében, birto
kosai Radvánszky, és más
Urak, lakosai katolikusok,
fekszik Korponától egy mért
földnyire, fóldgye középsze
rű^ határja hejgyes, és k ő 
sziklás , *s nehezen miveltetik, és trágyáztatik, de mivel
legelője kövér, fája az Ura
ságnak engedelméböl mind
tűzre mind épületre, piatzo
zása SclmtCTtn, és Korpondn egy mértföldnyire, a*
1 községnek földgye nyoltz kö
böl alá való , s bor kotsmál-'
. tatása
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ha trágyáztatnak tiszta búzát
is teremnek, réttye hasznos
füvet hoz, és kétszer kaszáltatik , legelője elég, fája
tűzre, és épületre, alkalma*
tos eladása Stropkon és Homonnán , só alatt való fuhározással, és kapával való ke
resetre is jó módgyok lévén,
DOMÁNYOCZ. DománfaU első Osztálybeli.
DOMASA. Nagy
Domasa.
va. Domansdorf.
Tót falu
Szepes Vármegyében, földes Elegyes falu Zemplén Vár
Ura Gróf Csáky Uraság, la megyében , földes Ura Báró
kosai katolikusok, fekszik Vécsey Uraság, lakosai ka
Lotsétól fél mértföldnyire, tolikusok, fekszik az elöb- ,
határjának harmadrésze so beninek szomszédságában >
ványas, de mivel más min határja három nyomásbéli,
den javai vannak, első Osz 's trágyázással minden féle
gabonát gazdagon termő, rét
tálybéli.
DOMAKISZ. vagy Doma- tye kétszer kaszáltatik, lege
nitjfi. Mező Város Trentsén lője elég, fája mind a' két
Vármegyében , földes Ura féle, malma helyben, eladá
Gróf Eszterházy Uraság, la sa szomszédságokban , első
kosai katolikusok, fekszik Osztálybeli.
lllavatól három mértföldnyi
DOMASINA.
Orosz falu
r e , magos hegyek között, Ungvár Vármegyében, föl
réttye, legelője, erdeje elég, des Ura a' Királyi Kamara ,
kézi mesterséggel jó kere- lakosai ó hitűek, fekszik
settyek, de mivel földgyei Ungvárhoz egy jó mértföld
középszerűek, második Osz nyire, nagy hegyek között,
tálybéli.
határja sovány., s vagyon
D O M A S A . Kis
Domasa. nyai is tsekélyek lévén, har
Tót falu Zemplén Vármegyé madik Osztálybéli.
ben, földes Ura Gróf Sztá
DÓMASINECZ. Elegyes ma
ray Uraság, lakosai katoli gyar falu Szála Vármegyé
kusok , feKSzik Ondova vize ben, földes Ura Gróf Álthán
mellett, Varannótól más fél Uraság, lakosai katolikusok,
mértföldnyire , határja há fekszik Dekanoveczhez kö
rom nyomásbéli, *s földgyei, zel, mellynek filiája, határ
ja gaztatása is hasznos lévén, első
Osztálybéli.
D O M A N Y I K . Tót falu Hont
Vármegyében, földes Urai
Foglár és más Urak, lakosai
katolikusok, fekszik Néme
tinek szomszédságában , 's
ennek filiája, határja közép-1
szerű.
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ja gazdag termékenységi , számos marháihoz képest sz#'s nevezetes vagyonnyai lé ross lévén, arendálni szo
vén , első Osztálybéli.
kott, fája mind >a' kétféle
DOMASNA. Eiegyes oláh elegendő ; de mivel az ára
falu a Bánátban , az Ország dások, és záporok földgyei
szélén.
nek egy részét soványíttyák,
D O M B . Nyír Domb. Sza a második Osztályba tétetbolcs Vármegyében.
tetett.
DOMBEGYHÁZA.
Szabad
DOMBÓ, Vásáros
Dombó.
puszta Csanád Vármegyében, Magyar falu Baranya Várme
földes Urai Najman, és Mar- gyében , földes Ura Hertzeg
czibányi Uraságok, fekszik Eszterházy Uraság, lakosai
Tornyához nem meszsze , 's katolikusok, fekszik a' Hegy
ennek filiája.
közi járában, határja gazdag,
DOMBEGYHÁZ. Népes vala, 's mivel a* természetnek min
míg az Ozmánok 15 a^dikben den javaival megáldattatott
fel nem égettek, Maros, és első Osztálybéli.
Körös vize között, születése
DOMBÓ. Német, és orosz,
helye Baltzaráti Jánosnak falu Máramaros Vármegyé
voit h:w!ani Pataky Profes- ben , földes Ura a* Királyi
sornak, a* kit az Ország űj- Kamara, lakosai katoliku
tyában, Fodor Ferentz At- sok, és ó hitűek, fekszik
tyafia fel vévén Balzaráton fel napkelet felé Tarász vizé
sevelt vala, azután megked nek öszve szakadásánál, né
velvén a* tudományokat, kül met lakosai külömbféle vas
ső Országokon tanúit vala, szerszámokat készítenek, ha
's Kómában is Pápa ö Szent tárja ugyan soványos, és nem
sége udvaránál, mint orvos nagy módgya a* keresetre;
hat hónapig tartózkodott; de : dw» mivel mind a' kétféle fája
azután idővel haza térése van, legelője is elegendő,
után a' Pataki reformáta kol harmadik Osztálybeli.
légiumban tanított, 's kü DOMBÓ. Alsó Dombó. Dől
lömbféle munkákat is ha ne Dubove. Tót falu Foson
gyott maga után.
Vármegyében,földes a* Nagy
DOMBJA. Káima Dombja. Szombati Plébánia, lakosai
Elegyes magyar falu Szála katolikusok, fekszik NakátsVármegyében, határja elég nak szomszédságában, 's en
tágas, fóldgye, réttye kö nek filiája, Nagy Szombat
zép minémfiségu , legelője hoz niás fél mértföldnyire ,
határ1

>
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DOMBÚ.

DOMBÍi.

határja közép termékenysé*u, réttye, legelője elég,
öldgye partos, mezeje szuk,
második Osztálybéli.

f

DOMBÓ. Felső
Dómbó,
Horné Dubove, Tót falu Po-

^on Vármegyében, földes
Ura Gróf Pálfy Uraság, lakosai katolikusok , fekszik
Nagy Szombattól mintegy \ .
mértföldnyire, határja kö
zépszerű, vagyonnyai meg
lehetősek, de fája réttye,
legelője is szűk lévén, má
sodik Osztálybéli.
DOMBÓ.

Kastélyos

Dom

bó. Magyar falu Somogy Vár
-megyében, földes Ura Nedeczky Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik Dráva Ta
mási mellett, mellynek filiá
j a , a* Szigeti járásban, ha
tárja középszerű ' s T i e m utol
só javai vágynak; de mivel
szőleje nintsen, s földgyei*iek egy része homokos, a'
második Osztályba tétette
tett.
D O M B Ó V A U . Régi omla
dozott Vár Tolna Vármegyé
ben , Somogy Vármegyének
határa szélén, épült a* kerfilötte lévő térségnek magossabb helyén, mind azáltal
nevezetét nem a* Dombtol
vette, hanem a' hajdani ne
vezetes Dombó Nemzetség
től, melly azt, ha nem épít
tette, leg alább birtokában'
9

[ vala, körülötte tavas helyek
vágynak, fekszik Simontor
nyától mint egy öt mértföld
nyire , nevezetes menedék
hely vala a* Tatárok, és Oz
mánok
dükösködéseknek
idejében, 's virágzott 1599.
esztendő tájáig; majd az el
lenségnek majd pedig a
Magyaroknak hatalmokban
lévén,arután vagy szánt szán
dékkal , vagy pedig nem lé
vén ujjítója, hanyatlani kez
dett, 's végre omladékjai alá
temettetett.
DOMBÓVÁR. Magyar Me
ző Város Tolna Vármegyé
ben , földes Ura Hertzeg Esz
terházy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik a' Vár
alatt , Sár vize mellett ,
határja termékeny, 's vagyonnyainak eladására Pé
csen jó módgya lévén , az
első Osztályba tétettetett.
1

DOMBRAVICZA.

vitzji.

Dumbravitia.

Dambra-

Arad

Vármegyében, fekszik ma
gyar Csekéhez nem meszsze.
DOMBRAVITZA. Száraz v.
Havas Dombravitza,

és kis

Dombravit[a.
Két elegyes
oláh faluk Bihar Vármegyé
ben , lakosai katolikusok,
és ó hitűek, földes Ura a*
Nagy Váradi Káptalanbéli
Uraság, fekszenekBelényeshez nem meszsze, határjai
jó termékenységfiek, *s kösépszerft

ffO

DOMO,

DOMAIU

zépszeru tulajdonságaikhoz
képest, mind a' kettő má
sodik Osztálybéli.
DOMBROVANY. Oláh falu
Bihar Vármegyében, földes
Ura a' Nagy Váradi Kápta
lanbéli Uraság lakopai óhi
tűek, fekszik a' Belényesi
kerületben, határja termé
keny , 's külömbféle javai
vágynak.
DOMEST. Oláh falu a Bá
nátban az Ország szélénél
Fasettöl fél mértföldnyire.
D O M I N A . Szabad puszta
Somogy Vármegyében, revje is van, földes Ura Her
tzeg Battyáni Uraság, fekszik Sellyéhez, mellynek fi
liája nem meszsze.
DOMOKOSFA. Magyar falu
Vas Vármegyében, földes Ura
Hertzeg Battyáni Urasáé, la
kosai Katolikusok, fekszik
hegyek között Mór vizéhez
közel, Hódosnak filiája, ha
tárja meglehetős, tulajdonsá
gaira nézve Andrec\ faluhoz
hasonló, harmadik Osztály^ béli.
DOMONKOS. Szállás, Esz
tergom Vármegyében, fek, szik Bajnához közel, 's en
nek filiája.
9
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tolikusok, fekszik Mácsának
szomszédságában , 's ennek
filiája, Aszódról mintegy fél
mértföldnyire, határja közép
termékenységu, réttye, l e 
gelője elég, de mivel föld
gye homokos, második Osz
tálybéli.
D O M O N Y I VÖLGY* vagy
Egres. Szabad puszta Pest
Vármegyében, fekszik Mácsától nem meszsze.
* DOMONY..Tót falu Nyi
tra Vármegyében, lakosai
katolikusok, határbéli szőle
je középszerű, sássá, venyegéje , nádgya elég; erdeje
tsekély, szántó föld gyei meg
lehetős termékenységnek, *s
eladásra jó módgya lévén,
első Osztálybéli.
DOMONYA. Alsó

Domo

nya. Onókovicia. Magyar,
és tót falu Ungvár Várme
gyében , földes Ura a* Kirá
lyi Kamaralakosai katoli
kusok , és ó hitűek, fekszik
Uhg vize partyán Ungvártól
mint egy fél mértföldnyire,
északra Ung vize partyánál,
a* hegyek között helyheztetve, szántó földgye nem sok,
de mivel őszi, mind tavaszi
DOMONKOS. S[.
Domon vetésekhez igen alkalmatos,
bora majd hasonló az Ung
kos. Az Sz. betűben.
DOMONY. Tót falu Pest vári borokhoz, nevezetes vaVármegyében, birtokosai kü gyonnyaira nézve, első Osz
lömbféle Urak, lakosai ka tálybéli.
DOMO-

DoMQ.
DOMONYAÍ Felső

D<WÁ,

Domo- keket is jót terem, réttye

nya. Magyar, és tót falu
Ungvár Vármegyében, föl
des Ura a* Királyi Kamara,
lakosai katolikusok, fekszik
az elöbbeninek szomszédsá
gában, határja gazdag, va
gyonnyai jelesek, első Osz
tálybeli.
DOMOSZLÓ. Magyar falu
Heves , és külső Szolnok
Vármegyében, földes Ura Bá
r ó Hunyady Uraság, és ma
ttok, lakosai katolikusok, fek
szik a' Tamfti járásban, földye többnyire tzágyázás nélül is termékeny, réttye két
szer kaszáltatik, piatzozása
Gyöngyösön elég közel, le
gelője elegendő, itatója sa
ját folyó vizén alkalmatos,
fája, makkja helyben, *sjó
bort termő szőlei, a* Gyön
gyösi szőlő hegyek is kö
zel lévén, jó módgyak van
a' pénz keresetre, van a' köz
ségnek maga szükségére kü
lönös földgye, és réttye is ,
első Osztálybeli.
D O M R A D . Magyar falu
Szabolts Vármegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy,
Krucsay, és több Uraságok,
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Kis Várdához, mellynek filiája nem
meszsze, határbéli földgye
két nyomásbéli, melly min
denféle gabonát, és főzelé
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hasznos, piatzozásai Kis Vár
dán mintegy két órányira.
Bátorban pedig hét órányi
ra, itatója alkalmatos, fája
mint a* kétféle, legelője Tárkányban, só íuharozással is
kereshetnek, méhei, dohán
nyá és sok tekenős békáji
i vannak, fogyatkozása, hogy
| a* víz gyakorta elönti videkjét, mindazáltal, első Osz
tálybeli.^
DÓNAT. Szabad puszta
Csongrád Varmegyében, la
kosai katolikusom, fekszik
Fábiánnak szomszédságában,
határja jó termékenységük
DONGÉR. Doncsény. Ne
vezés tó Csongrád Várme
gyében, Vidra torok taván
alól, másfél mértföldnyire,
Mindszentnek ellene foly ki,
tsendesen folyogar a* térsé
gen napnyugot felé, 's az
utakot akadályoztattya; de
a" legelő marháknak itatá
sokra haszna vehető.
DONTSEN, Oláh falu Arad
Vármegyében, földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai 6
hitnek , fekszik a* Jenői já
rásban, határja termékeny,
h középszerűi vagyonnyainak
minémuségei szerént, máso
dik Osztálybéli.
y

DONNERSMARK.

Svertek.

Quintoforum. Német, és tót
Város Szepes Vármegyében,
földes

földes Ura Gróf Csáky Uraság , egy a* 16. Szepesi Vá
rosok Közzöl, lakosai kato
likusok
fekszik Lőtsétöl
mint egy mértföldnyire, Csötörtök falva nevezet alatt.
D O N O V A J . Tót falu Zó
lyom Vármegyében, földes
Ura a* Bányaszi Királyi Ka
mara, lakosai katolikusok,
fekszik Motitskóhoz nem
meszsze, 's ennek filiája, ha
tárja meglehetős termésű.
D O N Y A N . vagy Dochpydn.
Tót falu Trentsén Vármejgyében, földes Ura Gróf Ás)ermontUraság, és mások,
akosai katolikusok, fekszik
Ihkovtól fél mértföldnyire,
hasznos serháza, és pályinka
főző háza van itten az Ura
ságnak, határja meglehetős
termékenységu, vagyonnyai
külömbfélék, második Osz
tálybéli.
DOPSZA. DobsTa név alatt.
DORGITSA. vagy Dorgitse.
Folyó víz Somogy Várme
gyében , foly Keresztúr, és
Dutsák között a* Balatott ta
vába, *s külömbféle halak
kal szolgál a' szomszéd la
kosoknak.
DORGOS. Elegyes falu Te
mes Vármegyében , földes
Ura a* Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik
Lippának szomszédságában,
'# ennek filiája Maros vizé
9
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től sem meszsze, bányái meg
lehetősek , határja közép ter
mékenységu.
D O R M Á N D . Magyar falu
Heves , és Külső Szolnok
Vármegyében, földes Ura
Sági, és más Urak, fekszik
Füzes Abónynak szomszéd
ságában, dél felé. Földgye,
téttye j ó , Egri piatzozásátói.
nints meszsze, legelője elég,
szilvássá, *s kertyei haszno
sak , keresetre könnyű móddya, malma helyben , sző
leje is közel, és termő; de
mivel fája > itatója , makkja,
nádgya nintsen , második
Osztálybéli.
DORNAND. Elegyes falu
Vas Vármegyében , földes
Ura Gróf Battyáni Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
a Szalonaki Uradalomban ,
határja középszerű, valamint
vagyonnyai is.
D O R O G . Német falu Esz
tergom Vármegyében, föl
des Ura az Esztergomi Káp
talanbéli Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik az Ország
úttyában Csolnok, és Esz*
tergom között, Tokod, Kesztóltz, és Csív faluknak szom
szédságokban , Posta is van
benne, legelője elég, tűzre
fája tsekély, szőlei megle
hetősek , eladásra alkalma
tossága Esztergomban, és a*
Duna vizén, de mivel földgye
9

DOROG.

DOROG.

gye homokos, második Osz sai katolikusok, fekszik Szutálybeli.-...
: \ hátói fél órányira, a' Mátraí
D O R O G . Népes hajdú Vá járásban, termésbéli tulaj
ros Szabólts Vármegyében, donságaira nézve, lásd Ba
lakosai ,ó, hitűek, és refor tony t , mellyhez hasonló,
mátusok , fekszik Deire- második Osztálybéli.
tzentöl négy mértföldnyire,
D O R O G M A . Magyar falu
Tokajtol is olly forma távol- j Borsod Várm. birtokosai Ti
ságban, határja kiváltképen bold, és más Urak, lakosai ka
termékeny, legelője nagy, tolikusok, és reformát. fek
réttye j ó , de fája nintsen, szik a' Tisza partyán, Fümindazáltal más szép javai red', és Egyektöl nem mesz
hoz képest, első Osztály sze , Ároktőnek filiája, le
béli.
gelője elegendő, nádgya,
D O R O G . Kis Dorog. Ma és fűzfája tűzre irigyen, sző
gyar falu Tolna Vármegyé leje meglehetős, malma al
fogyatkozásai ,
ben , földes Ura Dőry Ura kalmatos
ság , lakosai reformátusok, hogy szántó foídgyei sová
fekszik Tevelynek szom nyak a* Tiszának gyakorta
szédságban , határja igen ter való kiöntése miatt, melly
mékeny, mivel a* termé a' lakosoknak néha ria^y
szetnek minden javaival bő kárókat' okoz, harmadik
velkedik , méltán első Osz Osztálybéli.
tálybéli.
DOROSMA. Népes magyar
DOROG. Nagy Dorog. Ma szabad fala a Kis Kunság
gyar falu Tolna Várm, földes ban , lakosai' katolikusok ,
Ura Lengyel Uraság , lakosai fekszik Félegyházának szom
katolikusok, és reformátu szédságában, *s ennek filiá
sók, fekszik Kajdacsnak ja, határja termékeny, ha^zomsz<ídságában/s ennék fi lászattya gazdag, 'sszépva-'
liája ," Sár vízétől nem mesz gyonnyainak mihémuségeísze, határja egészen homo hez képeit, első Osztály
kos , erdeje,.. szőleje sem Tér béli.
;
vén , a\ harmadik Osztályba
DOROSZLÓ. Elegyes'ma
tétettetett.
gyar falu Bács Vármegyében,
DOROGHÁZA. Magyarfalu földes Ura a* Királyi Kamara,
ííeves, és Külső ozolnok lakosai katolikusok, fek
Vármegyében, földes.;Ura szik Zombórtól két mértföld
Okolitsányi Uraság, lako nyire , határbeli szántó földfe k
* ' • evei*
;
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;

gyeinek két harmad része
meglehetős, és akármelly
magot, s vetést bőven hoz,
réttye igen kevés, hanem a*
búza vetések között valami
keveset kaszálhatnak, itató
helye meglehetős, az Ura
ság erdejéből vagyon mind
tűzre, mind épületre való
fája, harmadik Osztály béli.
^DÓKOSZLÓ.
Deiszdorf. Ma
gyar falu Vas Vármegyében,
földes Ura Hertzeg Eszterhá
zy Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Szerdahelyhek szomszédságában, Kő
szegtől mintegy fél mért
földnyire ; ámbár szép javai,
*s meglehetős szőlő hegyei is
vágynak, eladásra is jó al
kalmatossága , de mivel ha
tárja sovány as^, második Osz
tálybéli.
9

DOROSZLÓ.

Raba

Dorosz-

ló. Magyar falu Vas Várme
gyében , földes - Ura Rumi
Uraság , lakosai katoliku
sok, fekszik Csákány, és
Körmend között, Pinka vi
zénél, határja* szoross, ja
vai meglehetősek; de földgye nem igen termékeny,
melly miatt, második Osz
s

tálybeli.
* DORSFA. Magyar falu Szá
la Vármegyélien, lakosai ka
tolikusok. Határbéli szőlejei
meglehetős bort teremnek,
* eladásra jó" alkalmatossá.

9

DÓZSA.

DOROSZI»

£X4

ok Van, 's fuharozással is
eresbetnek, de a* hegyek
fmiatt,
harmadik Osztály
béli.
DÓZSA. Szabad magyar fa
lu a Jászságban, lakosai ka
tolikusok, fekszik Jákóhalmá, *s Mihály Telektől nem
meszsze, Jászberénytől egy
rnagyar mértföldnyire, ha
tárja termékeny, 's jeles va
gyonnyai szerént, első Osz
9

tálybeli.
D O S M A T . vagy
Dóimat,
Grossmukken. Elegyes ma
gyar falu Vas Vármegyében,
földes Ura Gróf Niczky Ura
ság , és mások, lakosai ka
tolikusok, fekszik Szombat
helytől egy mértföldnyire,
határja közép teriiíékenységu, tulajdonságai hasonlók
Alsó Örhö[, második Osz
tálybéli.
D O S I N . Dozjin. Tót falu
Nyitra, Vármegyében, föl
des Urai több Urak, lako
sai katolikusok. Határjában
fája tűzre, és épületre elég
gyümöltsös kertyei jók, 's
gyumökseit elárulhattya, le
gelője elég, malma hely
ben., piatzozása Prividgyén,
és Prónán; dé Iliivel szőlő
hpgye nintsen, réttye máso
dik , fóldgye pedig sovány,
's harmadik Osztálybeli,
ugyan a harmadik Osztály
ba tétettetett.
f

f

*

D o t >

Dovoft.

DOTHONT.
* DOTHONYA. Tótfalu.Sáros Vármegyében, legelője,
és erdeje van, de szántó
földgyei soványak lévén,
negyedik Osztálybéli.
D O T K . Elegyes falu Szá
la Vármegyében, lakosai ka
tolikusok , e* kis helységnek
főldgyei, mivel irtVányok
elég termékenyek, malma
a' szomszédságban , szénája
j ó , de szántó földgyének
egy részét, Szála vize néha
elönti, második Osztály béli.
D O V A L L O . Tót falu Liptó
Vármegyében, földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai ka
tolikusok, fekszik az Ország
-inryában, Hibbétöl nem
meszsze, folyó vize jó íző
halakkal bővelkedik; a' fa
lun felöl vagyon egy kő ke
reszt emlékezetül teve, mi

fi$

| rényi Uraság, lakosai kato! likasok, fekszik Alsó I^adánynak szomszédságában,
Tapoltsántól mintegy kis
j mértföldnyire, határja kö! zépszeru, fája elég, legelő
je hasznos, második Osz
tálybéli. '
DOVORAN.

Kis

Dovoran.

Tót falut Nyitra Vármegyé
ben , birtokosai külömbféle
Urak, lakosai katolikusok
fekszik Bajnához nem m e r 
sze, réttyei ugyan első Osz
tálybéliek, gyümöltsös ker
tyei gazdagon termők, pia
tzozása Bajnán, malma hely
ben, föld gye jó, fája tűzre,
és épületre, 's legelője is eleendő, roáspdik Osztály
éli,
3

f

DOVORAN.

Nagy

Dovoran.

Tót falu Nyitra Vármegyé
vel Pfansmid Daniéi Lőcsei ben, földes Urai Jezernitzkereskedő életének 4gdik k y , és több Urak, lakosai
esztendejében a' toNajok ál katolikusok, fekszik Ürtal 1677dik esztendőben, mintzbez közel, fája tűzre
7dik Decemberben öt sebek <elég, de szőlő hegye sová
által ölettetett meg. lygidik nyas, legelője szoross. más
esztendőben pedig egy pa javai ollyanok, mint Felső
raszt Aszszony egyszerre há Ludánynak, második Osz
rom férfi gyermeket szerén* tálybeli.
DOZMAT, Dosmat
név
tsésen szolt itten, határja kö
zépszerű , fája mind a két alatt.
DÖBÖR. Fejbír Döbör, Né
féle , legelője elég, máso
met falu Vas Vármegyében,
dik Osztálybéli.
D O V O R A N . Falkas Dovo* földes Ura Gróf Battyáni Urafán. Tót-ialu Nyitra Várme ság, lakosai katolikusok,
gyében , földes Ura Gróf Be* fekszik Német Szent Márton*
Kk*
nak
9

•DÖBRÖCZB,
DOBRŐCZE. "Elegyes falú
jiak szomszédságában, f e n 
Szála
Vármegyében , birto
nek filiája, Szent Gothárdtól
kosai
külömbféle Urak, la
más fél mértföldnyire, ha
kosai
katolikusok, fékszik
tárja középszerű, tulajdon
ságai külömbfélék , második Kis GörbŐnek szomszédságá
ban , Szent Gróftól mintegy
Osztálybéli.
•
DÖBÖR HEGYE. Magyar fa kis mértföldnyire, határbéli
lu Vas Vármegyében, földes földgye középszerű, 's szőlő
Ura Gróf Festetich Uraság, hegye termő, *s más javai is
, lakosai katolikusok, fekszik lévén', másodikOszrilybéli.
* DÖBRŐD. Magyar falu
Szarvas Kendhez közel, 's
Abaúj
Vármegyében, lako
ennek filiája, Vasvártól
sai
katolikusok,
fekszik dél
mintegy mértföldnyire, ha
re
Somogy,
északra
pedig
bárja gazdag termékenységu,
Jászó,
es
Heténytól
nem
"térmesbéli tulajdonságai ha
meszsze,
magashegyek,
és
sonlók Andrdsfd helységé
ihez, első Osztálybéli.
! kősziklás helyek közört, er
D O B R E S . Szabad puszta deje nagy, szántó földgye,
'Veszprém Vármegyében, föl és réttye kevés, de a* Bód
des Ura Somogyi Uraság, va vizénél termékeny.
DÖBRÖKÖZ. Magyar mező
és mások.
DOB RO. Ál Döbro* Magyar Város Tolna Vármegyében,
falu Heves, és Külső Szol földes Ura Hertzeg Eszterhá
nok Vármegyében, lásd De- zy Uraság, lakosai katoliku
- bro nevezet alatt, réttyei sok, fekszik Pakstól harmad
: jók, de kevesek * Egri pia- fél mértföldnyire, határja jó
tzozása közei esik, legelője termékenységu, d ohánny a
elég + itatója a helybéli fo nevezetes, legelőjenagy, s
lyó vizén, szőleje termő, egyéb vagyonnyai is lévén,
fája elég, néha makkja i s , első Osztálybéli.
szilvássá, 's kertyei haszno • DÖBRÖNTE. Szabad puszta
sak , nádassá, *s könnyű ke Tolna Vármegyében, földes
resetre való módgya van^ Ura Hertzeg Eszterházy Ura
mivel közel fekszik az Egri ság.
DÖBRÖNTE. Szabad puszta
szőlőhegyekhez; a* községVeszprém
Vármegyében, föl
* nek különös réttye, s hely
des
Ura'
Somogyi Uraság,
béli maimais van, *s ámbár
fekszik
Nagy
Gannához nem
szántó földgye kevés, mindmeszsze,
Vennék
filiája.
•*azáltal első Osztálybeli
Dó*
1
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DÖBRÖTE.;

DÖMEFÖL.

DÖBRŐT^. Magyar falu
Szála Vármegyében, földes
Ura Somogyi Uraság , és má
sok , lakosai katolikusok,
fekszik Miilei Egyházszeg
nek szomszédságában, ha
tárja termékeny, legelője,
's réttye elég, második Osz
tálybéli.

DÖMEFÖLDE. Magyar falu.
Szalá Vármegyében, földes
Ura Gróf Erdődy Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Pákának szomszédságában,
's ennek filiája, erdeje tse
kély, szőleje termő, eladás
ra módgya meglehetős; de
határjának középszerű volta-**
hoz képest | második Osz
DÖCSE. Magyar falu Szála
tálybéli,
.Vármegyében, földes Ura
B ez ered y Uraság, lakosai ka-1 DÖMÖLK. Nemes Dömölk*
tolikusok, fekszik Fakód Magyar falu Vas Vármegyé
nak szomszédságában, melly ben , földes Ura Gróf Erdődy
hez* hasonlító, 's ennek fi Uraság, és mások, lakosai ka
liája.
tolikusok , és evangélikusok,
fekszik Kis Czellnek szóm*
DÖGE. Magyar falu. Szaszédságában,
határja néhol
bólt£ Vármegyében, földes
vizes,
és
szoross,
fája ugyan
Ura Hertzeg Eszterházy Uraelegendő,
de
egyéb
közép
ság , lakosai katolikusok,
szerű
vagyonnyaihoz
képest,
és reformátusok, fekszik Kis
Várdához közel; határja há- második Osztálybeli.

rom nyomásbéli, mellyekben jó gabona, és főzelék is
terem, réttye kétszer kaszálratik, piatzozása az Ország
fittyában lévén helyben, és
Kis Várdán, itató helye al
kalmatos , eladásra jő mód

DÖMÖLK.

Pór

Dömölk.

Elegyes falu Vas Vármegyé
ben , az előbbinek szomszéd
ságában, földes Ura vala a*
Dömölki Apáturság, most
a* Religyiói Kintstár, neve
zetes arról, hogy Sz. István
Király a' Szent Májtoni Sz.
Benedek Szerzetén lévő Attyáknak fundálta vala, la
kosai katolikusok, s neve
zetes bűtsú járások esnek it

gya ; fája tűzre , és épületre,
nádgyá is elég, legelője né
hol sasos, komlós, kertyei
is vágynak, száraz malma,
V kendert áztató vize hely
ben , ámbár a' víz néha jár ten , és kis M Á R I A CzELVEE
j a , de
tulajdonságaiért, neveztetik. MDCCXLIVdik.
az első Osztályba tétette- esztendőben itten egy Ne
mes Társaság állíttatott vaKk 3
°
la ,
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DÖMÖTÖR*

DöMölU

la a* Római Katolika Hitnek J
terjesztése végett, határja
szoross, és közép termé
kenységu, fája van, más
c'gyéb javai középszerűek lé
vén, második Osztálybéli.
D Ö M Ö R K A P U . Szabad pusz
ta Tolna Vármegyében*

D Ö M Ö T Ö R I . Elegyes m a ^yar falu Vas Vármegyében,
öldes Ura Egervári, és más
Uraságok, lakosai katoli
kusok , fekszik Szent Lerántnak szomszédságában , h a 
tárja síkos, földgye termé
keny , réttye elég, és jó nemö , fája, legelője , erdeje
is elegendő, piatzozása Kőszögön , és Szombathelyen,
első Osztálybéli.

f

D Ö M Ö S ; Elegyes falu Esz
tergom Vármegyében, föl
des Ura az Esztergomi Kátalanbéli Uraság, lakosai
D Ö M S O D . ííepe$ jó magyar
atolikusok, fekszik Pilis falu Pest Várm. földes Ura
Vármegyének szélén, Vise Gróf Koháry Uraság, lako
grádtól nem meszsze, Esz sai katolikusok, többen re
tergomtól pedig két mért formátusok, fekszik a' Du
földnyire , hajdan nevezetes na mellett, Rátzkevitöl nem
klastrom vala itten, és igen meszsze, Peregnek szom
szép /*s nagy méltóságot mu szédságában, 's ennek filiá
tató Szentegyház, mellyet ja , nevezetes folyó tó va
A L M O S , Ildik GEIZÁNAK F I A
gyon mellette, melly Cse
építtetett vala, holott egy rárkának neveztetik, és szép
Prépostságnak, és tizenkét szigete, melly termő gyü
Kanonok Uraknak is lakó möltsös fákkal díszesíttetik,
helyek vala, rnostatrf szép
attya is van, hogy a' Duna
temploma néhai Gróf Erdődy
iöntése ellen oltalmazhas
Nyitrai Püspöknek költségé
sák magokat, határja gaz
vel építtetett. Határbéli földdag, tulajdonságai hason-*
gye középszerű, legelője elel ó k , Duna Vctst mező Vá
[endÖ, fája tűzre, és érjfi- rosának
minémuségéhez,
etre, szóleje nem sók, j ó , ámbár a' víz áradás néha ne
és közel való módgya az el vezetes ártalmára van, mind
adásra a' Dunán, és Eszter- azáltal jeles vagyonnyaihoz
ómban; de mivel réttyeit, képest, első Osztálybéli.
s föld gyeit is a' Duna, és a*
•záporoknak a\ hegyből le . D Ő R . Magyar falu Sopron
jövő sebess folyásai soványít- Vármegyében, földes Urai
tyák, második Osztálybeli. külörab/éle Urak, lakosai ka
tolikus

E
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DÖRFEL,.

íolikusok, és evangéliku
sok, Fekszik Bágyoghoz nem
meszsze Csornától fél mért
földnyire , határja soványas,
's tsekély termésbéli vayonnyai miatt, harmadik
sztálybéli.
DÖRFBL. vagy DörfL Eleyes falu Sopron Vármegyé
én , földes Ura Hertzeg Esz
terházy Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Reptze vi
ze mellett, Kis Pulyához kö
z e l , határja gazdag termé
kenységu, 's szép vagyon
nyai vágynak, első Osztály
beli. ,
DÖRFEL. Jfcs német falu
Bács Vármegyében, fekszik
Üj Vidéktől nem meszsze ,
mellynek filiája.
•
ft

§

f

DÖRGITSE.

Alsó

Dörgitse.

DÖRGITSE*

Kis

Dörgitse.,

Magyar falu Szála Vármegyé
ben, birtokosai külömbféle
Urak, lakosai katolikusok,
fekszik az elöbbeniektöl nem
meszsze, határja gazdag, ' s
szép tulajdonságaihoz ké
pest, ez is első Osztálybeli.
DÖRÖCS. Magyar falu So
mogy Vávmégyeben, földei
Ura Báró Hunyadi Uraság,
lakosai katolikusok " fekszik
Török Koppanhoz nem mesz
sze , 's filiája, szőlő begye,
faja, legelője, és termékeny
földgye is lévéir, első Osz
tálybéli.
DÖRÖCSKB. Magyar', és
elegyes falu Vas Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Feste
tich Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Szarvas Kend
hez közel, 's ennek filiája,
I határja gazdag, tulajdonsáI gaira nézve, hasonló An~
drdsfdho[, els* Osztály béli.
t

Magyar falu Szála Vármegyé
ben , földes Urai több Urasá
g o k , lakosai katolikusok,
fekszik Balaton tava mellett,
Csicsónak szomszédságában,
DÖRÖG. Szabad puszta Győr
határja minden javakkal bő
Vármegyében, földes Ura a
velkedik, első Osztálybéli.
Religyiói Kintstár, az előtt
vala,
DÖRGITSE. Felső
Dörgi a' Benediktinusoké
tse. Magyar falu Saala Vár fekszik Pázmándhoz közel, *
megyében , földes Urai kü 's ennek filiája.
DöviKv. v. Diviny. Ele
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik az előb gyes falu fiorsod Vármegyé
binek szomszédságában, ha* ben , földes Ura Ragályi Ura
tárja hasonló az Alsó Dör- ság , lakosai katolikusok,
gitseihe?, '$ ez is első Osz és másfélék* fekszik Sajó
| Galgótzhoz közel, 's ennek
tálybeli.
Kk 4
filiája,.
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DRAGAB*

DRAGONT.

filiája, hat árja is hasonlító Máramaros Vármegyében
földes Urai külömbféle Urak,
hozzá*
DRÁGA BARTFALVA. Dr&go- lakosai katolikusok, és ó h i 
bratova, Drahasucrj. Orosz tűek, fekszik kies helyen,
'falu Bereg Vármegyében, Felső Visónak szomszédságá
földes Ura Gróf Schönborn ban, *s ennek filiája, BajUraság, lakosai ó hitűek, ka vize keresztül foly rajta ,
fekszik a* Munkácsi piatzá- *s szomszédságában foly bé
tol más fél mértföldnyire, Iza vizébe v hajdan büdöskd
fiija tűzre, és épületre lege bányái valának; de azok
lővel együtt elegendő, és öszve romladoztak, mosta
különös* makkos erdót is bír; ni lakosai is ismét új bá
de mivel szántó földgyei so- nyákat kezdettek, sindelyeványok, s zabon kivul ga ket is faragnak; fája mind
bonát nem igen termének, a* kétféle , réttye elegendő,
Szorgalmatos trágyázás nél hasonlóképen legelője, szán
kül , réttyeit is a' víz áradá tó földgyei is jó termésuek;
sok agyaggal elöntik, har második Osztálybeli.
DRAGOT&YSSD. vagy Dra
madik Osztálybéli.
gonest.
Oláh falu Bihar Vár
DRAGOESTI. vagy Dra~
goest. Oláh falu a' Bánátban megyében , földes Ura a*
Temes Vármegyében, földes Nagy Váradi Püspökség, la
Ura a Királyi Kamara, la kosai ó hitűek, fekszik a'
kosai óhitűek, fekszik Szi- Belényesi kerületben, határ
nerszeg, és Fikátornak szom ja , 's vagyonnyai is tsekészédságokban, határja kö lyek lévén, harmadik Osz
zépszerű , erdeje nagy, és a* tálybéli.
DRAGOSTYAN. vagy Dra*
lakosok kerekeket, 's egyéb
gotydn.
Oláh falu Bihar Vár
szekérhez váló eszközöket
megyében,
földes Ura a*
készítenek, fája mind a' két^
Nagy
Váradi
egyesült Püsféle, sok réttye, második
pök,
lakosai
ó
hitűek, fek
Osztálybéli.
kerü
DRAGOMER. Dragomeres- szik a* Belényesi
tyt. Elegyes oláh falu Kras- letben, határja meglehetős
só Vármegyében, földes Ura termékenységu, h vagyon
a* Királyi Kamara, fékszik a* nyai is középszerűek levén,
második Osztálybéli.
Karansebesi kerületben.
DRAGOZLAVECZ. Elegyes
DRAGOMERFÁLVÁ.
Dragomirtst.
Népes oláh falu falu Szála Vármegyében, föl
des
%
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DRAHUS;

Dl^AGOLÍ

des Ura Gróf Álthán Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Snihalievetznek szomszédsá
gában , mellynek filiája, ha
tárja elég nagy, de földgyé
nek soványsága miatt, har
madik Osztálybéli.
DRAGOLNIA. Oláh falu Te
mes Vármegyében, földes
Ura a' Királyi Kamara, la
kosai ó hitűek. Határja kö
sép termékenységu. .
DRAGSICH. Kis elegyes fa
lu Temes Vármegyében, la
kosai katolikusok, fekszik'
közel Lúgos mezejéhez. Halárja meglehetős termésű.
D R A H I . Szabad puszta Nórrád Vármegyében, földes
Vra Gróf Forgách Ura&ág,
fekszik Szent Iványhoz nem
meszsze, mellynek filiája.
DRAHÓCZ. Drahova. Tót
fáu Nyitra Vármegyében,
fddes Ura Koller Uraság,
latosai katolikusok, fekszik
Víg, és Dudvág vize közöt, határbéli földgye, és
rétye első Osztálybéli, legdője elég, sok káposztát
trmesztenek,
mindenféle
fcfldségekkel egyetemben,
pátzozása Galgóczon, és
Tjhelyben; malma helyben,
ÍB mivel tsekély fája van
tizre, szőleje pedig nintsen,
* Vág vizének áradását gyaforra károsan szenvedi, máadik Osztálybeli
1

ÜRAfcovA. Kortsma BácS
Vármegyében, földes Ura
Gróf Hadik Uraság, fekszik
Futakhoz nem meszsze.
DRAHUSÓCZ. Orosz falu
Bereg Vármegyében, földes
Urá Gróf Schönborn Ura
ság, lakosai katolikusok,
és ó hitűek, fekszik Török
Koppanhoz nem meszsze ,
ámbár e* helységnek réttyei
hasznosak, és jó szénát te
remnek , legelője, fája *
makkja elegendő, de mivel
szántó földgyei kevesek, és
igen soványak, piatzozása ,
épületre való fája, és kere
setre módgya nem lévén,
második Osztálybéli.
N A G Y DRAKSZEL. Szabad
puszta Pest Vármegyében.
DRAKSZEMNA. Elegyes falu Temes Vármegyében, föl
des Ura a' Királyi Kamara.
DRASIMERECZ.
Elegyes
magyar falu Szála Vármegyé
ben földes Ura Gróf Álthán
Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik Szobotitzához,
mellynek filiája nefn messze,
határja közép termékenysé
gu, 's vagyonnyai is illy for
mák lévén, második Osztály
béli.
t
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DRASKÓTZ.

Draskovic

Elegyes tótfalu Turócz Vár
megyében , birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai,ka*,
tplikusok, fekszik Szent He*
lenának

5 »

DRASKOV.

lenának szomszédságában, 's
ennek filiája, Jordánföldének
is szomszédságában, mint
egy fél szigetben, Jordán,
és Hradetsnitza vizektől kö
rül vétetve K Szent Márton
tól más fél mértföldnyire,
nevezetes
szabadságokkal
ajándékoztattak vala meg a'
régi Magyar Királyoktól. IV.
B E L A ia4adikben Mikola,
és Drask Nemzetségeknek
ajándékozta valaDráskótzor;
megemésztetvén pedig a'
t ő z , 's egyéb viszontagsá
gok által szabadság levelek
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nak szép kastéllyával, s Ú r i
kertével díszesíttetik, határ
ja meglehetős termékenys£*
gű, vagyonnyai is meglehe
tősek, eladásra pedig i g e n
jómódgyok van, bora is j ó
lévén, második Osztálybéli.
D R A U T Z . Oíáh falu Arad
Vármegyében, földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai 6
hitűek, fekszik a Világosi
járásban, földgye termékeny,
makkja, fája, szilvássá j ó ,
agyagja igen alkalmatos af
tserép edényeknek készíté
sekre , sarjút is kaszálhatnak,
KoRVINUS MÁTYÁS B E A - eladásra jó alkalmatossági
TRIKSZ bitvesének tudtával van, fogyatkozása, hogy az
I487ikben új szabadsággal apró folyó vizekből száfajándékozá azt Dráskovitz mázni szokott víz áradásoc
Eliásnak, és Györgynek, ha ártalmára vágynak, mely
tárja középszerű, vagyon miatt, második Osztálybéli
nyai is olly formák, máso * D R Á V A VIZE. Dravus, át
Drau. Nevezetes folyó \\z
dik Osztálybéli.
DRASKOVECZ. Elegyes fa Magyar Országnak szélénél,
lu Szála Vármegyében, föl melly Sclavoniát, vagy Tót
des Ura Gróf Álthán Uraság, Országot Magyar Országtól
lakosai katolikusok, fekszik el válasz tya; ered Stájer or
Pekanovetznek szomszédsá szágban, holott számos vi
gában , mellynek filiája, ha d é k e k e t nedvesítvén , Határja közép termékenységu, gyarOrszágnak széléhez fdy,
meliyhez képest, második 's minekutánna néhány faliknakhatárján által futott, le*
Osztálybéli,
D R A S B U R G . Raspordk. Hor grád mellett foly e l ; azuün
vát falu Sopron Vármegyér ismét számos faluk , és her
ben, földes Ura Báró Meskó segek mellett elfolyván 2áUraság, lakosai katoliku kdny, Lisiok, és Udvar$iy
sok, fekszik Soprontól egy körül szigetet formál; hjnértföldnyire, 's az Uraság nen ismét alább folydogál*
vár f

DRAKSZ.

DRÁVAF.

v a n Dárdánál kissebh szige ge szerént ugyan elsó Osz
tet hagy maga után , míg tálybéli lehetne; de mivel
végre Eugtniusfalván,
s fája nehezen szereztetik, és
Darót[on alól, Bogojtvával más javai sem olly neveze
mintegy által ellenben a' Du tesek, második Osztály béli.
nával egyesül; külömbféle
DRAKSZANYEST. v.
Drahalakkal, és jó ízű rákokkal tinest. Oláh falu a' Bánát
is gazdag.
ban Krassó Vármegyében,
D R Á V A F O K . Magyar falu földes Ura a' Királyi Kamara,
fekszik Fasettöl fél mértföld
Baranya Vármegyénem
D R Á V A F O K . Magyar falu nyire, határja jó termé
Somogy Vármegyében, föl kenységu.
DRACZEST. vagy
Dra\est.
des Ura Báró Hunyadi Ura.ság, lakosai katolikusok, Elegyes oláh falu Bihar Vár*
fekszik Csíkos, és Sellye fa megyében, földes Ura a' Ki
luknak szomszédságokban, rályi Kamara, határja kö
határja termékeny, és más zépszerű.
javai is vágynak, szóló he
DRETSNA. vagy Dritsna*
gye nintsen, 's mivel rét- Orosz falu Zemplén Várme
tyeit a* víz járja, második gyében, földes Ura GrófKeOsztálybeli.
gíevich Uraság, lakosai &
fekszik Lengyel
DRÁVA KERESZTÚR. A ' K . hitűek,
Országnak batár ja .szélén*
betűben.
DRÁVA S Z . MÁRTON* A Z Sztropkotól más fél mértföld
nyire , határja soványas.
SZ. betűben.
D R Á V A SZABÓLTS. A Z SZ.
D R É G E L Y . DrigcL
Mabetűben.
yar falu Hont Vármegyé
DRÁVA T A M Á S I . A* T . be
én, földes Ura az Esztergo
tűben.
mi Fő Érsekség, lakosai ka
DRÁVA P ALKONYA. A* P. tolikusok, fekszik Ipoly vi
betűben.
zétől nem meszsze, Honi
DRAVET*. Dravt^e, Aut\* nak , és Palánknak szomszéd
Elegyes tót falu Szenes Vár ságokban, határja igen jő
megyében, földesUrai Do- 's minden javaj vannak, gráloviczényi, és más Urak, náttya sok van , és stéptsillakosai katolikusok, fekszik lámíásu; dohánnyá is ne
LŐtsétöl nem meszsze, haj vezetes, első Osztálybeli.
dan Apátursága is val^,
DRBGELY.
Hajdani .Vár
fcldgyének jó termékenysé- j Hont Vármegyében;, földes
Ura
y
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DRÉGELY,

DRENO*

téből: mellyen az Ozmánok
felindulván azonnal a' Várra
rohanának, és azt hatalmok
alá hajtották; és az után bir
tokokban is vala negyven
esztendeig, 's még inkább
mégis erőssítették, fa kas
télyt, vagy Drégely Palán
kát építvén hozzá. Viszsza
szerzetté annakutánna a*
Nagy Pálfy Miklós, félelmet
öntvén az Ozmánoknak szí
György Palochi, Érseknek, vekbe minden vér ontás nél
rész szerént pedig annak kül. Megerőssíttetett vala
birtokában megerőssítetre. \ ugyan ennek birtoka 1 6 0 6 Meghalalozván pedig az dikban a* Zsitva Toroki bé143 9ben, Síéchi Dienesnek, keség kötés által, és közön
a* ki Lászlónak részét oltal séges Ország rendelése is té
mazván, e* Vára elég gondot tetett annak megerőssíttetéadott a* jó karban való feltar se felől; de 1 6 4 9 . Septemtásra. A' Várnai, és Mohá- berben éjjel reményteleníiL
tsi ütközetek után pedig az Ozmánok által elfoglal
szélső oltalmazó erősség va tatott; 's az ólta nem is épít
l a , 's a' Királyi katona ál-! tetvén meg, hanyadássában
tal őriztetett. Azután pedig bagyattaJtott.
15 5 adikben Alis Eunuchus
D R E N O . Drjenove. Tót fa
Budai Passa által keményen lu Hónt Vármegyében, bir
ostromoltatván megvétette tokosai külömbféle Urak,
tek , a* mint István fi leírta lakosai katolikusok, és evan
(a) Líbr. XVIII; p. 330.) Igen gélikusok , fekszik partos
jelesen oltalmazta ugyan e' helyen, Dobócztól más fél
Várat néhai Vitéz Zónái mértföldnyire, mint hogy
György; de a* Várnak épu- I hegyen fekszik, az itatásban
lete gyenge lévén, a' nagy j fogyatkozása van, legelője
ostromló erő ellen nem dia szoross, földgye többnyire
dalmaskodhatott: hív vitéz termékeny, és rnind a* két
sége , 's nagy bátorsága nyil féle fája van,, 's szőlő he
ván kitetszett a' Várat felké gye is középszerű, második
l d Vezérhez küldött felele Osztálybéli.
Ura az Esztergomi Érsekség.
Nevezetét vehette jeles fek
vésétől , e* szótól derékhely*
Épségében lévén, két ud
vara vala, belső, és külső,
mellyek egy szoross ajtó ál
tal egyesittettek: a* külső
udvarban mély kuttya vala,
a* belsőben pedig esső vi«et tartó alkotmány vala készítye. I438ban ajándékozá
rész szerént A L B E R T , Hldik

DRE-

DRENOH.

DRENO^EGY.

Drjenovi

vercfu Szabad puszta Hont
Varmegyében, földes Ura
Nozdroviczky Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
Bozókhoz nem meszsze, 's
filiája.
DRITSNA. Orosz falu Sáros
Vármegyében, földes Ura
Gróf Szirmay Uraság, lako
sai ó hitűek, fekszik Zborovtolkét, és
mértföld
nyire, Zemplén Vármegyé
nek szomszédságában , tsupán legelője meglehetős, de
mivel határja sovány, és
más javai sintsenek, negye
dik Osztálybéli.
D R I E N O V A . Irtvány Nyi
tra Vármegyében, fekszik
Alsó Szűcshöz közel.
D R I E N O V E . Középszerű
tót falu Trentsén Vármegyé
ben, földes Urai Gróf Ba
lassa , és Gróf Szapáry Ura
ságok , lakosai katoliku
sok , fekszik Vág vize tpellett síkságon, Predmir, v.
Plevnik falunak szomszéd
ságában, mellytöl folyó vi
ze által válasz tátik, határ
béli földgyei termékenyek,
de mivel legelője szoross,
második Osztálybeli.

DRISMA,
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egy mértföldnyire, határja
jó termékenységu.
* D R I S & A . Tót falu Zem
plén Vármegyében, határja
sovány tulajdonságai ha
sonlítanak Bukóc[ falujáé
hoz , negyedik Osztálybéli.
D R I E T O M A . Népes tót fa
lu Trentsén Vármegyében
földes Ura a* Nyitrai Püspök
ség , lakosai katolikusok ,
feleszik Vág vizéhez közel,
Kosztolnának szomszédságá
ban , *s három részekre osz%

f

táttatott, Hradek

a'

Trentséni

Drietoma

Uradalomhoz

tartozik, Püspök
Jfcrdly Drietoma,
toldn Drietomdnak

Drietoma,
's Kos^
is nevez

tetik , határja j ó , fája sok,
és belőle jó hasznot vesz
nek , egyéb nevezetes javak
kal is megáldattatván , első
Osztálybeli.
DRIETOMA. Folyó víz Tren
tsén Vármegyében, ered MorvaOrszágnak szélénél a'Beszkédi hegyekben, mellyektöl
napkelet felé lefolyván,
Drietoma felé foly, de azt
jobb felől meghaladván, a*
Vág vizébe szakad , minekutánna mintegy mértföldnyi
re folyt volna.
DROZÓ. Prépostság az Egri
Püspöki Megyében.

D R I N O V Á . Elegyes falu a'
Bánátban Krassó Vármegyé
DRSKOTZ. Alsó Drskot% ,
ben , földes Ura a* Királyi tótul Dőlne Drskovc\e> tót
Kamara, fekszik Lúgostól falu Trentsén Vármegyében,
birto-

D U B I C S A N Y . Magyar fa
lu Borsod Vármegyében ,
birtokosai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, és r e 
formátusok, fekszik Sajó
Galgótzhoz közel, 's ennek
filiája, határja közép termé
kenységu , tulajdonságaira
DRSKOTZ. Felső
Drskotij nézve, hasonlít Diviny faJíornc Drskovtie.
Tót falu i lujához, második Osztály*
Trentsén Vármegyében, Kis bili.
Radnához nejn meszsze, az
DUBJE. Tót falu Trentsén
előbbeninek szomszédságá Vármegyében, földes Ura
ban , birtokosai külömbféle Gróf Szúnyog Uraság, la
Urak, lakosai katolikusok, kosai katolikusok, fekszik
iatárja középszerű, fája mind Kisútcza Üjhelyhez közel,
a* kétféle elég, legelője ha hegyek alatt, határbéli föld
sonlóképen, második Osz gyének soványsága miatt,
tálybeli. .
harmadik Osztálybéli.
DRUMOLY. Drumling.
Né
D Ü B I N A . Orosz falu Bereg
met falu Vas Vármegyében, Vármegyében, földes Ura
.földes Ura Gróf Battyáni Ura Gróf Schönborn Uraság, la
ság, lakosai katolikusok, kosai óhitűek, fekszikCsafekszik Szalonakhoz mintegy bináhóz nem meszsze. Ha
fél mértföldnyire, határja kö- tárja sovány, V olly forma
.zép termékenységu, tulaj vagyonnyai vágynák, mint
donságai hasonlók Cseke fa Csabina falcnak, negyedik
lujáéhoz, második Osztály Osztálybéli.
béli.
D Ü B I N A . Tót falu'Sáros
DUBEST. Bánátbéli elegyes Vármegyében, földes Ura
oláh falu Krassó Vármegyé Gróf Áspermont Uraság, la
ben, földes Ura a' Királyi kosai katolikusok, és ó hi
Kamara, lakosai katoliku tűek, fekszik Tapoly vize
sok, és ó hitűek, fekszik mellett, Kurimának szom.
Bults, és Fasetnek szomszéd szédságábah,*s ennek filiá
ságokban, határja jó termé ja, Bártfától egy mértföld
kenységu.
nyire , határbéli földgye kön*
D Ü B A . Szabad puszta Szá nyu mivelésu ; és termékeny,
réttye kétszer kaszáitarik,
la Vármegyében.
fája

birtokosai külömbféle Urak,
lakosai katolikusok,. fekszik
Zay Ugróéztól más fél mért
földnyire, erdős térsége meg
lehetős termékenységu, bú
zát is terem, második Osz
tálybéli.

#

DUBNI.

DuBKOt

tája tűzre, és épületre, lereláje elég, 's más jávai is
évétf, első Osztálybéli.
D U B K O V A . Tót falu Tren
tsén Vármegyében, földes
Urai Nozdrovitzky, Madáts,
Márczibányi, és más Urasag o k , lakosai katolikusok,
fekszik Lukihoz nem mesz
sze., s ennek filiája, Pukovtol egy mértföldnyire,
Bielyi folyó víz partyán, he
gyek között, határja sovány,
de legelője j ó , fája mind a
kétféle, harmadik Osztály
béli.
DUBLIN.
Duplin név
alatt.
DUBNITZA. Tót falu Nyi
tra Vármegyében, földes Ura
Gróf Pálfy Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Bajmócztol nem meszsze, rét
tyei ugyan első Osztálybe
liek * és legelője is elegen
d ő , , szomszédságbáh Bajmóczon piatzozása, és mal
m a , fája tűzre; de mivel
szőlő hegye nintsen , és föld
gye is második Osztálybeli,
ugyan a' második Osztályba
tétettetett.
D Ü B N I T Z . vagy Duhnit[a.
Népes tót Mező Város Tren
tsén Vármegyében ; földes
Ura Gróf Illésházy U r a s ^ ,
lakosai katolikusok, fekszik
Illovátol nem meszsze * *s az
Uraságnak kastéllyát, m e k
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lyél-V Várt>s díszesíttetiki
építtette néhai Gróf Illésházy
Miklós I 7 i 9 d i k esztendőben
akkori Magyar Országnak
Kahtzelláriusa, biítsú járásai
a' kálvária hegyére neveze
tesek, Szentegyháza S^ent
Jakabnak tisztelétére építte
tett, vásárjai is vágynak, ha
tárja j ó , legelője elég, pia
tzozása alkalmatos, első Osz
tálybéli.
*
DUBNIKA. Dubnit[ka. Tót
falu Trentsén Vármegyében,
birtokosai több* Uraságok,
lakosai katolikusok, fekszik
Zay Úgrótznak szomszédsá
gában, határbéli földgye elég
termékeny, legelője 's erdeje
is elég, 's szép vagyonnyai
szerént, első Osztálybéli.
Du BOD JEL. vagy DubogtL
Népes t;ót falu Trentsén Vár
megyében , földes Ura Gróf
Illésházy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Jaszvetz
hegye alatt Zay Ugrotztol
két mértföldnyire, határjátiak jó agyagja van , és sok
fazekasok lakják , termS
földgye középszerű , réttye ,
legelője, erdeje elég, má
sodik Osztálybeli.
x
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D Ü B O K I . Nádas

Duboti*

vagy Mély Nádas. Oláh, és
elegyes rátz falu a' Bánátban,
Temes Vármegyében, földes
Ura Gróf Althán Uraság, la
kosai 6 hitüelc, fekszik Ré-*
kásho*

p g

pUBOV*

DüBO,

kosoknak közel lévő Koc*
hegye külömbféle hasznok
ra van, határja soványas, ?s
lakosai leg inkább szekereskedéssel táplállyák magokat,
's dohánnyal is kereskednek.
D U B O V A . Bánátbéli oláh
DXÍBOTZ. vagy Dubof. Ba
falu az Ország szélén , földes
nátbéli oláh falu Temes Vár Ura a' Kiráíyi Kamara, lako
megyében , földes Ura a' k i  sai ó hitűek, fekszik a'Duna
rályi Kamara, fekszik Keve mellett Szerviának szomszéd*
résnek szomszédságában, ha ságában, Mehádiátóí egy, és
tárja tqrmékeny, erdeje nagy, 4 . mértföldnyire, határja kölegelője elég, első Osztály szépszeru.
beli.
D U B O V A . Tót falu Poson
DÜBOVA.
SieálakaDuboVármegyében, -földes Ura
ya. Tót falu Árva Vármegyé Gróf Pálfy Uraság, lakosai
b e n , földes Ura a' Királyi katolikusok , fekszik Pila,
Kamara, lakosai katoliku Cseszte, és Modortól sem
sok , fekszik Dubova folyó meszsze , Dubova patakja
vize mellett, Liptó Várme mellett, határja termékeny,
gyének szomszédságában , j fája sok, bora j ó , s egyéb
Alsó Kubintól egy mértföld tulajdonságaiért, első Osz
nyire , Árva vize mellett, j tálybeli.
határja meglehetős, legelője
D U B O V A . Orosz falu Sáros
hasznos, sajtya híres, máso
Vármegyében, földes" Ura
dik Osztály béli.
]
Gróf Szirmay Uraság, lakosai
D U B O V A . Oláh Dubova* ó hitűek, fekszik a MakoDubova
Valachorum. Va- vitzai Uradalomban, Lengyel
lasika Dubova. Elegyes falu Országnak szélén , határja
Árva Vármegyében, földes nem igen termékeny, réttye
.Ura a' Religyiói Kintstár, la kétszer kaszáltatik, legelője,
kosai katolikusok, fekszik az és fája is elegendő, harma
előbbenitöl nem meszsze, dik Osztálybéli.
Komjátnának szomszédságá
D U B O V A . Tót falu Turócz
ban , melly Liptó Vármegyé Vármegyében, földes Urai
ben fekszik, 's ennek filiá Gr'óf Nyáry, és B. Prónay
ja , Kubintól, Rozenberga Uraságok, lakosai katoliku
fejé vezető útban, Va* la- sok, fekszik Sz. Mihálynak
siómkashoz nem meszsze ; s en
nek^ filiája, Lippátol egy, és
mértföldnyire, határja ter
mékeny, gyümöltsösse nagy,
fája, legelője, 's réttye elég,
első Osztálybéli.
9
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DUBOV.

DüBOV.

-szomszédságában, 's ennek
filiája, Mosócztól egy mért
földnyire, Nyitra Vármegyé
nek szomszédságában, föld
gye közép termékenységi!,
réttye kétszer kaszáltatik, le
gelője elég, fája tűzre, és
cpuletre a határban sok i s ,
vadászattya jeles, a' község
nek egy réttye is van, má
sodik Osztálybéli.
DUBOVA. Tót falu Zólyom
• Vármegyében , földes Ura
, Adda Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Ó Zólyom
tól egy mértföldnyire, ha
tárja meglehetős, fája elég
mind a* kétféle.
D Ü B O V Á K V . Alsó Dubo*
vdny. Tót falu Nyitra Vár
megyében , földes Ura Skultéti Uraság, lakosai katoli
kusok, fekszik Dudvág vi
zétől nem meszsze, Leopold
Városától egy mértföldnyire,
határja jeles javakkal bír,
mellyekhez képest, elsó Osz
tálybéli.
D Ü B O V Á K V . Felső Dubo*
vdny. Tót falu Nyitra Vár
tnegyében, földes Urai kü
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok , fekszik az előb
bitől nem meszsze, réttye
és földgye ugyan elsó Osz
tálybéli , legelője is elég van,
iatzozája Csejtán, Vagujelybeii, és Galgóczon; de
mivel szőleje nintsen, és ke
9

r

E

fljl

vés fája van tözre, a'máso4
dik Osztályba tétettetett.
D U B O V O . Tót falu Zólyom
Vármegyében földes Ura a*
Bányászi Királyi Kamara,
lakosai katolikusok, fekszik
Garam vize mellett, Baczurnak szomszédságában, 's en
nek filiája, fogyatkozása ueyan, hogy földgyének két
harmadrésze soványas, ha
tárja hegyes, és kőszikla*,
melly miatt nehezebben mi
veltetik, de mivel Selmetzett
olly keresettye van, mint más
helyeknek, legelője is ele
gendő, földgyének egy har
mad része pedig termékeny,
és könnyebben miveltetik,
's trágyáztatik, fája tűzre, it
' épületre van , vagyonnyait
jól eladhattya Selmeczen, és
közel, szekerezéssel is keres
het , elsó Osztálybeli.
DÜBRAVA. Tót falu Liptó
Vármegyében , földes Urai
Andaházy, ét Kubinyi Ura
ságok , lakosai katolikusok,
fekszik Nagy Palugyának,
és Kelecsénynek szomszéd
ságokban , temploma SztKt
ERSZEBBTNE*
tiszteletére
szenteltetett, ámbár hatáiv
jánakkét harmadrésze sová
nyas , s némelly teste he
gyen fekszik, de mivel le
gelője mindenféle marháinak
elegendő, fája tűzre, és Lip
csei piatza helyétói tsak egjp
í

f

JL1

ófá*

DUBRA»

arányira tfan, 's keresetre jó
módgya, mivel a* határjában
bányák vannak, 's majd min
den lakosak hévérek, vagy
bányászok, fuhározással, és

DUERA»

$zik. a' Nagy Mihályi járás
ban* Butkához nem mesz
sze, .'s ennek filiája, határja
nem igen termékeny, szénát
mindazonáltal jót hoz, le
gelője elegendő, fája tűzre,
és épületre, malma helyben,
eladásra jó alkalmatossága
Ungváron, kapával is keres
hetnek, harmadik Osztály
béli.

a* Nagy Lipcsei erdőben fa
vágassál is kereshetnek pénze,
^Osztálybeli.
. , DUBRAVA. Szabad puszta
Sáros Vármegyében^, földe?
Ura a' Királyi Kamara, és
D U B R A V I . Ötsov
Dübra
JPiUer Uraság, fekszik Só vár
hoz nem meszsze, és ennek va; DubravctT. Tót falu Zó: lyoni Vármegyében , földes
filiája.
PUÉRAVA. vz%y Duhrova. Ura Hertzeg Eszterházy Ura
Tót falu Szepes Vármegyé sa? , lakosai katolikusok,
b e n , földes Ura Gróf Csáky fekszik Ocsoyának szomszéd
Uraság, lakosai katolikusok, ságában , mellynek filiája,
fekszik Zsegréhez közel , Ó Zólyomhoz más fél mért
határja tűrhető
mellynek filiája, Kirkhdorf- földnyire
termékenységu.
nak szomszédságában, mivel
DOBRAVITZA. Orosz falu
seántó fold gyei' hegyeken
Bereg
Vármegyében, földes
yagynak többnyire , 's a* zá
Ura
Gróf
Schönborn Ura
porok soványíttyák, réttye is
ság,
lakosai
óhitűek , fek
Sovány, é§ tsekély; de le
szik
a*
Munkácsi
kerület
gelője elegendő, fája mind
ben
,
földgyei
mellyekben
a' kétféle , Szomszédságban
keresettye, második Osztály- zab, és kukoritza terem elég
tágasak , és Munkátsnak
Mi- .
. DUBRAVA. Irtvány Tren szomszédságában léyén, va
tsén Vármegyében, földes gyonnyait eladhattya, a'sző
Ura Gróf Ilíesházy Uraság, lő , hegyeken is, mellyekhez
fekszik Afeó Szutsnek szom két órányira vagyon, kézi
munkával pénzt kereshet,
szédságában. . . " , ,'
. DÜBRAVA. vagy Dubrova, de mivel földgye sovány , és
tlegyes orosz ,falu Zemplén legelője is szoross, negye
Vánnegyéb^ri;. földes Urai dik Osztálybéli.
több; Uraságok,• 1 akosai ka - DUBRXVITZA. Tót falu Zó
tolikusok, ésó hkfiek, fek- lyom Vármegyében, birto*
kosa
4
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DUBRI.

DURRÓ,

kosa Urbányi Uraság, lakosai
katolikusok, fekszik Pojninak határa mellett, 's ennek
filiája, Libetentöl pedig egy
mértföldnyire, ámbár egy ré
sze földgyének- soványas,
hegyes , melly nehezebben
trágyáztarik; de mivel más
része termékeny, legelője elegéndő , fája tűzre, és épü
letre van, Zólyomi piatzától
egy mértföldnyire fekszik ,
pályinkat is árulhat, és né
ha makkja is terem, első Osz
tálybéli. •
DUBRICSON. v agy Dur
britsniesd. Oláh falu Bihar
Vármegyében , birtokosai
Gróf Hal[er, és G. Battyáni
Uraságok, lakosai ó hitűek,
fekszik a* nagy Váradi já
rásban, határja tűrhető ter
mékenységu, de más fogyat
kozásai miatt, harmadik Osz
tálybéli.
DUBRINITS. vagy Dubrintsi. Tót falu Ungvár Várme
gyében , földes Ura a* Kirá
lyi Kamara, lakosai ó hi
tűek, fekszik Ungvize mel
lett, Ungvártól három mért
földnyire, határja gazdag, 's
nevezetes vagyonnyaihoz ké
pest ^ első Osztálybéli.
r

DUBRÓKA. Dubravka.

Ele-

yes falu Bereg Vármegyé
én, birtokosai külömbféle
Urak, lakosai katolikusok,

f

fekszik az Ország úttyában
Bulkához nem meszsze, 's
ennek filiája. Határjának egy
nyomásában a* vetése meg
lehetős , másodikat pedig
Borsva vize gyakran elszokta
önteni , réttyei hasznosak
mellyek kétszer is kaszálratnak, fája tűzre, és épületre
elég, de mivel piatzozása a*
hol vagyonnyait eladhatná,
és szolö hegyek, a' hol kézi
munkával kereshetnének kö
zel nem volnának, a har
madik Osztályba tétettetett*
f

9

DUBRÓKA. Dabravka.

O-

rosz f<tlu Ungvár Vármegyé
ben, birtokosai külömbféle
Urak, lakosai ó hitűek* fek
szik Ung vize mellett, Ung
vártól három mértföldnyire,
határja középszerű , vagyon
nyai hasonlóképen , máso
dik Osztálybéli.
DUBRÓKA* Tót falu Zem
plén Vármegyében, földes
Urai Gróf Smidek, és Vitzmándi Uraságok, lakosai ó
hitűek, fekszik a* Zempléni
járásban, hatarja három nyo
másbéli , réttye meglehetős,
legelője elegendő, saját er
deje van, mellyböl fája tűzre,
és épületre, alkalmatos mal
mai, vagyonnyait eladhattya
S{. Mihályon^ és Ungváron,
itatója helyben, só hordás
sal , és a hegy allyai Mezó
Ll a
Város1

53»

DUDA,

Ducu,

Városokban kapával is ke Királyi Kamara , lakosai ő
hitűek, fekszik Czieár vize
reshet , első Osztálybéli, .
T R I D U B I . Zólyom Vár- mellett, Borosjenötöl mái fél
mértföldnyire, határbéli föld
megyében,
* Ducis, Govasdia Ducis. gye termékeny, makkja, fá
Orosz falu Arad Vármegyé ja, szilvássá elég, malma
ben , lakosai 6 hitnek, fek I helyben, agyagja alkalmatos
szik hegyek között, fogyat a tserép edényeknek készikozása > hogy Körös vize ál I tésekre ,sarjút is kaszálhatnak
tal határja elöntetik és fóld- néha, de mivel a víz ki
yenek egy része sovány, szokott önteni határjara, má
e makkja, fája, szilvással sodik Osztálybéli.
D U D A * . Magyar falu Vesz
vannak, eladásra alkalma
tossága nem igen lévén má prém Vármegyében , földes
Ura Gróf Nádasdy Uraság,
sodik Osztálybeli.
Ducis. GrosDucis. Oláh lakosai katolikusok, és re
falu Arad Vármegyében, la formátusok , fekszik délre
kosai 6 hitűek, fekszik fe Nánának szomszédságában,
jér Körös vize mellett, Bo- mellynek filiája, Cseténtol
rosjenotöl három mértföld sem meszsze, nyagotra ha*
nyire , határbéli fóldgyének táros Esztergállyal, északra
egy része sovány, makkja, Oszloppal, * föfdgye j ó , l e 
faja, szilvássai vannak, ela gelője elég, réttye is j ó , fá
dásra i$ néminemű módgya, ja tűzre, és épfiletre, a* má
sodik Osztályoá tétettetett,
második Osztálybéli.
D U D V Á G . Folyó víz Nyi
Duczó. Dutso* Dutsovce.
Tót falu Nyitra Vármegyé tra Vármegyében^ ered Mor
ben , földes Ura Motesitzky va Országnak határja szélé
Uraság, lakosai katolikusok, nél , *s Poson Vármegyében
fekszig Vág vize mellett, ( Neustadl) Újváros körül
Noravánhoz nem meszsze, ömlik a Vág vizében.
DuaoszBLtA. Bánátbéli fa
's ennek filiája, határbéli ja
vai nevezetesek, és termé lu Torontal Vármegyében,
keny földgye van, de mivel földes Ura a* Királyi Kama
szőfö hegye, és réttyei tse- r a , lakosai katolikusok, és
kélyek, 's malma sintsen, 6 hitűek, fekszik Tribszveta' második Osztályba tétetett. ter, és Bogáros faluknak
D Ü D . Oláh falu Arad Vár szomszédságokban, Marienegyében, földes Urai a* fcldhez közel az Ország úttyában,
f
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DULE,

DüKA.
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DULTSELB. Oláh falu Arad
tyában , postája is van, ha
tárja jó termékenységu, va Vármegyében, földes Ura a
Királyi Kamara, lakosai ó
gyonnyai külömbfélek.
hitűek,
fekszik a Jenői já
PÜKA, Tót falu Pest Várrásban,
határja
jó termékeny
megyében, földes Ura Báró
ségu.
Rudnyánszky Uraság, ,'s az
DULEV. vagy Dulco. Ba
Uraságnak jeles épülete is
nátbéli
falu Krassó Várme
van itten, és jeles kertye,
gyében,
földes Ura a Kirá
lakosai katolikusok, fekszik
lyi
Kamara,
fekszik Keve«
Vácz Kis Hartyánnak szom
réstől
más
fél
mértföldnyire
szédságában, *s ennek filiá
j a , Váéztól sem meszsze, határja közép termékenysé
határja középszerű, tulajdon g e
DuLFALVA. Dulova. Ele
ságaira nézve hasonló 2?o/gyes
tőt falu Máramaros Vár
tyánho\
a* fán kivul, má
megyében,
földes Ura a' Ki
sodik Osztálybéli.
rályi
Kamara,
lakosai kato
DugA. Magyar falu Vas
likusok,
fekszik
Talabor vi
Vármegyében , földes Urai
ze
mellett,
Darával
által élTakáts, és más Urak, lako
lenben,
Vissének
filiája,
le
sai katolikusok, fekszik He
gelője
elegendő,
fája
mind
lyének szomszédságában, 's
évnek filiája, Kis Somlyó a* kétféle, Huszt, és Tetsői
tól mintegy fél órányira, ha piatzozásától egy napi járás*
tárja ollyan tulajdonságú nyi földre fekszik , melly
mint Alsó Mesteri falujáé, miatt harmadik Osztálybeli.
DULHAZA. Magyar falu Gö
második Osztálybéli.
mör Vármegyében , földes
DuKAFALVA.
DukoVtfC. Ura Farkasfalvi Farkas Urak ,
Tót falu Sáros Vármegyében, lakosai katolikusok, és re
birtokosai külömbféle Urak, formátusok, fekszik Balog
lakosai katolikusok, fekszik vize mellett, Újfaluval által
Kaprontzához közel, 's en ellenben, Gömörtöl két, Ri
nek filiája, Ternyétöl egy, maszombathoz egy mértföldés
mértföldnyire, réttye nyíre Panyitnak szomszédsá
ugyan nintsen, de földgye gában, határja gabonát bő
j ó , és könnyen miveltetik, ven terem, piatzozása e g y ,
legelője k szükségéhez ké és több mértföldnyire, lege
pest .elég, fája hasonló ké lője szoross, de m é g is mar
pen, második Osztálybeli
háikat a határban legeltett:
9
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hetik, mind a* kétféle fája lakosai katolikusok,, és m£s
van , káposztás földgyei, I félék , fekszik Belényeshez
gyümöltsös kertyei jók, mal nem meszsze, s ennek filiáma helyben, és kendert áz ja , tatárja hozzá hasonlító.
tató vize is alkalmatos, má
D ü M B R O v r c z A . Oláh falu
sodik Osztálybéli.
Arad. Vármegyében, földes
D U L I C Z . Gyulafalva. Tót Ura'a Királyi Kamara, lafalu Turócz Vármegyében., j kosai ó hitűek, fekszik az
földes Ura BulóVszky Ura Aradi járásban , határbéli
ság lakosai katolikusok, fek földgye soványas, mivel he-»
szik Netzpaltól nem mesz gyes fája, makkja, szilvás
sze, mellynek filiája, neve- sá elég van, eladásra is jó al
zetesíti e* helyet a* híres Bu- kalmatossága lévén, máso
lyovszky Mihálynak itten lett dik Osztálybéli.
születése, a' ki azon kivül,
DÜMBROVITZA. Oláh falu
hogy nagy musika tudó volt, Arad Vármegyében, földes
egy spinét forma musikát ta Ura Kászonyi Uraság, lako
lált fél, és LEOPOLD TSÁSZÁR sai ó hitíiek, fekszik Ha^előtt magát ki mutatván ál magytol két mértföldnyire ,
tala , meg ajándékoztatott; határja középszerű, fája, rét
munkát is hagyot vafa az Or- | tye , legelője, s vagyon
gonának jobbítása felől ma nyainak eladására jó mód
ga után, határja közép ter- ! gya lévén, második Osztáylmékenységíi.
béli.
D Ú L Ó . vagy Dulók. Tót]
D U N A . hajdan
Danuvius,
falu Trentsén Vármegyében, most Danubius ,
Donau,
földes Ura Gróf Königszek, i leg nevezetesebb folyó víz,
és más Uraságok, lakosai ka- j Magyar Országban. Eredetét
tolikusok, fekszik Pruszká- veszi Svéviában , az előtt
hoz meszsze, 's éhnek fiiiá Abnome , most Koltenberg
ja , Újfalunak szomszédsá nevfi hegyből, s kezdeti ere
gában, a' középső járásban, deténél két Brige és Brege
hátárbéli földgye termékeny, nevű patakotskák által öregfája, legelője elég, *s szép bíttetik, míg 1040, Fortvantulajdonságaihoz képest, el genén felül pedig 640 láb
lő Osztálybeli- .
'
nyi mészszeségröl DonasinDUMBROVÁNV. Elegyes fa gen nevű faluig érne, a* hon
lu Bihar Vármegyében, föl-| nan némelly írók eredetét
des Ura a Királyi Kamara, venni állíttyák* Valóságos
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y

r

1

DUNA;

V

:

képét mind eredetének, *s
mintf folyásának, lásd Gróf
Marsiliasnak betses munká
jában^ e* tzím alatt:' D A N U 
BIUS ' Pannonico
Mysicus,
obseryaiionibns
Geographicis, Astronomicis,
Hydro*
graphicis,
Histoticis•Physicis perlustratus , et in stx
Tomos digestus Hagae; et
Amsretodami 1 7 1 6 , In foL
Tom.I.
E' inunkabéli taj- zolatok szerént, míg Duna
vize Bétshez Kahlenberg he
gyéig folyna, már 5 3 folyók
kal nevtekedik. Bé folyván
pedig Ausztriából Magyar
Országba, foson Vármegyé
ben Csiín felett {Sándorf)
két ágakra szakad, h a híres
Csaló]LÖZ szigetét formállya,
és egy része Poson, más ré
sze pedig Mosori Vármegye
felé foly Cyór Városához,
holott egyik ága Rába, és
Rabcza vizek által öregbítfetvén Rév Komárom Váro
sánál foly ismét öszve*. Az
után pedig ' Esztergomnál
Garam, s majd Ipoly vizé
vel öregbíttetik.Szigeteit lásd
tulajdon neveik alatt, Vise
grádon alól is szigeteket
hagy maga után. Meg ha
ladván MohátSot Esőken alól
Dráva vizét is kebelébe fo
gad gy a Almásnál, VukavU
zét Vukovárnál; Palánka köről pedig ismét öt nagyobb,
5

9

és két kíssekb szigeteket fioN
mái f melly külömbféle szá-r
mos szigettyein kivül Gar
dinovátzon alól jó nagyság
gú tavat is hágy maga után*
Tételnél pedig Tisza v i z e k
beié foly , Új Palánkánál
Krasqia vize, az Ország *zá»
lénél Ott vize , Belgrádnál
Száva: Orsova, és Csertieta
között pedig Trdjdnus. hídn
gyának maradványai szetn*
leltéthetnek/. Azután Oláh,
és Bolgár ^Ország közöttr el-*
folyván Török Országnak vu
dékjeit nedvesíti, 's ottan.is
valamint Magyar Országbari
külömbféle; jó íztá halakkal
kedveskedik -: végre. pedig
a* fekete Tengerbe foly, ho
lott is meszsze mé^tartya
mind színét, mind edes , és
jó ífcé'fc — ;
DUNA JEV . vagy Dunajov.
Tót fali* Trentsén Vármegyé
ben, foldés Ura Gróf Szú*
nyog Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Okhodnitzáj nak szomszédságában, melly
nek filiája, Kis l}ttza meU
lett, KitÚttzaÚjhelytöl ez£
mértföldnyire, a' Budaténi
uradalomban, határbéli földyenek soványsága miatt,
armadik Osztálybeli.

f

DUNAKESZI. Elegyes falu
Pest Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Grazsalkovich
L 1 4
Ura-

DUPA.

Ttouu

U r a i k lakosai katolikusok,
fekszik a'Duna mellett Fest,
és Vácz között révje, V
Postája is van, szólei az Alagi pusztán közép termékeny
ségnek, piatzozása Pesten, le
gelője szükségekre elegen
d ő , fogyatkozásai, hogy
földgye, és réttye homokos,
tneüyeket néha Duna vize
el is önt, 's fája sintsen elég,
második Osztálybéli*
DUNASZEG. Magyar falu
Győr Vármegyében, földes
Ura-Gróf Viczay Uraság, la-*
kosai katolikusok, fekszik abolt Dunához közel, e nagy
folyó viznek, szegelet forma
fordulásánál, melly miatt Du
naszegnek neveztetik, határ
ja jó termékenységu, tulaj< donságaira nézve hasonló,
Jsványhoij első Osztálybeli.
1

DüNAVETZ FOLYÓ VÍZ Sze-

pes Vármegyében , melly
Magyar Országot, Lengyel
Országtól 11 választya. '
D U N A ÚJFALU. Az Ú . b e -

t&ben.
DUNA VÉTS*.

1

A V. betű

ben.
DUNKAIALVA. Obava.

O-

hava. Orosz falu Bereg Vármegyében, földes Ura Gróf
Schönborn Uraság, lakosai
6 hitfiek, fekszik a Munka,
esi járásban, ámbár Munka*
esi piarzozástól tsak égy órá
9

nyira fcksxik, s &ja mind
9

9

a kétféle vagyon, szőleje ís ;
egy vas hámortól is tsak fél
mértföldnyire fekszik, a ' h o l
kézi munkával pénzt keres
hetnek , fuharozással is va
lami hasznot hajthatnak ;
malma helyben; . de mivel
a határja követses, és so
vány , 's zabon kivül semmit
sem terem, kukoritzát p e 
dig néhol a belső földgyeik
ben termeszthetnek, azon fe
löl tsekély réttye, és szoross
legelője-van, negyedik Osz
tálybeli.
9

9

DU*A, Fiatra
bem

9

a P. betfi-

DUPLÁI.
Bánátbéli falu
Krassó Vármegyében, fek-»
szik Krassó vize mellett ré
gi Várával, Újpalánkátől nem
meszsze, határja közép ter
mékenység*..
DVPLIN. Tót falu Sáros
Vármegyében , földes Ura
Gróf Áspermont Uraság, la
kosai katolikusok , fekszik
Ondaya vize mellett, Sirok
kótól FÉL, Hanusfalvától pe
dig két mértföldnyire, szán*
tó földgyeit Ondova vize né*
ha el szokta önteni, de mi*
vei jól termők, réttye sem
rossz, és legelője hasznos,
szükséges fája is van, piatzo
zása sints meszsfce, első Osz
TÁLYBELI.
DURXND. Duraridi

Villa*

Durlsdorfr Tvaroina,

Ele

gyet

DüRT.

gyes lakosi népes Város Sze
p e s Vármegyében, egy a*
tizenhat Városok közzül, föl
des Ura Lőtse Városa , vagy
a* Királyi Kamara , lakosai
katolikusok, és evangéliku
sok, fekszik Kézsmárittól fél
mértföldnyire, Afe/zyAtf'rrf fa
lunak szomszédságában, földyenek hatodrésze , ha minen harmadik esztendőben
trágyáztatik termékeny, más
ként a* hegyek, kö*ek, és
víz mosások miatt soványas,
határja leg inkább zabot te
r e m , réttyeit mivel völgy,
ben vagyon, a* víz gyakran
elönti, '$ három negyedré
sze gyenge szénát terem,
kétszer kaszáltatik, legelője
néhol j ó , a második Osz
tályba tétetett.

5
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DURTSIN. Durchstein.

Tót

falu Szepes Vármegy ében j
< földes Urai Báró Palotsai, 's
Horvát Uraságok, lakosai
katolikusok, fekszik Fridmannak szomszédságában, 's
ennek filiája, Ó falu tói (Alttndorf)
más fél mértföld
nyire, határja középszerű.
Dus. Magyar falu Tolna
Vármegyében, földes Ura
Cróf Aponyi Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Högyésznek szomszédságában
ennek filiája, ámbár min
den javai vágynak, mint el$ő
^osztálybeli Helységeknek,
v

de mivel* belső földgyeinek
egy része homokos, szántó
földgyeinek is némely része
hasonló lévén , a' második
Osztályba tétettetett.
D U S A . Folyó víz Zemplén
Vármegyében, sebessen foly
Laborczának ki áradása
kor, Ör mezőn felül, Nata-

falva ,

Petróc[,

Áíotsdr,

Kras7nóc{ és több Helységek
mellett, Hegyi falunál ismét
a' Latortzába foly, jó ha
lakkal, és rákokkal bővel
kedik, de az említett helysé
geknek gyakorta kárt okoz.
DUSA. Magyar falu Gö
mör Vármegyében, földes
Ura Kubinyi Uraság, lako
sai leg inkább evangéliku
sok , fekszik a' Serkei járás
ban , földgye jó termékeny
ségi, piatzozása közel, lerelője elég, fája mind a' kétéle, gyümöltsös kényei, és
konyhabéli zöldségei elegen
dők, káposztással is vágy
nak , fuharoznak Rimaszom
bat felé, holott vagyonnyaikatel árúlgattyák, második
Ofztálybéb.
DÜSÁJ.
Tót falu Liptó
Vármegyében , földes Ura
Kubinyi Uraság, lakosai ka
tolikusok , ba^rja sovány
termékenység , fája elég
mind a* kétféle, legelője jó,
harmadik Osztálybeli.

Í

DU$£ST.

DüvoJ

DUtt.:

D U S K T . vagy 'Dli**my. gyetíak zabot, és k u k o r i Elegyes oláh fate Bihar Vár- tt&t terem , negyedik Osz
.
megyében, földes Ura a* Ki tálybéli.rályi Kafnara, lakosai kato : JJov-oDitf. Szabad puszta
likusok, és ó hitueki fekszik ZólyÖfti Várinegyében, földes
Magyar Csekéhe^-közel, s Ura a Bányászi Királyi K a 
ennek filiája, határja sová mira , fekszik Moreskonak
nyas, s vagyonnyai is tse- szdrilSfcédságábah > 'S filiája.
kélyek lévén, harmadik Osz , D V O Ü E T Z . Tót falu Trentálybeli.
: itsén Vármegyében, birtoko
DHSNÁK. Elegyes felu Szá sai Kontsek Urák, lakosai
la Vármegyében, földes Urai katolikusok, fékszikVág v i 
Nemsovához
több Uraságok, fekszik Szent ze mellett
Baláshoz nem meszsze,melly- j nem meszsze, s ennek fi
hez hasonlító, 's ennek filiája. liája, Dubnitztól fiá mért
DUSNÓKÍ Horvát faíu, Pest, földnyire , határja hegyek
& Solt Vármegyében, földes között meglehetős termé
Ura\a* Kalotsai Érsekség, kenységu; de más fogyatko
lakosai katolikusok, fekszik zásai miatt, második Osz
Kalotsától két mértföldnyi tálybeli.
D V O R E T Z . Tót fala Tren
r e , utolsó Osztálybéli szőle
földes
je van, földgye termékeny, tsén Vármegyében
tulajdonságaira nézve hason Urai Ugronovits, és más Uló Bogyis[lófiQ{; de mivel a' rak , lakosai katolikusok ,
víz áradás határjának ártal fekszik Nagy Chlivennek
mas , második Osztálybéli. szomszédságában, *s ennek
DUSNOK.
Szabad puszta filiája, határbéli fóldgye ter
Borsod Vármegyében, földes mékeny , s szép javaihoz ké
Ura Losontzy, és más Urak. pest, első Osztálybéli.
DUSZINA. Orosz falu Be
D V O R E T Z . Tót falu Tű-*
reg Vármegyében , földes rocz Vármegyében, földes
Ura Gróf Schönborn Uraság, UTSÍ Kontsek, és más Urak,
lakosai ó hitűek, fekszik a' | lakosai katolikusok, és evan
Munkácsi .Uradalomban, ám-* gélikusok , fekszik Turotz
bár réttye jó, és a marhák vize mellett, Ivántsinátol
nak hizlalásokra alkalmatos nem meszsze, Szent Mihály
füvet terem, 's mind ankét nak szomszédságában, 's en
j e i é fája van, és makkja is nek filiája, határja megle
elég j de mivel szántó föld- hetős termésű.
Dvo1c

9

9

t

9

9

1

1

1

Dvoiu
DVORBCZ.

DZETR;

Burgerhof.

Evorcie. Tót falu Szepes Vár
megyében , földes Ura Lötse
Városa, lakosai katolikusok,
fekszik Rusquinótznak szom
szédságában , 's ennek filiá
ja , Lötsétöl sem meszsze,
javai középszerűek, fóldgye
ugyan nehezen miveltetik,
de eladásra igen jó módgya
Van, második Osztálybeli.
ÍXVORISICHE. Elegyes hor
vát , * és tót falu Szála Vár
megyében , birtokosai Oszterhuber Urak, lakosai ka
tolikusok , fekszik Szent
Györgyhöz nem meszsze,
mellynek filiája, határja kö
zép termékenységu, 's va
gyonnyai is illyenek lévén,
második Osztálybéli.
DVORNIK. Tót falu Nyi
tra Vármegyébei), földes Ura
a' Nyitrai káptalanbéli Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik felső Vesztenitzhez kö
zel, 's ennek filiája, Simonyitol egy mértföldnyire ,
ámbár nagy keresettye van
a gyümölts, és hagyma áruf

9
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lásból könnyű móddal szer
zi fáját,is, és elegendő le
gelője van, malma helyben,
piatza közel, Oszlánon, és
Bánon; szőlöjök középszerű;
réttyeik jók, földgye közép
szerű, második Osztálybéli.
DZETRIK. Elegyes tót falu
Zemplén Vármegyében, föl
des Urai Gróf Csáky, és Ke
resztesi Uraságok , lakosai
katolikusok, határbéli föld
gye két nyomásbéli, s ha
trágyáztatik roszot is terem ,
másként sovány, réttye meg«<
9

lehetős, d e ' Szíik, legelője

elegendő, fája tűzre, és épü
letre , malma helyben , ita
tója j ó , 's eladásra alkalma
tossága .Sztropkőn, és Eper
jesen , de mivel határja he*»
gyes, sovány , és tsak kér
nyomásbéli, a' harmadik Osz
tályba tétetett.
DZSOSZNÁN FÓRO. Oláh fa*
lu Bihar Vármegyében, la
kosai ó hitűek, határja gaz
dag, vagyonnyai nevezete
sek, menyekhez képest, el*
ső Osztálybéli.

E.
E B DE. Szabad puszta So
mogy Vármegyében , földes
Ura Báró Hunyadi Uraság,
fekszik Mesztegnyö, vagy
Agarosnak szomszédságában.

EBECZK. Ebettkov.
Ele
gyes Magyar, és tót falu Nó
grád Vármegyében, földes
Urai Tihanyi, és rhás Ura
ságok, lakosai katolikusok*

és
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EBEI;

EBET.

is evangélikusok, fekszik földes Ura az Esztergomi
Szklabonyához közel, 's en Káptalanbéli Uraság, lako
nek filiája, Balassa Gyarmat sai katolikusok, fekszik a '
tól egy nrértföldnyire, Hont Kis Tapoltzai járásban, ha
Vármegyének határ szélénél, tárja középszerű fája elegen
díszesíttetik a* földes Ura dő mind a' két féle , hutája
ságnak szép kastéllyával, és is van, réttye legelője elég,
Úri kertyével határja jó ter makkja is helyben, Szent
mékenységu, fája tűzre) és Benedeken piatzozása, má
épületre van, legelője, rét-1 sodik Osztálybéli.
tye elég, 's vagyonnyainakj EBERGENY. Magyar falu
eladására jó alkalmatossága, Szála Vármegyében, birto
első Osztálybéli.
; kosai külömbféle Urak*, la
EBED. Magyar falu Esz kosai katolikusok , fekszik
tergom Vármegyében, föl Szála Egerszeghez nem mesz
des Ura az Esztergomi Káp sze , 's ennek filiája, a' na
talanbéli Uraság, lakosai ka gyobb Kapornaki járásban;
tolikusok , fekszik Párkány határja közép termékenység
tól fél óránnyt meszszeségre, {8, vagyonnyai külömbféNana, és Mu[sla faluknak é k , második Osztálybeli.
szomszédságokban , Szent
EBERGÖTZ. Elegyes magyar
egyházát néhai Illyés J4nós, I falu Sopron Vármegyében ,
volt Esztergomi Káptalanbéli földes Ura Gróf Vitzay Ura
' Úr építette , és SZENT IST-j ság , lakosai katolikusok,
VAU tiszteletére szenteltetett. fekszik Ikva, vagy Spilpach
Helybéli Pap (Localis Capel- i vizé mellett, számos Neme
lanus) rendeltetett ide 1786. sek is laknak itten, Eszteresztendőben. Határja néhol I háztól fél mértföldnyire, ha
középszerű, de néhol jó ter tárja jó termékenységu, s
mékenységu , fája kevés, le-. I más vagyonnyai középsze
geloje elég, szőleje számos, rűek lévén, második Os3>
vagyonnyainak eladására al- ! tálybéli.
kalImatossága Esztergomban, ' ÉBERHARD. Elegyes ma
és a' Dunán; de mivel le gyar falu Poson Vármegyé
gelőjének > 's réttyeinek is ben « földes Ura Gróf. Balas
egy része elöntetik, máso sa, G Aponyi, és G. Illés
dik Osztálybéli.
házy Uraságok, lakosai ka
EBEDETZ, Opiti* Obit se. tolikusok, fekszik Felihez
%6i falu Bars Vármegyében, j közel, Posontól más fél ór£*
nyira,
f

f

1

f

f

EBES.

EcsEDt

líyira, hajdani Váaa igen réM , 's a* mint némellyek'álntyák a' Veresbarátoknak,
az után pedig Szeleptsényi
Érseknek birtokában vala;
határja jó termékenységu ,
fája, réttye, legelője , va
gyonnyainak eladására is jó
alkalmatossága lévén, máso
dik Osztálybéli.
EBES. Szabad puszta Tol
na Vármegyében , fekszik
Szekszárdhoz nem meszsze ,
*s ennek filiája.

Í

Ecs. Nagy

Ecs, Kis Ecs.

Magyar faluk, és szabad pusz
t á k Győr Vármegyéb, földes
Urai a' Religiói Kintstár, a'
Grőri Kaptál, és mások, lako
sai katolikusok, fekszik Sz.
Márton hegyéhez nem mesz
sze , határja első Osztálybéli,
szőleje is jó bort terem, er
deje elég, mellyböl fája tűz
r e , eladásra jó módgya a'
Győri piatzon közel, első
Osztálybéli.
E C S B D . Magyar falu Heves
Vármegyében , földes Ura
Gróf Teleky Uraság, és má
sok , lakosai katolikusok,
fekszik Mátra hegye alatt,
Szutsivel által ellenben a
Gyöngyösi járásban, hajdan
elroritaftatván ez ellenségtől,
sokáig pusztán állott; de most
már meglehetősen fel épült,
határja jő termékenységu, ha
trágyáztatik; szőlei alkalma
1
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tosak , fája tfizre, és épüle
tre elegendő , legelője is
elég van , piatzozása sem
meszsze, fogyatkozása, hogy
föld gyei nek egy része homo
kos , réttye tsekélyes, mellyeket néha a* víz jár, má
sodik Osztálybéli.
ECSED. Kis EcseéL Ele
gyes tót falu Nógrád Vár
megyében , földes Ura Báró
Prónay Uraság, lakosai ka
tolikusok, és evangélikusok,
határja középszerű, vagyon
nyai hasonló képen, máso
dik Osztálybéli.
EOSEDI V Á R . Szatmár Vár
megyében , földes Ura Gróf
Károlyi Uraság , eredetét
kezdette I334ikben , 's a
körül folyó víz helyett, mo
tsáros tóval vala körűi vétet
ve, hogy az ellenségnek ere
jétől meg ne aláztathattassék.
Bátori András I49adik esz
tendőben , nagy költséggel
erősíttette meg, és meszsze
terjedő pintzékkel bővíttette,
e' felül iratot hagyván em
lékezetűi. Mzgnanimus An«
1

dreas dt B Á T O R , Páter

Pa

triae suae construxit hoc
Castrum gentilibus suis, pro
quittudint,
et tuitione eorum, cernefis, atque inteU
ligens, quandoque paci, z/ztermisceti hella, et discor*
dias, qui regat suos haeredes ut nominis
Bathorei
non
9

ECSED.

j4*

no/z ye///i/ esst immemöres:
primum inter se sint Con
corde s: Concordia enim res
parvae crescunt,
discordia
maximé dilabuntur.
Deinde
ne inventa perdant.
Nam
non minor est virtus> quam
quaerere párta tuerL Postremo tolerate,
et abstinete:
nam divertere a malo,
et
facére bonum est felicitatis

hpminis 149 a. Nevezetes
erősségű Vár vala ez hajdan,
melly tsak abból is ki tet
szik, hogy íjéifikben Bdtori

Miklós

az Erdélyi JÁ

NOS ZIGMONDNAK

fenyege
tését, minden félelem, és
tartózkodás nélkül halgatta,
s lakadalmi mulatságában,,
mellyet katonái közzűl vala
kinek tiszteletére tartatott:
sem magát, sem a' vendé
geket nem akadályoztatta,
ELSŐ FERDINÁND is melly
nagyra betsülte Ecsed Várát,
ki tetszik abból, mert JÁ
9

NOS ZIGMONDNAK.mindene

ket által engedvén , tsak
Ecsedet, és dárdát kívánta
viszsza, és iiogy a' Királyi
nevezetről lemondana. A'Királyi Szent Korona is vala
az Ecsedi Várban , mert Betlen Gábor Foson Városát
meg hódítván i6i9Jk esz
tendőben, azt magával Eesedre vitte vala. Rákóczi Fe
jedelem pedig a múlt szá
1

ECSED,
y

szadban még inkább , s mes
terségesebben meg erössírtette, vízzel vévén azt k o 
rul., sántzai helyett.
ECSED. Mezó Város Szat
már Vármegyében , földes
Urai Gróf Károlyi Uraság,
és mások, lakosai katoliku
sok , ó hitűek, és reformá
tusok , fekszik Szatmártól
mintegy három mértföldnyi
re, ahoz a' volt nagy tóhoz
közel, mellyet néhai Gróf
Károlyi Uraság , Bihar és
Szabolts Vármegyének sege
delmével, I^raszna, és Sza
mos vizébe vezettetett; szé
lessége ez ártalmas tónak,
két mértföld vata, hoszszasáea pedig nyoltzadfél mért
földnyire terjedett; harárbéli
szántó földgyei termékenyek
nádgya sok, mellyböl esz
tendőnként pénzt is keres
nek, kendert áztató vize al
kalmatos, malmai helyben.
Fogyatkozásai, hogy szántó
földgyei a víz áradások ál
tal néha károsíttatnak, rét
tyei hasonlóképen, második
Osztálybéli.
ECSEG. Magyar falu Bor
sod Vármegyében, birtoko
sai Bagaméry , és ipás Urak,
lakosai katolikusok, többen
reformátusok , fekszik Sajó
vize mellett, #bjó Szent Pé
ternek filiája , Miskoltztól
egy , és \* mértföldnyire
határja
t

f
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JECSEU.

határjá ;jó termékenységu,'
xétrye , vagyonnyainak el
adására jó alkalmatossága
.Miskolczon; de mivel szőlő
kegye nintsen, második Osz
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lője elég, de fája kevés lé
vén, második Osztálybéli.
ECSER.Szabad puszta s ma
9

jorsáp; Borsod Vármegyében,
birtokosai Borsics, és több
Urak, fekszik Keresztes Püs
tálybeli. ;
ECSEG. .Szabad puszta He pökihez nem meszsze,
Kis ECSET. Elegyes falu
ves. Vármegyében. .
ECSEG. Tót falu Nógrád Nógrád Várm. földes Ura B,
Vármegyében , földes Urai Prónay Uraság, fekszik Nán
Gróf Forgách, és Gróf Se dorhoz közel, meliyhez ha
. ,
rényi Uraságok, lakosai ka sonlító.
Ecsi. Szabad puszta Vesz
tolikusok, fekszik Bujáról
egy mértföldnyire, határja prém Vármegyében, földes
o termékenységi), bora meg- Ura Gróf Festetich Uraság,
ehetős, fája, legelője, 's lakosai katolikusok, fekszik
réttye elegendő, első Osz Déghez közel/s ennek filiája.
ECSKA. Elegyes fátu Totálybeli.
ECSEN. Elegyes falu So rontal Vármegyében, földes
mogy Vármegyében , földes Ura Lázár Uraság, lakosai
Ura Horváth Uraság, lako katolikusok, és ó hitűek,
sai katolikusok, fekszik Mer- fekszik Aradácz, és Boka
nyének szomszédságában, s faluktól nem meszsze, ha
ennek filiája, határja közép tárja jó termékenységu, va
gyonnyai külömbfélék, 's el
termékenységi!.
ECSENE:S. Magyar falu Szat adásra is jó módgyok lévén,,
már Vármegyében , ' földes első Osztálybéli.
Ura Zanaty Uraság, lakosai
ECSKAI. vagy Ecskei. Ura
katolikusok, fekszik Nyírj dalom, földes Ura Lázár Ura
Bátorhoz , mellynek filiája , ság , hozzá tartoznak Klek,
nem meszsze.
Jankahíd faluk, és MartiniECSER. Tót falu Pest Vár cza szabad puszta.
megyében , földes Ura Her
ED DE. Magyar falu So
tzeg Grazsalkovich Uraság, mogy Vármegyében, földes
lakosai katolikusok, fekszik Urai többek , lakosai katoli
Pétzeköl egy mértföldnyire, kusok, fekszik OsztopányMaglódtol pedig fél mért hoz nem meszsze, 's ennek
földnyire, határja közép ter filiája. rfíitárja jó termékeny
mékenységi., réttye, lege ségu , javai külömbfélék.,
bora

}
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bora is terem, első Osztály-1 ÉDERICS. Magyar fala Sz**'
béli.
I la Vármegyében, földes Urai
EDELÉNY. Magyar Mező Farkas, és más Uraságok
Város Borsod Vármegyében, lakosai katolikusok, fekszik
földes Ura Gróf Eszterházy Puszta Magyaródhoz > nem
Uraság, lakosai katolikusok, meszsze, 's ennek filiája, ha
és reformátusok, fekszik Bor tárja jó termékenységu, de
sodtól fél mértföldnyire, Bód szoross, szőleje jó bort te
va vize mellett kastéllyá rem, gesztenyéssé elég van,
igen szép, és méltóságos, második Osztálybéli.
nem annyira az épületnek | EDERICS* Balaton Edcrics.
nagyságáért, mint jól eltalált Rét faluk Szála Vármegyé
móddal lett építtetéséért, és ben , földes Ura Pogledits
fekvésének kies voltáért. i Uraság, másiknak pedig Far
Építette Gróf Luiller az Egri kas, és más Urak, lakosai
erősségnek volt igazgatója, katolikusok, fekszik egyike
's nemes nagyra vágyó ízlé Balaton tava mellett, Nemes
sét, ez épülete által emlé Vitához közel, 's ennek fi
kezetben hagyta. Nevezete- liája, másika pedig Keszt
síd e' helyet Botskainak, helytől mintegy -J* mértföld
Basta Tsászári Vezér által lett nyire, határjai középszerűek,
meg veretresése, határja jó s nagy része hegyekből, és
termékenységu, 's egyéb va völgyekből áll,legelöjök elég
gyonnyai is nevezetesek, nagy; de nem igen kövér,
malma helyben , fája, tűzre, szőlő hegyei meglehetős bort
és épületre , Miskolczon, és teremnek, földgyöknek na
Szent Péteren piatzozása, né gyobb része a' záporok ál
ha Bódya vize által elöntetik, tal soványíttatik, második
mind azáltal, elsöOsztálybéli. Osztálybéliek.
EDELSTAL. Német falu Mo
E D V E . Elegyes falu So
són Vármegyében , földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura pron Vármegyében, földes
ság, lakosai katolikusok, ha Urai Káldy, és más Urak,
tárja követses, és homokos, lakosai katolikusok, fekszik
szántó földgyei néhol sová Beledhez közel, *s ennek fi
nyak, szőleje középszerű bort liája, határja közép termé
terem, elegendő legelője nin kenységu, vagyonnyai kütsen , réttye, és erdeje sints, lömbfélék, piatza alkalma
t o s , második Osztálybeli.
harmadik Osztálybéli.
f

$
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EGBELU

fa

E G B E I X . Egbello>
Ghel- külömbféle nevezetes javai is
lani. Tót mezó Város Nyitra lévén, első Osztálybéli.
Vármegyében , földes Ura
EGER V Á R A , és V Á R O S A .
Felséges T s á s z á r é s Gróf Agria , Erlau. Püspöki Vá
Aponyi Uraság, lakosai ka ros Heves Vármegyeben, föl
tolikusok •, fekszik Sastyintól des Ura az Egri Püspökség >
egy mértföldnyire, ámbár j lakosai többnyire katólikuszőleje nintsen , de mivel e* sok , fekszik hajdani Vára
fogyatkozását kétféle fája , napkelet felé egy a' Város
*s a* kendernek bö termése, ra hanyatló magos hegyen,
és jó eladásra való alkalma melly leginkább meredek,
tossága helyre hozza, réttye a* Vár alatt lévő íítszát fe
elsó Osztálybéli, legelője dező oldala felől; más ol
elég, malma helyben, és dalai pedig, kivált a' napke
szomszéd piatzozása Holi- leti része, tsak egy széles
tson, első Osztálybéli.
árok által választatik el a*
Városnak szőlő hegyeitől.
EGEK. vagy Egcg.
Hoko- Azt jegyezték meg a* hazai
jct[,
HohoncTe. Tót falu írók e' Várnak belső fpkvéHont Vármegyében, földes j se felől, hogy az magasUra a* Besztertze Bányai Ká ! sabbnak tetszik a* visgálókptalanbéli Uraság, lakosai nak tulajdon magosságánál.
katolikusok, fekszik Hont
Pereszlénytöl egy, és mért NEVEZETÉNEK EREDETE.
földnyire, 's az Esztergomi Fő
Sokféleképen írnak, s
Megyéhez tartozik, határja
bcszéllenek az emberek Eger
bő termékenységu, s min
Várának eredetérő!. Bonfin
deri javai lévén, első Osz
azt jegyzi meg felőle, hogy
tálybéli.
az
Agriai
Illirisokról,
EGFNFÖLDE. Elegyes né kik hajdan a* Triballusok
met falu Szála Vármegyé mellett megtelepedvén, an
ben, földes Ura Gróf Szé nakutánna pedig a' Dunán
csényi Uraság , lakosai ka által evezének, 's megszáltolikusok, fekszik Sármel- ván e mezőségen , melly a*
lyékhez közel, s ennek fi Tiszától tsak három mért
liája, Balaton tava mellett, földnyire helyheztetett, a*
Keszthelytől . mintegy fél magok ne véről Ágriának ne
mértföldnyíre, határja kö vezték volna; mások az e*
vér , és termékeny, s más Városon végig folyó Eger
M m
vizéy

y
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vizéről mondgyák Egernek és nagy ajándékok által, min

nevéztetését, némellyek pe
dig ugy véllekednek, hogy
regemen sok éger fa neve
kedett volna e^ völgyben,
's ezektől származtatott vol

n a , mind német, mind pe
dig magyar nevezete.
HISTÓRIÁJA.

den Magyar Országban lévő>
Sientegyházak Anyának ten
ni igyekeztek. A* Szent Já
nos Templomán kivul méj*
más kissebb Templomok is
valának a* Várban , mellyek
között az első S[ent István
nak, másika a* Boldogsá
gos S[üi Maridnak, harma
dika pedig S[ent Péternek
emlékezetekre szenteltettek,
s mind ezekhez Própostságokis valának kaptsoltátva.
Ez épületeken kivul valának,
belől a* Várban helyheztetvé
az Egri Püspökségnek, és
más több Papi Uraságoknak
lakó helyeik, más világi
Urak házaikkal egyetemben.

Elhalg^tván a* több felőle
költött meséket, és költe
ményeket. Istvdnfi a' maga
írásaiban e* Város első felépítetőjének SZENT ISTVÁN
Királyt mondgya lenni; de
inkább ékesítesére lehet vin
ni e' szavait Istvánfinak, mi
vel azt mondgya, hogy Sz.
ISTVÁN felékesítette e* Vá
rat, 's alkalmatossá tette az Illy virágzó állapottyában
isteni tiszteletre. Mivel a* maradott vala Eger Vára
megnevezett Király építtette egész addig a* szerentsétlen
a* már.egészszen elrontatott időnek szakaszáig, melly
Várbéli Templomot, s Sz. ben IVdik B É L A Királynak
János Evangélistának emlé uralkodása alatt, más több
kezetére szenteltette, Kirá MagyarVárosokkal .egyetem
lyi fényességgel felékesítvén ben , Eger Vára is kénteleazt, a* mint Bonfin munkái níttetett a* Tatárok kegyet
ban is latható; hogy tudniil lenségeit szenyvedni* mert
lik ez által is módot szol felgyújtatván a* Váráltalok,
gáltasson , a felső Magyar mindenek elrontattak, 's a
Országi Keresztyén lakosok leg szomorúbb pusztasággá
nak , az Istennek tiszteleté változtattatott." Midőn már
re. SZENT LÁSZLÓ Király is tűzbe boríttatott vala átne
öregbítette azt, 's mas Ki vezett Vár, sietett ugyan Be
rályok is követték Sz. L Á  nedek Váczi Piispök öszveszeSZLÓNAK nyomdokait, mivel dett seregével a' Királynak
az Egri Szentegyházat sok, segítségére, *s minden ere
jét
y
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EGER.

jét a' Várnak oltalmazására
fordította; de szerentsétlen
vala hadi fortillyaival egye
temben , mert azon kivul,
hogy nagyobb részét elvesz
tette katonáinak, Bochus nevezetu Vezérje is, a* ki egyéb
aránt erőss Vitéz vala, kénteleníttetett megszaladni, 's
maga* is tsak alig oltalmaz
hatta meg tulajdon életet.
Éz időben elrontott, 'som?,
ladozott falai Eger Várának
építetleníl hagyattattak, sőt
minden lakosok nélkvil, sok
* ideig; ámbár feldulattatása
után harmadik esztendővel
mentt vala a' Tatároknak ke
gyetlenségeiktől. Aiiakutánna pedig hat esztendőnek elfolyása alatt, midőn tsendességben haeyattattatott, valamenyire felépíttetett ugyan;
de a' Kunoknak zenebonáskodások által ismét uj Ínséget
kénteleníttettek
szenyvedjii. E' sanyarú környülállá
sokhoz képest Illik LÁSZLÓ ,
és Illdik ANDRÁS Királyok
nak országiások alatt pusztán
állott vala a maga romladozásaiban, míg végre hely
re állíttatván a' Püspökség,
a* Vár, és a' Város is napról
napra nevekedni kezdett,
- és előbbeni állapotyához kö
zelíteni. Kivált I. K Á R O L Y ,
1

EGER.

$4?

midőn e* környék minden
zenebonáskodásoktól mente
vala, időt vehetett, hogy
magát, erejét, és falait az
ellenségeskedéshez
készít
hesse, 's békeséges ideje
kor a* hadakozásról gonAolkodgyék; annakutánna pedik 2L versengések viszpnt
közelítvén, rész szerént a*
pártütőknek, rész szerént a*
Törököknek
kegyetlensé*W$k ellen, jobban megerossiTOíett; M Á T Y Á S , ULÁSZLÓ,
LAJOS,

és

FERDINÁND

Ki

rályoknak uralkodások alatt.
Főképen Perényi Péter, Bebek Imre, és Rusikai
Do

bó István erőssíttették e* Vá
rat, a" kikről lásd Istvánfit
2. Könyvében, 183, 109 ol
dalon , és Sambucust. MDLlldik esztendő körül vala
az a' siralmas időnek pon
tya, midőn Dobó magát,
's a* megerőssíttetett Várat,
2? közelgető Tőrök tábor el
len oltalmazni kénteleníttete, mivel már ez időben,
a' két részre osztatott Oz
mánoknak tábora sok része
ken keservesen kegyetlen
kedett. Egyik Osztálya a*
pagy tábornak Akmeth , és
'Beglerbég igazgatásokra bízattatotr, 's ezek tűi a' Ti
szai , és 2L Dunán túl lévő ke
I. L A J O S , és ZSIGMOND Ki rületekben prédáltak; másik
Eunuchus,
rályoknak uralkodások alatt, Osztálya pedig
M m 2,
és
>
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is Ali Passa igazgatások alatt,
vala, 's azt a* tartományt
rablotta, melly az emiitett
két nevezetesebb folyó vi
zektől keríttetik, 's az egész
Országot jármok alá akarják
vala vonni. Szolnok, és Eger
ellen rendelték ekkor os
trom jókat ,' ugy mint felté
telekben, két leg erossebb
akadályok ellen. Felosztván
seregeit e*két Vezér, öszve
rendelek azokat Szolnoknál,
melly erősséget inkább az
ostromoltatraknak félelme
mint sem az ostromlóknak'
vitézségjek, kevés veszte
séggel ejtett a* Törököknek
birtokokba. Eger Vára va
la tehát még hátra, hogy azt
is meghódolhassa. Ez idő
ben a* Vár fő igazgatói vol
4

tak: Rus^kai Dobó
István,
és Mec[kei István, híres Vi

tézek. Istvánfinál Neskei,
Sambukusnál pedig Meczkei
olvastatik. Pető
Gáspár,
Fiigedi
János,
Bornemi
sza Gergely, Zoltay István,

öszve szedetvén a' mennyire
lehetett a* sereget, azonnal
Eger felé indította. Meczkei
Szikszó Városában gyűlést
tartván, nem kis bajjal nyer
te vala meg, hogy joo.
fegyveres katonák állíttatná
nak, rész szerént a' Nemesek
nek, rész szerént pedig az el
sőbb Városoknak költsége-

ken, a' kikkel már a* Várbéli
katonaságnak száma mintegy
két ezerre ment vala, mel
léjek rendele Dobó fő igaz
gató 13. Seb Orvost, v. Feltsert, 7-kovátsot, 5. átsot,
9, molnárt, 180. föld mivelő köz népet, 's másokat,
az étel' főzésre , és mosásra.
Azon kivul minden szüksé
ges eleséget, 's a' hadako
záshoz megkívántató kü
lömbféle fegyvereket, és esz
közöket , golyóbisokat, pus
ka port, és más ezekhez tar
tozó dolgokat is, a* leg ele
gendőbb mértékben gyujtete öszve. Elrendeltetvén e*
képen a* dolop;, az utolsó
tsep vérekig kívánták oltal
mazni Eger Várát, 's illy
feltételekre léptek vala,
hogy ha az ellenségtől valamelly levél küldettetnék, an
nak hozóját megbüntettet
vén , a' levelet azonnal megI égetnék. Minekutánna pedig
a* tsata elkezdődnék, *s lat
nait, hogy egy sereg ellen
tsuportosan jőne az ellenség,
azonnal vonnák a* Várba
viszsza magokat. Midőn ezek
e'képen folynának, az em
lített

Akmet,

és

Begler-

bégnek vezérlések alatt lévő
török sereg már száz ezernél
nagyobbra szaporodott vala,
Ali Fassának megérkezése
után pedig minden hegye-

EGEK.

k e r , völgyeket, és mezősé
get ellepett az ellenségnek
sokasága; egy része az Al
Magyari hegyet, más része
a' Felnémeti felé fekvő he
gyeket, és a* Királyi dézma
szék helyét foglalák e l , Beglerbég pedig a' Tihamérí
völgyet választá ki magának.
Acnomatts Eger folyó vize
partyára rendelte seregét,
Eunuchiis pedig a* tábornak
napkeleti részére állott va
la. így rekesztették bé min
den felől, a'Várbélieket, 's
még is találtak ezek módot,
k i , és béjárkálasokra, hogy
Szükségesebb dolgaikat tellyesírhessék. Heted nap múl
v a , az ellenségnek megér
kezése után , a* Várost már
kivulröl elégetek, 's keríté

sének lerontásához kezde
n e k , és a'Vár felé szegezek
vala rontó hadi ágyúikat,
's leg elsőbben is tüzes go
lyóbisokat hányván belé,
mellyeknek nagysága 55.
fontot nyomott vala, egy
n é h á n y papi lakások azonnal
felgyújtattak; de ezeken ki
vul sok marhák, 's katonák
is megölettettek: nem külömben a' sok megrakott
istállók, széna boglyák, ka
zalok a'kissebb, de sőréb
ben bészórtt tüzes gránáttyaik által egészszen hamuvá
változtattak. Kitetszet mind

EGEK.

azáltal Dobó,
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és Mtetkti

Fo

Kapitányoknak szemes vigyázattyok, mivel megázta
tott , vagy nedvesített lepe
dőkkel, 's ponyvákkal oltalmaztatták az ép házakat, Y
a' sántzokbanis olly változ- ^
tatást tétettek, melly által
a' bombáknak ártalmasság.
jaik ellen magokat őrizheti
tek. Látván ezt az ellenség,
a' Várnak északi részéről kezr
dette újjabb ostromlását,
rész szerént a* Várnak fő
épulettyeit lövöldözvén, rész
szerént pedig a' Várnak ka
puját törettetvén, mellyet
tsak ugyan le is rontottak va
la. De Dobónak parantsoláttyából azt földel megtöl
tötték, 's boros hordókkal,
's egyéb külömbféle eszkö
zökkel fóldozák bé a' kapu
nak helyét, mellyet maga az
ellenség is tsudáltvala, ma
gasztalván az oltalmazóknak
serénységeket, s jeles vi
tézségeket. Ezen kivfd visz
sza is verettetett vala ek*
kor az ellenség a' Várba va
ló bérontástól, s illy for
mán történt vala ostromoltatások a' más kapunál i s ,
mert semmire sem mehet
vén , ott is olly vigyázók, ét
serények valának az ostrom*
lottók, hogy mind azokat
a' jukakat, és omladozásokat, mellyeket nappal az
Mm 3
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ellenség tördelt vala, éjjel, la, hogy sem az Egrie
a' mint tsak lehetett szor ket elfélelmesíthették volna,
galmatosan béfóldozgatták. mert a* leg szembe tunöbb
Isipét kérő intésre fordula veszedelmek között is, na
az ellenség, 's követet külde gyon bíztatták a* Magyarok
bé a* Várba, melly által egy mást; 's a' jó szerentséintette az oltalmazókat, a hez igen is bizakodtak. S[.
Várnak feladására; de az őr Mihály napja vala az eltözők a levélnek olvasása előtt kéllett diadalmas ostromlás
azt megégetvén, a* követe ra kirendeltetett nap, meU
ket tömlötzre vetették; 's lyen az ellenség huszonhét
e' szerént sem fenyegetőd- ezer válogatott gyalog kato
zések, sem fegyverek által náival keső éjtzaka az el
tellyességgel nem akartak égetett házaknak mellyékei
megijesztetni, hallatlanná té ről, a* Várat egy völgyből
vén az ellenségnek akarat- meglepvén a* pirosló hajnal
tyát; melly megátalkodás nak hasadásával , annak meg
miatt annyira fellobbant, átalkodott ostromlásához, ir
*s megharagudott az ellenség, ; tóztató bőgéssel kezdett; de
hogy továbbá nem ágyúk, i e'nagy igyekezetet is meg
hanem érő által kívántak pró akadályoztatták a' serény vi
bát tenni. Azért is minden gyázók , mért az ellenséget
eszközöket, mellyeket tsak ágyukkal, puskákkal, s tü
feltalálhatott az Ozmánok zes üszkökkel elkergették,
nak hadi tudománnyá, el | még pedig az ostromlóknak
rendeltek vala, hogy a' Vár | veszedelmekkel, és elég so
nak vé^ső veszedelmét siet kaknak halálokkal, ámbár az
tethessek. Nem kevés re j Egrieknek is elég károkkal;
ménységet nyújtott feltéte mivel számos jó katonákon
leknek tellyesítésére a* Vár kivul két nevezetes vitézsénak négy helyen betört le gu Vezérjei is, úgy mint:
szakadása , s bízván, hogy Gyulay György, és Polyky
azokon erővel mar béront Tamás, ekkor elestek, a*
hatnának , és az oltalmazók- jantsároknak golyóbisaik ál
nak kemény nyakasságok tal. Melly esetnek emléke
ért boszszut állhatnak, nagy zetére a' bástyának azon he
gerjedezésekkel törekedtek, lyén lévő tornya, mellyben
de mind szándékjok, mind Polykinak szerentsétlen ha
igyekezetek tsekélyebb va lála történt, sokáig Polyki
tornyá9
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tornyának neveztetett. Visz- I délig tartott vala. Illy gya
sza verettetvén e* szerént az korta való, és kemény meg
ellenség viszont új'25. se-j támadásoktól megmeneked
r e g katonákat rendele az 6 vén az Egriek, uj megintő,
k a p a félé, melly még eltö- és kérő levelet vettek Arkéllettebb kegyetlenséggel stlántól, mellyet Satti An
viaskodott, sót ekkor mégis drástól küldött vala; de azt
verte az ostromlottakat az fel sem szakasztották; ha
ellenség, és már a' Várba nem széllyel tépvén álta!
igyekezett a* kapunak betö adák a' megégettetésre; a*
rése után, midón ^ vesze követet pedig tömlötzbe vet
delmet Dobó észre vévén, vén, ott tartották vala ké
BornemisTjínak vitézsége ál vés ideig, honnan kivezet
tal kivápta az ellenségnek tetvén , azután kérdőre szó
viszsza verettetését. Először lították, 's tudakozodának
ugyan semmit sem szolgált tőle a* levélnek foglalattya
igyekezetének a' szerentse, felől, melly felelet szerént,
sőt Nagy Imre nevű derék illy forma vala a' levélnek
Tisztyétöl is megfosztotta az foglalattya: » Megintett vala
ellenség; más módhoz fo titeket Arsilán,
a* Várnak
gott tehát megakadályoztat- önként való feladattatása fe
hatásokra, 's őket mind a* lől , Ígérvén ez által módot
toronyból, mind a* bástyák a* szabados, és minden bán
r ó l , mind pedig más kőfa tás nélkül való kiköltözhelaknak hasadékjairól, sű tésre, hogy ha kívánsága
rűen lövöldoztetvén, olly tellyesíttetilc. Ha Losontziszerentsések valának, hogy nak példája által elijesztettetszámos jantsároknak elvesz nétek hiedelmetekben; az*
tések urán'tsak ugyan kénte- ostromlók minden ágyúival*
lenítretének a' tsata piatzot Y hadi eszközeivel, három
véres főkkel elhagyni; az [ mértföldnyi meszszeségre el
Egrieknek részéréi pedig költöznének e* helytől, Y
nem igen számosan estek mind addig ott maradnának*
vala el, a' történet íróknak míe kívántt, és választandó^
állatások szerént. Más felől szállástokra a' Várat elhagy-,
pedig MecTkei oltalmazta a' van, békeségben elérhetné
belső Várat az ellenségnek tek: és Losontzitis, néma*
dühösségei ellen, *s e* véres Törököknek kegyetlenségé ,
viadal hajnaltól fogva, egész hanem a' maga tulajdon vét*
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ke fosztotta jneg életétol,
azoktól ölettetvén meg, ki-*
ket ö akara erőszakos halál
lal boszszús voltában meg
büntetni."
Midőn ezek igy folynának
Pdlfy Jakab, Sátori sere
gének , és Ujs\ás\i
Mátyás,

rerényi seregének Fő Tisztyei aoo. könnyű lovasok
kal a* Törököknek megvisgalásokra ménének, de szerentsétlenek valának, mert
z Törököknek száguldó se
regeitói megtámadtattak, és
sokan közulök lekaszabol
talak , s ihagok ü Tisztek
is rész szerem elvesztek,
rész szerént pedig elfogat
tattak , kik közöl Pálfy Konstántzinápolyba küldettetett;
Újs%ás{i pedig a* vereke
désnek helyén maradott,
más fogjokat pedig először
kezekre, térdekre, és úgy
fellyebb mejjekre alkalmaz
tatott kerek törésekkel a'
Várnak ellenében irtóztató
halálnak nemével ölték va
la meg. E* szomorú törté
net kevéllyebbé, a'Várban
bé küldött levelekre való
halgatás pedig kegyetlenebkekké tette a' Törököket;
•s újjonnan nem levél által;
hanem szóval adatta a' Veaér tudtokra a* Várat oltalmazóknak a veszedelmet,
hogy . tudniillik nem volna
y

y
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már tötbé semmi segítség
hez való bizodalmok, mivel
az elküldettettek is mind
nyáján elvesztek fegyvereik
által, azért is sokkal tanatsosabb volna, ha önként
feladván a' Várat abból meg
szabadulni igyekeznének
mint sem tsak ugyan erősza
kosan kikergettetvén nyo
morúságosan elveszni: de
ihidőn e\ fenyegetódző sza
vakra sem nyerének felele
tet, keményebb ágyúzások
f

kal kezdenek a Várnak el
1

rontásához, melly alkalma
tossággal más többekkel
együtt, Kendi a* Városnak
akkori Bírája is agyon lövet
tetett , a' kinek helyébe más
Hegedűs nevezetű tökélet
len Férfiú választatott. En
nek tsalárdsága, és hitetlen
sége, az eddig olly jele
sen , s számos Vitézeknek
vérékkel oltalmazott Várat
bizonyosan az ellenségnek
kezébe által adta volna, ha
hitetlensége, s elárúlásának
tzélja, jókor ki nem tudó
dott volna. Hegedűs a' Szeredi seregnek akkori Vezé
re , a* Törökök által az Oz
mán Tsászárnak minden ke
gyelmeire reménységet nyert
vala, hogy ha a' Várat feladandgya. Közlötte e' nagy
titkot megbízott Bárányai
y

y
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ban , hogy először Dobótól
fogja azt kérni, annakután
na pedig, hogy ha* kérése
megtagadtatnék, titkos he
lyeken , és lyukakon fogja
béeresztgetni az ellenséget,
hogy a' Várat elfoglalhas
sák ; de hegedült szándéká
ról Hegedűsnek Szent Dá
vid ; mert hamarább kitu
dódott fortéllyá, mint sem
tellyesíthette volna, azért is
nagy vétkének példás meg
büntetéséül , mapa a* Vár
piatzának közepén felnyársoltatott j követőiknek pe
dig füleik lemetszetvén,
illy szép béllyeggel igazít
tattak ki a' Várból.
Alig szabad ittatott vala
meg e* veszedelmétől Eger
Vára, 's azonnal más szerentsétlenség- borúla reája.
Ugyan is Szent Ferent[ nap
ján meggyulladván a' Tem
plomban tartatott puska por,
lángba borított mindeneket,
's mind a' Templomhoz ösz
ve ragasztott néhány épüle
teket, mind pedig a* nap
pali vigyázó katonákat szélJyel szórta. Nagy Fal kato
náival együtt itten hala meg,

JJ^

egy őrzőt sem engedtek va-'
la Dobó,

és Mecikei FŐ Ve

zérek menni; hanem a' la
kosok magok oltották el a'
tüzet, hathatósan bíztatván
mind Dobó,
mind pedig
Mecikti az ollyanokat, a' kik
nem tudták tettetni e' szerentsélenségböl származott
keserveket; egyszersmind
tudtoktais adák, hogy még
elég puska por maradott
volna: s nem is ollyan kár
vala az, mellyet kevés idő
alatt viszsza nem lehetne ál-,
lítani. Azonban a* Törökök
örömöknek Sem kell helyt
adni, kik közönségesen, úgy
gondolkodtak, hogy e'tör
ténet már bizonyosan a* Vár
nak birokában fogja vezet
ni őket, hogy pedig a' nagy
örvendező ordításai a' Törökökrek, a* Várba fel ne
hallattssék , parahtsolatot *
adánal a' Várnak Kapitánnyai, íogy trombita, és dob
szó k.zött tartandó énekek
kel cítsértessék az Isten a*
Vármk megoltalmazásáért,
's a'nagyobb szerentsétlenségrek eltávoztatásáért. Az
utár kezdettek az elronta
Horvát
Györgynek
pedig tott kőfalaknak megújjírásáa* bal karját elhordván de hoy, mellyben különösen kirekától , kevés idő alatt ez tetzett Benedek Zsigmond
eset által
megölettetett, nak dítséretes szorgalmatosmindazáltal a' meggyulla sája, s okos elintéző mód-,
dott épületeknek eloltásokra gja. Elrontatván pedig a*
Törőy
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Törökök által á' Várból va a' gerjesztett fíist áltál el ár til
ló k i , és béjarkálasaiknak tatván, tzéllyoktól távol es
littya az Egrieknek, új já tek, sőt el is fizettetettek,
rást tsináltak vala; melly azt minden véghez vitt munká
okozta, hogy a* Törökök juknak meg semmisítésével.
még jobban megerősskétték Viszont a* dézma szék felől
azon helyet, mellyen az vítták annakokáért a* Várat,
elótt a* menedék hely vala, kemény ágyúzásokkal, és
erőss, és nagy ágyúzásai a falat tartó karókat is tit
kat pedig a> nagy Prépost kon elvagdalák, hogy az a'nak háza felé intézek, a' hoz támogatott hordók le
dézma székről, 's olly ala- omolnának; de ott is vité
tsonyan lelövöldözék a* Vár zül viselték magokat az ol
nak belső kerítését, hogy talmazok, és a* helyet lánannak belső udvara már vi tzokkal megerőssítvén, a*
lágosan látszatott vala, 's Törököknek bérohanásaik
mind addig szórták tüzes grá- ellen, hathatós ágyúzások
náttyíikat a* Várba, mig ] kal oltalmazák vala mago
minden sütő, s Iis* háza kat az ínségesen ostromlot
kat felgyújtottak. Lá;ván e* tak. Midőn ezek szerént mind
nagy tüzelésnek szcentsés hadi fbrtéllyai, mind pedig
mególtattatását, Y ninden nyilván való vívásai által
igyekezeteknek hallgatta semmire sem mehettek az
tott sikeretlenségét; föld ostromlók, ííj külömbféle
alatt való járást késztének nemeit gondollyák vala ki
az ostromlók a* Várnáig kő az ostromlásnak, először is
faláig; mellyből kiuzetetet- a' völgyben egy lappangó
tek ugyan, de némellV os- fedeleket készítettek, hogy
tronilóttaknak elvesztések a* mieinknek nyilaikat az
kel. Azután a* Hétzei Wztól alatt elkerülhetnék, ők pe
ismét ííj föld alatt vali já dig az ostromlottakra szaba
rást készítenek az Ozmánok don lövöldözhetnének, és a*
a' völgyben olly véggel, Várból kijövőket elkerülhe
hogy azon részét a* tank tetlenül leoldozhatnék. Nem
nak, alá ásván, a' felvitő szívelhetvén ezt a' Várbé
vájatot, puska porral szir- liek j először vas hordókkal
gathassák a falakat széjjef, akarják vala széjjel döntet
ni fa alkotmányát az ellenés így juthatnának végre
Várnak birtokába; de i{t|s őségnek; azután pedig szárkos
9
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"kos tsóvákat készítvén, ezekkei szerentsésen elrongáltatták, 's kéntelenítettek a'
Törökök ismét más módot
ondolni; annakutánna pe*
ig temérdek szekerek ál
tal öszvehordattatott magas
dombokat készítettek a' Bébeki , és Polyki oltalmazó
helyek ellen, mellyek né
melly helyén majd magassabbaknak látszattak , a' kő
falakon kitörött nyílásoknál.
Viszont fortéllyal kéntele
nítettek a' Várbéliek is ma
gokat oltalmazni, az ellen
ségnek béronthatasái ellen.
Megfontolván e* dolgot Bor
nemisza , egynehány hortlókat rendeltetett, mellyeket
először mindenféle gyújtó
szerekkel megtöltvén, s kén
kővel, és szappannál megke
netvén , a* nevezett rakások
ra gombörgettette, miriekutánna égető kanótzait már
meggy újtogattatta; látván
ezt az ellenség, mind öszvefutának, hogy az hordó
kat el görgessek, ezek pe
dig elsülvén sokakat széjjel
szagattak, 's tsak kevesen
szabadíthatták meg életeket
gyors futásaik által az öl
döklő veszedelemből; és
5gy e'fortélyt is jelesen visz
sza tromfolák az ostromlot
tak. Azután pedig egy ir
tóztató nagy ágyút vontzol-
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tatott az előbbi helyre ar
ellenség, és a* Bebeki árok
ból rriindenféle szerentsétlenségekkel fenyegeté vala a*
Várbélieket; de ezt is ha
szontalanná tette Borne
misza Vezérnek okossága,
á* ki ismét másféle hordó
kat , és kerekeket, tüzes
szekerekkel olly mestersé
gesen készírtete, hogy mi
dőn azok a* Várból, a' ne- *
vezett völgyre leeresztetének az ellenség közzé, felgyúlladozván kártékony lö
völdözéssel szaggatták szaladásokban az ostromlókat, 's
szerte széjjel szórván a' tü
zet , sokakat megölt vala
közulök e'forrély álral. Nem
tudván hirtelen az ellenség,
mi dolog történhetne még
vélek ezen kivul, megszaladának,*'s az említett nagy
ágyút 2L Várbélieknek szerentséjekre elhagyák vala.
Egy része mindazáltal az el
lenségnek a* Vár kapujának
erősségéhez viszsza tért va
la, V a ' föld alatt való já
rást sok h e l y e k é általfúr
ván az oltalmazókat heve
sen irigerlették, sőt a ka
put is felgyújtván, viszsza té
rének. E példának követé
sére viszont más szakasz is
érkezett az ellenségtől, kik
nek nem tsekély veszedel
mekre • voltak a* jukakb.*.
1
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helyheztettetett éles dárdák, at ostromlottaknak, *s e*
és tüzes lándszák, mert mi kéréseket nyil lövés által
dőn e' forró, és tüzes va közlotték a* Várbéliekkel,
sakhoz nyúltak az Ozmá magasztalván egyszersmind
nok, tenyereiket, és karjai nagy bátorságokat, 's jeles
kat is haszon vehetetlenekké vitézségjeket; nyájasan kér
tették, 's megégették a' tü ték a* Tiszteket, hogy mind
zes vasak, és így kéntele- két részről kedveznének a*
níttetének elhagyni a* mie nagy vér ontásoknak, tud
inknek nevetségjekre tsak ván bátorságos, és szabad
hamarjában azon helyet, kimenetelekre engedelmemellyen nevezetes kárté k e t , adnák fel már ennyi
konyságokat sérelmesen űz ínsége, 's lerontása után a'
hették volna; de ezen ki Várat. De valamint a* több
vul kevés várakozás után ke már ez előtt tett izenetekresztül is lövettettek a' jaj » ú&y * kérésekre is né
gató Törökök az ostromlot- mák maradának az oltalma
taknak néminemű vigaszta- zok, s nem hogy feleletet
lásokra. Mint hogy pedig e* adtak volna reá, sőt inkább
sereg Ozmánoknak nagyobb álhatatosságjoknak, és gyors
része elveszett vala, viszont oltalmazásoknak új vitézi je
új erővel, s nagyobb bosz- leit adták vala,' noha mar
szonkodással rohanának a' több mint hét helyen széjjel
Várbéliek ellen; de ismét | lövöldőztetett a' Várnak k e 
haszontalanul, mert ekkor is rítése; 's elannyira megaláz
viszszaverettettek, Meczkei tattalak , hogy inkább a*
Vezérnek vigyázó vitézsége, Vár oltalmazómak, mint sem
s okos rendtartásai által. ! az ostromlóknak lett volna
Levelezéssel kezdek, tehát a' j szükségjek a* kérlelésre.
Törökök az ostromnak szeIlly gyakort *s több ízbétentsésebbtiblytatását, melly i li kéréseiknek látván megben inkább kérlelő, mint i vettetését az ellenség, eltö
sem szokások szerént intő kéllek végre magokban,
szavakkal éltek vala, 's ez hogy a* leg véressebb via
írásokat külömbféle Görög, dalhoz kezdgyenek, és utol
Deák, Magyar, és tót sza só veszedelmekkel is áldoz
vakkal elegyítették, sok, zanak a* Várnak birtokáért,
és mindenféle szabadságo Szent Mihály havának i a d i k
kat , '$ ígéreteket ajánlottak napján vala az ííjjont kirenr e

e

y

y

7

EGER.

EGER,

5^7

delt nap, mellyen a8* se Pető által kívánták segíte
regből állott erővel kezdek ni , TL kinek segedelmével
2L keménnyebb ostromlást az ellenséget ágyúzással, lö
az Ozmánok, 's a' Várba va völdözéssel , kövekkel, tég
l ó béronthatásra nyughatat lákkal , rész szerént agyork
lanul törekedtek; de Meczkei verték, rész szerént pedig
bétsináltatván a' lerontott elkergették. Azonban Dobó
kofalaknak üregjeit,* nagy is megérkezett vala, a* ki
hevességgel ellenek méne, néki bíztatván embereit nagy
. s erejeket hasonló erővel felgerjedéssel folytattatta a*
szerentsésen viszsza verte va | viadalt, maga pedig szíve
la. Lárván pedig, hogy vi- sen sajnálkozott Nagy István
tézzeiböl sokat elvesztene, nak elvesztésén, a* ki már
uj segedelmet küldött vé- két helyen három napig
delmezesekre, sőt maga is példás erővel vitézkedett va
vitézül hartzolt vala, noha la, *s testét egy köz legény
tulajdon veszedelmével, mert nek által adván eltemettete.
mind a* két részről^ sokan Ekkor megvették volna a*
megölettettek, 's maga Mecz Polyki részről is a* Törökök
kei is egy kő tsapás által se a* Várat, hanem ha ,Borne~
is Fiigedi
bet kapott vala. Midőn ezek misia, Zoltai,
egy részről szerentsésen foly nagy férfiaknak okos inté
nának, más részről tamadá zeteik , 's az ostromlottaknak
meg a' Várat az ellenség, vitézségjek által a tüzet ki
hasonló felgerjedett tűzzel, nem állhatván az ellenség,
és bátorsággal, melly felől általok szerentsésen viszsza
senkitől sem oltalmaztatott, nem verettettek volna. Sem
mivel ott Dobó Vezér vi mire sem mehetvén a* Törö
gyázott vala, a' kinek ek kök illy erőss , sőt dühös os
kor más felől volt dolga az tromlások által is, elvégezek,
ellenséggel, 's tsak'kevésbe hogy az egész tábornak min
múlt, hogy a* Várba bénem den erejével rohannának a*
rontott az ellenség, sőt már Várra; minekokáért nagy
völgyben nagy kiáltások lármával, >s tsattogással öszis valának a* Vár kőfalaira; vegyíilekezvén, éjféli idő
zászlókkal törekedő ellenség től fogva, egész délig meg
között; melly tselekedetet, szűnés nélkül mozgolódva tő
midőn Zuhányi,és Pribék ész rekedének 2L kirendelt hely
re vették vala, szándékjokat, re. Midőn már a* Várhoz kö
zeliié*
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zelítének, a' ki lövöldőzte- módgyát ejthetnék; a* k i k
tetett tüzes Iaptákkal ölet is majd nemek felett való
tettek agyon, mellyen na dolgokra vetemedvén, igen
gyon elkeseredvén, 's fel híven tellyesítették a' fő V e 
háborodván , fúriák mód zérnek páran tsolattyát. A '
gyára rohantak a* Várhoz, s többek között egy Aszszony
nagy mérézséggel megmá észre véyén, férjének oldala
szik egynéhányan annak kő ! mellet^ való agyon lövettefalait, a* hol épen Dobó ál j tését, annak sisakját, és
lott vala. Bátor oroszlán ; fegyverét felöltözvén, mind
módgyára védelmezé ez is addig verekedett, noha már
mind kardal, mind ágyuk több sebeket kapott vala
kal, az ellenek rohanó Oz míg három Törököt halálra
mánok ellen , s annyira ve vágott vala, s illy diada
rekedett vala, hogy mind lommal méne kedves férjé
lábain, mind kezein sebet nek betses lelkéhez! más
kapott, s mellé vett legén- Leány pedig látván Annyányet is , a kinek aranyos si nak halálra lett lövettetésér,
sakját tartani adta, elvesz midőn a* Várhoz hurtzolná
tette vala maga mellől. Igen az ellenség ellen, a' nagy
dítséretes példa adásával elég köveket, annyira felboszhathatósan felhevítette ka szontatott édes Annyának
tonáit, bíztatta a* gyengéb-~ haláláért, iogy azon követ
beket, az elfaradottakatpe felkapván , s a' Várból in
dig borral frissíttette. A* jó dulatosan levetvén, azzal
erejueket lep; előre az ellen két Törököt agyon ütött va
ség ellen állította, elégtele la, kettőt pedig a* mint ír
nek lévén pedig ezek annyi ják , niegsebessített. Más
ellenség ellen, minden me több, s nagyobb merészsé
zei munkásokat, s lakoso gek , és nagy erővel való
kat is az ellenség ellen for viaskodások által ekkor is
dított, 's vezérelt vala; szerentsésen viszsza verette
fegyvert adata mindeneknek tett az ellenség. Annakutánkezeikbe, sőt utóllyára az na a' Polyki őrizetet tárnaAszszonyi Nemnek is meg- dák ^vala meg az Ozmánok,
parantsolta, hogy kövekkel, hólett puskáikra kötözvén
forró vízzel, tüzes szurkok dárdáikat, azokkal sokakat
kal űznék az ellenséget, a megsebesítettek a'Várat őr
mint tsak lehetne, 's jó zők közzul, míg a* Tisztek
azok
y
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stzok ellen is segítséget hoz látván a* veszedelmet, azt
tak vala: de látván a* Törö mondották, hogy a* Magya
köknek nagy sokasodásokat, roknak Istenek ellen ( a' ki
és majd tsak nem győzedel- nek bizonyosan kell e' Vá
meskedéseket, ágyúkat töltöt rat oltalmazni) nem akar
tek vala meg temérdek apró nak szerentsétlenul hartzolvasakkal, és ólmokkal, s ni; minekokáért elszélled^
azokat a' diadalmaskodni vén a* még életben lévők,
akaró ellenség közzé lővén , viszsza tértek feleikhez. Elez által sokakot, Y a' töb ve'sztvén az ellenség hármas
bek között Arszlán* követ- tsa-táját, hat napig tartott,
tyét is halálra lőrték vala. nyugovások. urát* viszont
Ezt látyán a' mieink na nagy ágyúzásokhoz kezdett
gyobb bátorságot vettek, és midőn pedig azzal is haszonaz ellenséget ámbár magok j talánná léve ostromlások; kű%
nak tetemes károkkal, de lömbféle dltséreteket mond
tsak ugyan megverték, a' ván a* Magyaroknak vitéz-*
kik közül az írók szerént ségjek felől, ocía hagyták
nyóltz ,ézernél több elesett a' Várat, és Pest felé öszve
vala. Mig ezek, egy részen szedvén bútoraikat, elindúszerentsésen történtek va lának. Áz Egri Várbéli oltal
la', az á kapunál a' Jantsá- mazok pedig az Istennek
rok nagy bátorsággal, és se nagy hálaadásokkal köszörénységgel Meczkeinek leg nék, s magasztalák megkeménnyebb
ágyúztatása tartattatásokat, és továbbra
mellett is megmásztak va is a* Várban tartózkodtak, '
la a' Várnak kőfalát, és minden győzedelmi kevély
már három ezernek meg ség nélkül. Követnek váöl ettetések után sem lankad lasztyák vala Vajda Jánost,
Somogyi
tak vitézségjekben, 's ke- Iváni Györgyöt,
KosTeghi Alber
ménnyen .verekedtek míg Anárást,
egynehányat kivévén, a' kik tet, Eunuchusnak, Arszlánhamarjában leugrottak, több nak, és Vilibéghek három
nyire a* tsata piatzon ma aranyos bizonyító jeleivel
radtak. Bíztatta vala ugyan megizenék Bétsbe, F E R D I 
a* Vezér az Ozmánokat, hogy NÁND Tsászárnak a* jeles
vitézségjeket folytassák,, és győzedelmet, kik minekgyőzedelmesek lejéndenek, utánna Királyi ajándékok
de a' hátq. lévő kevés nép, kal megajándékoztattak vay
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!a, viszsza térének, Dobó
edig a' Tsászárnak, és a' laosoknak megegyezésekből
a* Várbeli fő kórmányozóji
hivatalát letévén, Sforszia
Fallaviczninák adta által,
olly reménységgel, hogy
Bátori András után az Erdé
lyi Vajdaságra fogna lépni.
Dítséretesen szorgalmatos
kodott ezután Bornemisza,
s az Egriek, a* Várnak meg^
erőssitésében, 's oltalmazá
sában. De végre MDXCVIdik esztendőben, tsak ugyan
lehetetlen vala a* Törökök
nek nagy erejek ellen meg
oltalmazni, mert a' Szolno
kiak egyesítvén erejekét a*
több Ozmánoknak seregek
kel , Eger Várának ostromlá
sára siettek, s Sept ember nek
aydik napján aoo ezer főből
álló sereg érkezek Éger Vá
ra alá, melly nagy roppant
serég, azokat a* hegyeket,
völgyeket, és síkságokat,
mellyek Felnémet, Ostoros,
Kis Tállya között helyhezrettek, egészszen beborítot
ták sátoraikkal, 's minden
felől bésántzolván magokat,
nagy gátokat készítettek, a?
Várnak minden részei ellen.
Végre pedig nagy törő ágyu
kat szegezének ki minden
felé, az ostromlottaknak
vakmerőségjek pedig annyi
ra nevekedett, hogy nem

Í
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tsak hogy a* Várnak kapuit
bé nem zárták vala; hanem
még azon felül minden n a p
tsatázásokat is tettek az e l 
lenséggel a* Váron kivul, a*
Városnak lakosai ellenben,
a' félemlítő környul állások
tól tartván, magok gyújto
gatták fel házaikat, és úgy
voniulának bé a* Várba. Ezt
megtudván a' Vezér népé
nek nagy bőgésekkel az Al
Magyari kapun a' Városba
rohan, és elrendelt ágyúi
val a' Várat szünetlenül lövöl
dözted vala, és midőn annak
kőfalain rést veretett a* Vár
nak kőfalaira mászatta ka
tonáit , kiket az őrzőknek vitézségjek viszsza vert ugyan ,
de a' dézma szék felől föld
alatt való járást készítettek,
mellyet Cogeran,

Claudius,

is Stella Kristóf észre vet
tek , s azonnal ellenek való
vajatokat ásattak; de az el
lenség az övéit hamarább el
süttetvén , általa a' Várnak
falak nem igen rontotta
ugyan, de az ellenek dol
gozók a' föld alá temettet
tek, kik között vala maga
Stella Kristóf is. Annakutánna pedig rész szerént a* Vá
ros felől, rész szerént pedig
a* hegyek felől is széjjel lö
völdözvén a Várnak falait,
Octobernek iodik napjára
rendelé a' Vezér táborában a*
Várba
9

r
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Várba való bétóntást. Négy
ízben mászták vala meg a
Várnak falait az Ozmánok»
*s ugyan annyiszor verettet
tek viszsza a' Várnak kofa*
Iáiról , még pedig mind a'
két résznek veszedelmével
Maga a' Várnak fó kórmányozója is megtsüggede re*
ménységében a* Várnak meg
tartása felöl s végre min*
den elvesztette reménységét,
mivel Balog Mihálynak tanátsa mellett sokan pártot
akartának ütni, és a* Törö
köknek a Várat által adni.
Azonban az ellenség is mind
nyájoknak bátorságos elme*
netelt, és sokféle szabadsáv
sjokat igért, ha a* Várat
leiadnák ónként. Elvégezek
annakokáért
követségben
küldvén a' Papok közzül tá
lam Pavona Mártont, Besenyei Györgyöt, Mehemethez, a' kik midón viszsza
jöttek vólnak a* békélló el
lenségtől arany betűkkel
íratott levélben hozták el ,
mind azoknak a feltételek
nek tellyesítését, mellyet
kértek vala tólök; felnyit
ván e* szerént a* kapukat,
az Ozmánok beeresztettek
a* Várba, a' mellybói ma
gok kiköltöztek vala.
Elfoglaltatván e* szerént
Eger Vára, birtokunkba va
la ugyan, de az Ozmánoknak
1
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jár hí ok alatt > 5 abban is ma*
radott egész MDCLXXXVII*
dik esztendőnek folyásáig *
midőn
tudniillik
Dond
Márk Gróf, Karafa,
Ko*
Háry Istvdrtt és Barkó t^y

Ferent[ Vezéreknek mint e*
Vár igazgatóinak segédei*
mei által az ellenségtől éh*
ség által Rusthanes, akkori
I fő kórmányozótól feladat*
tatvárt viszsza nem vétette*
tett, a* Várnak őrzőit illetd
szabad kimenetelt kívánó)
feltételeknek elfogadásával*
Nem külömben MDCCIVdik
esztendőben • midőn Rakó*
tzitól elfoglaltatott vala, ha*
sonló móddal vétete viszsza*
Sok külömbféle veszedelme*
ket kiállott hajdan Eger Vá*
ra. Gyakotti Veszedelmeibe*
képest sokat is elvesztet va*
la elóbbeni szépségéből
mert napkelet felől való me*
redekséges része, melly *
mintegy fele Vala* elrontat*
tattatott > nem külömben a
Várban lévő Templomai iá
széjjel szedettették > úgy
hogy a' Város felé szolgáló
kő kerítésén kivul, már má
egyéb benne nintsen, hanem
egynehány lakó házak, úgy
mint a* fő kórmányozónak
háza, a' tömlötz* mellyhá*
rom részre osztatik, a* töm*
lötz tartónak szállása $ és a*
Várbéli foglyokra íiézvé
N n
megi
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megkívántató fegjrverés viyázóknak lakásaik. Ezeen kivul az Al Magyari ka
p u , és két meredekség,
mellyekröl a* Várat, és a*
Városnak minden részeit ki
láthatni. Nem külömben a*
Várbéli kútnak egygyikeis
használtatik még. A' mi pe
dig a' Várba való bejárást
illeti, már most minden fe
löl kapukon kivul is járha
t ó ; mindazáltal a' fö bejá
rás a Város felől való ket
tős kapun vagyon. Leg ne
vezetesebb é* Vár építőjé
nek szorgalmatosságában a'
Vár kerítéseknek, vagy kő
falainak igen széles vastag
sága ; mindazáltal már most
kevés ideig alhatna ellent
az ellenségnek maga oltal
mazásával , mivel minden
» erősségeitől megfosztattatott.
Az előtt a* Királyi birtok
ban vala, midőn még Báró
Vildenfelsz vala Fő Kórmányozója; most pedig már
pénzen vett birtoka a nagy
Méltóságú Egri Püspökség
nek, mellyet mostani Egri
Püspök N. Mélt. Gróf Galantai Eszterházy Károly, Ő
Extzellentziája szerzett vala.
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EGER VÁROSA.

Agria,

Er-

laa, Jager. Püspöki régi
nevezetes Város a* Vár alatt
égy völgyben, Heves Vár
megyében, földes Ura az

Egri Püspökség, melly* 1 4
Vármegyére terjed. SZJBNT
ISTVÁN Király alkotója, '&
egyszersmind bőven m e g ajándékozója vala; a' mint
IVdik B É L A Királynak D i 
plomájából nyilván látható,
ad ann. 1261. idus Septembr.
Lakosai katolikusok, fek
szik Gyöngyöshöz négy, Miskóltzhoz pedig öt mértföld
nyire , történetei a* Várhoz
hasonlítók. Hajdani régi Püs
pöki birtok, lévén, Püspöki
Városnak neveztetik. Vala
mint régenten is népes , és
nevezetes gazdag Város va
la* úgy most is napról nap
ra építtetik. Külömbféle je
les Templomai között, me!*
lyekkel kivákképen ékeske
dik e* Város, nevezetes a*
többek között a* Város Szent
egyháza , 7? Szerzetes Atyá
ké közzul pedig a* volt Jesuitákiy cC Minoritáké , Szer
vitáké, SzentFerent[ Szerze

tebéli Atyáké, c£ MiserikordiánusokéyVdtWy mellett most
is szemléltetik a* Török Metset, és Trinitáriusoké. Nem
külömben az ispotálynak
Temploma; három Kápolnák, a Püspöknek udvari
Temploma, és a' felsőbb
Oskolabéli Iffjúságnak szá
mokra építtetett híres Lictumbéli Kápolna* A* Rátzoknak i$ nevezetes Tem*
plomjok
1

EGE*.

EGER.

plomjok van a* Városnak
felső részében , távolabb a*
több Templomoktól. Azt állítryák némellyek, hogy it
ten hajdan Dominikánusok is
laktak volna. A* Franciská
nusok felől pedig azt állittya
Pázmán Péter, hogy maga
S[ent Ferent[ személyes je

títtatott MDXCVIdik eszten
dőben, midőn a' Törökök
nek birtokokba juta. Visz
sza vétetett végre MDCLXXVHIdik esztendőben, és
meg is építtetett, s a* Király
nak jószágaihoz tartozott;
mígMDCXCIVdikben i d i k
Aprilisben, L E O P o t n Ki
rály által e' Város Fénesi
Egri Püspöknek ajándékoz
tatott, és tsak a Vár ha>
yattatott meg a' Királynak
írtokában, a' mint ezt látni
I lehet az említett Tsászárnak
Királyi adományos levelé
ből. Már most mind a' Vár,
mind pedig a' Város, az Egri
Püspökségnek birtoka. Ré
gi épület itten a' Püspöki
9
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len léttévei, még életében
rendelte volna arra a* hely
r e , mellyen most vannak,
melly időt Barkótzy az 110.5dik esztendőre teszi. Akkor
az Egri Káptalanbéli Uraság,
mellynek mindenkori helye
itt vagyon, 36. Kanonok
Urakból állott vala, most pe
dig tizenketten vágynak. Kü
lömbféle szabadságai vágy
nak e* Városnak, mellyek- Templom, s S^ent János
kel a' Magyar Országi Kirá Apostolnak tiszteletére van
lyok megakarák vala e' Vá- j szentelve. Világi épületei
rosnak erdemeit jutalmaz- között a' Püspöki kastély is
tatni, a* többek között ne-1 jeles épület, de leg neve
vezetés, RUDOLF Tsászárnak j zetesebb benne a' pompás
Diplomája, mellyek szerént, Líceum, mellyet Nagy Mél
nevezetes szabadságokkal élt tóságú mostani Egri Püspök,
vala Eger Városa, mind ad Grót Eszterházy Károly 5
dig míg a Házai hadako Extzellentziája építtetett, s
zások nem rongálták. Ki nevezetes tsillag* visgáló ma
váltképen elpusztíttatott A- gos, tágas , és ritka szépsé
chomet
ostromoltatásakor, gű matematica eszközökkel
Dobónak
vezérlése alatt; tellyes toronnyal díszeskeminthogy ekkot az egész! dik. Jeles épület a' Foglári
Város hamvába temettetett. | Convictusis,
vagy nevelő
Felépíttették ugyan azt e l - j ház, melly három részre osz*
pusztulásából Bornemisza , 'tátott, 's szép kertel ékesítte
es mások; de ismét elpusz-1 tett, néhai Gróf Barkótzy
Nn %
Püs1
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Püspöki azután Esztergomi sze külömbféle kézi mester
Érsek által. Nevezetesek to ségeknek folytatása, és gaz
vábbá a* Minoritáknak Klas- dálkodás által élnek, m á 
tromjok, a* Vármegye há- sok pedig; szőlő munka k ö 
Ká
ea, a' Kanonok Uraknak, rül foglalatoskodnak.
és más külömbféle Uraságok rokra vala az előtt folyó vi
nak házaik, kivált a' piatz ze , míg G. Eszterházy Ká
körül. Útszái között pedig roly ó Excellentziája, mint
leg nevezetesebb ugyan a* földes Uraság falat vonatván
Káptalanbéli Urak' házairól hagy költséggel a' Városon
neveztetett útszája. Meleg kivül e* nevezetes fogyatko
fördö házak, vagy szobák is zást meg nem orvosolta. Uvágynak itten. A* Könyv gyan ez Uraságnak köszöni
nyomtató házat néhai nagy eredetét egy része a* Város
emlékezetű Gróf Barkótzy nak , a* vásár helyén, melly
Püspök állíttatta fel Egerben, nek fekvése kies, 's házai
s életében a* magyar könyr jól el rendelve épültek, 's
vek eránt való példás ke építtetőjének nevéről Károly
gyelmességének nyilván va Városának hívattatik. Szán
ló jeleit örökös emlékezet tó földgye, réttye, erdeje
ben hagyta. Határjá jó ter szük, fát mind tűzre, mind
mékenységu , körülötte a* épületre pénzen vesznek, pia
hegyeken nevezetes termé tza hasznos, Vásárjai népe
kenységu 's számos szóleik sek, kereskedésre alkalma
vágynak, 's é* vidéken leg tos módgyok, második Osz
jobb veres bort teremnek , tálybéli.
gyümöltsök is sok terem, és
EGERAG. Magyar falu Ba-v
kedves ízűek, keresetre jó
ranya
Vármegyében, földes
módgyok, kő bányájik elég
Ura
Gróf
Battyáni Uraság,
köveket szolgáltatnak, né
lakosai
katolikusok,
fekszik
hány esztendők ólta márvány
a'Pétsi
járásban,
határja
gaz
kő bányájok is van, Y jó
dag
termékenységu
,
tulaj
téglát égető házaik. Kertyei
gazdagon termők, folyó vi donságaira nézvre hasonló
zén malmai helyben, 's ezen Bagotához első Osztálybéli.
kívül meleg vize is van,
EGER V I Z E . Folyó víz He
melly télen némellyeknek ves Vármegyében , melly
hasznos szolgálatokat tesz, Eger Városán keresztül foly,
A lakosoknak nagyobb ré J 's apró halakkal bővelkedik,
és
9
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é s jó ízu rákok vágynak
benne.
EGER. Magyar falu Szála
Vármegyében., birtokosai
külömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik Dióskáliiak szomszédságában, 's en
nek filiája, Szála Apátitól
mintegy más fél mértföld
nyire, határja közép termé
kenységu, vagyonnyai kü
lömbfélék.
EGER. vagy Égeri. Kis falu
Nyitra Vármegyéb, birtoko
sai Jánoky Urak, lakosai ka*
tolikusolc, fekszik Pogrányhoz közel, 's ennek filiája.
EGERALLYA. Magyar falu
Veszprém Vármegyéken, bir
tokosai Szakai, és más Ne
mes Urak, lakosai katoliku
sok , külső Váth mellet fek
szik közel Marczal vizéhez,
Adorjánnak szomszédságá
ban , Pápától két mértföld
nyire , határja jó termékeny
ségi*, legelője elég, máso
dik Osztálybéli.
EGERESD. HresdoyetT.

Tót

falu Trentsén Vármegyében,
földes Urai Nevedy Uraság,
és mások, lakosai katoliku
sok , fekszik Nagy Chlivennek szomszédságában, 's en
nek filiája, a' Zaj Ugrótzi
Uradalomban, határja kö
zépszerül,
EGERESRE, vagy Egreste.
Valkovitza.

Orosz falu Be-.

$6$

reg Vármegyében , földes
Ura Gróf Schönborn Urasági
lakosai ó hitűek, fekszik a*
Munkácsi járásban , határja
meglehetős termékenységig
EGER FARMOS. AZ F . ben

tűben.
EGER SZALÓK. Magyar fa-,
lu Heves, és külső Szolnok
Vármegyében, földes Ura az
Egri Káptalanbéli Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Eger Városához egy mért
földnyire, határja jó termé
kenységu , tulajdonságai ,
mind Domoszlónak, Eger
ben piatzozása, és szőlő he
gyeihez egy órányira lévén,
pénz keresetre jó alkalma
tosságavan, első Osztálybéli.
EGERSZEG. Magyar falu Ba
ranya Vármegyében, földes
Ura Gróf Battyáni Uraság
lakosai katolikusok, fekszik
a' Hegyközi járásban , határ
ja gazdag termékenységu ,
's nevezetes javaihoz képest,
első Osztálybéli.
EGERSZEG. Magyar falu Ba
ranya Vármegyében, földes
Ura a' Pétsi Kis Papság, l a
kosai katolikusok , fekszik
a* Pétsi járásban, hatarja gaz
dag jeles vagyonnyaihoz:
képest, első Osztály béli.
EGERSZEG. Tót folu NyU
tra Vármegyében, földes Ura
az Esztergomi Érsekség, la
kosai katolikuspk » fekszik
r

T

%

V n }

.Nyitra^

5*5

, EGERSÍ

Nyitrától más fél mértföld
nyire, az Esztergomi Me
gyéhez tartozik, földgye, és
réttye első osztálybéli, le
gelője elegendő, malma is
helyben, piatzozása Nagy Tapolcsányön, és Nyitrán, fáÁZ szuken, második Osztály
béli/
EGERSZEG. S[ala

Egcrs[eg.

EGERS.

lélvén terhes korában, b o r 
jút szült vala, mellyet m i n t
hogy meg keresztelni n e m
akarták, meg ölte az Aszszonynak férje. A* múlt esz
tendőben Szála vize hirtelen
meg áradván sok lakosok
nak nagy kárt okozott itten.
Határbéli földgye ámbár, a*
homokok miatt közép ter
mékenységu , de mivel sző
lő hegye , legelője , fája ,
makkja, 's a* Mester Embe
reknek jó keresettyek van,
vagyonnyaikat könnyen eladhattyák, 's több Országos
Vásárjaiban sokan öszve gyü
lekeznek , fuhározással is ke
reshetnek , jó piatzozása is
lévén, első Osztálybéli.
EGERSZÖG. Magyar falu
Torna Vármegyében, birto
kosai külömbféle Urak, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik Szilásnak
szomszédságában, 's ennek
filiája, határbéli fóldgyei bú
zát bőven teremnek, réttyenek egy részében sarjú is kaszáltatik, eladásra, és kere
setre jó módgya, itatója al
kalmatos, legelője elegendő,
erdeje makkos, fája tűzre, és
épületre, a* vas verő műhe
lyeknek szomszédságokban
lévén, szenet, 's meszet is
égetnek, szőlei középszerük*
Királyi dézmát nem adnak*

Magyar mező Város Szála
Vármegyében, földes Ura a*
Szombathelyi Püspökség, egy
darab részét Horvát Uraság
bírja, lakosai katolikusok,
és kevés reformátusok, fek
szik Szála vize mellett,hajdan
kőfallal, és vigyázó tornyok
kal vala meg erőssítve; de
az Ozmánoknak gyakorta
meg ujjított ostromlásaik ál
tal elpusztíttatott. Itt va
gyon a* Vármegye háza is,
melly ujj épület, s a* Város
nak nem tsekély díszt szol
gáltar, és a' katonáknak nem
régen építtetett szálasok, Po
stája, és Ispotállyá is van. A*
Sz. Magdalénának emlékeze
tére szenteltetettTemplomot,
melly két tornyokkal ékesít
tetett, Koller Püspök építet
te vala, és Czimbal nevű hí
res képíró által, festette k i ,
ritka, és nevezetes történet
vala itten I779dik esztendő
ben , hogy egy Aszszony valamelly afrikai tehenet, igen
mélyen béhatólag meg szem első Osztálybéli,
9

EGER-

EGERS,

EGERS.
EGERSZEG.

Iván

Égerszög. Markotz, Petrótz, Sztanótz,

Elegyes falu Vas Vármegyé
b e n , birtokosai Talián?* és
más Urak, lakosai katoliku
s o k , fekszik Reptze vize mel
l e t , Vámos Családnak szomezédságában, 's ennek filiá
j a , földgye közép termé*
Jtenységu, de határja szorossk a lévén, második Osztály
béli.
EGERSZEG. Kemény Eger-

szeg. Magyar falu Vas Vár
megyében , birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai ka
tolikusok, fekszik Csepregtöl mint egy ihás fél mért
földnyire, határja középsze
r ű , valamint vagyonnyai is,
második Osztálybéli.
E G E R V Á R . Magyar mező
Város, Vas Vármegyében,
földes Ura Gróf Szécsényi
Uraság, hajdan, nevezés va
la Vas Vármegyében, az'Ozmanoknak ki tsapásai ellen,
mivel mindenfelől körül lé
vén vétetve vizekkel, és mo
tsáros tavakkal, nem kevés
bajt okozott az ostromlók
nak hozzá való férhezhetés e k : motsáros vize kivált
délfelé meszsze terjedj 's kü
lömbféle halakkal bővelke
dik. Az Egervári Uradalom
hoz tartoztak ezek a' hely
ségek Fetantz, Korong, Barkotz, Borhida, Bokrats, Muzna , Kusztanótz Csöpintz,
t
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Ivanócz, Andrétz Tót Ke
resztúr , Domokosra, Kamsotz, Prosznyákfa , Dávid
háza , Kertsa, Szomorócz ,
Bükkallya, Velemet, ésSzombatfa, mellyek most külömb
féle Uraságoknak birtokaik
ban vágynak, lakosai kato^
ükusok, fekszik hegyek kö
zött , Gyösfa falunak szom
szédságában , Mór vize mel
lett , határja jó termékeny
ségu, tulajdonságaira nézve
hasonló Andrásfához , eUa
Osztálybéli.
t

Kis EGERSZEG. Szabad
puszta Vas Vármegyében
fekszik Gerséhez közel.
EGER VÖLGYE. Magyar fa
lu Vas Vármegyében, földes
Ura a* Genevai közönséges
társaság , fekszik Kámhoz
közel, *s ennek filiája, ha-,
tárbéli földgye középszerű,
vagyonnyai ollyanok mint
Alsó Mesterinek , második
Osztálybéli.
t

EGREGY. Magyar falu Ba
ranya Vármegyében, földes
Ura a* Pétsi Püspökség, la
kosai katolikusok, fekszik
á* hegyközi járásban, makk
ja elég, Pétsen piatzozása,
de mivel földgyei nekezea
miveltetnek, és bora is kö
zépszerű, második Osztály-*
béliNn
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EGBEGT*

EGREGY. Elegyes német
EGRES. Német Egres. Ele
falu Szála Vármegyében föl gyes falu Somogy Várme
des Ura Gróf Festetich Ura g y é é n , földes Ura G r ó f
ság , lakosai katolikusok , Battyáni Uraság , lakosai k a 
fekszik Alsó Páhoknak szom tolikusok, fekszik Koppanszédságában , 's ennek filiá* | tól
mértföldnyire. Föld
j a , Keszthelytől más fél gye jó minémuségu, fája
mértföldnyire, földgye, szo elég, legelője középszerű ,
lö hegye középszerű, va de mivel szőlő hegye nin»
gyonnyai kiilömbfélék, má tsen, második Osztálybéli.
sodik Osztálybéli,
\
EGRES. Tőt falu Ugotsa
Vármegyében, birtokosaiB.
EGRES. Magyar falu Fejér
Prényi, és más Urak, lako
Vármegyében, földes Ura
sai ó hitűek, fekszik FantsiGróf Zichy Uraság, lakosai
kához közel, 's ennek filiá
katolikusok, és reformátu
ja , Nagy szőlőshöz fél mért
sok, fekszik Fantsika mel
földnyire, az Ország úttyálett, 's ennek filiája, Simonyban, szántó földgyei két nyo(ornyától egy mértföldnyi
niásbéliek, s négy marhá
r e , Somogy Vármegyének
val miveltetnek, mellyek jó
szomszédságában, határja kö
időkben alkalmatos rozsot
zépszerű , valamint vagyon
teremnek, réttye, fája v a n ,
nyai i s , második Osztály
legelője marháinak elegenbeli,
' d ő , piatzozása Nagy SzöllöEGRES. Apdtursdg az Egri
I sön jó , mivel szántó föld
Püspöki kerületben. ( Abf>agyeinek nagy része sovány,
fia 2?, Maríac V. de Egres.)
és nedves, második Osz-.
EGRES. Magyar
Egres. tálybéli.
EGRES. Elegyes falu Zenn
Magyar falu Somogy Vármeyenen, földes Ura Hertzeg plén Vármegyében, földes
szterházy Uraság, lakosai Ura Báró Orczy Uraság, la-i
katolikusok fekszik Török kosai katolikusok , fekszik
Koppanhpz közel, és ennek Pelejtéhez nem meszsze, 's.
filiája, hegyek között, fája ennek filiája, határja három
tűzre , és épületre van, föld nyomásbéli, melly minden
gye meg lehetős termékeny féle veteményt jól terem,
ségu, réttye, .Jegelője j ó , ak réttye kétszer kaszáltatik, és
kalmatos itatója is van, má- jó szénát terem, legelője
igenis elég, majm* határ*
ledtk Osztálybeli,
jábafl| •
t
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EGRES.

EGRIS.

jtfp

)ában, eladásra alkalmatos
módgya tíjhelyben, Gálszécsen, és Kassán, makkja
elég, a* Hegyallyai mező
Városokon pedig szekérrel,
és kézzel is kereshetnek
pénzt, elsó Osztálybéli.

filiája, szántó földgyc három
nyomásbéli, 's jó tiszta bú
zát, kétszerest és rozsot te
rem , réttye j ó , és elegen
dő, Szatmári piatzozása egy
mértföldnyire, legelőjp mar
háinak hasznos füvet terem,
itatója alkalmatos, fája tűzre
EGRES. Elegyes falu Toés épületre, tulajdon határ
rontal Vármegyében, földes
jában makkja elegendő, belUra a' Királyi Kamara, la
lő almás kertyei is vágynak,
kosai katolikusok, és ó hi
nádra semmi szüksége sints,
tűek , fekszik Német Csa
szenet is égethetnek,
rész
nádnak szomszédságában, ha
esztendőbéli kortsm altatása
tárja jó termékenységu.
szabad, kendert áztató vize
pCRESD. Hresdovc[e. Tót
alkalmatos, a malom egy
falu Trentsén Vármegyében, órányi járásra vagyon tőle,
birtokosai külömbféle Urak, második Osztálybéli,
lakosai katolikusok, fekszik
EGRIS. Bánátbéli falu, fek
Nagy Chlivennek szomszéd
szik Maros vize mellett, Sz.
ságában , 's ennek filiája,
Miklóstól fél mértföldnyire,
határja közép termékenysé
határja közép termékeny-*
gu , réttye, legelője j ó , má
ségu.
sodik Osztálybéli.
EGYED. Magyar falu So«*
EGRESKE. VulkavctTa.Elepron Vármegyében , földes
'gyes magyar falu Bereg Vár
Ura Gróf Festetich Uraság
megyében, földes Ura Gróf
lakosai katolikusok, fekszik
Schönborn Uraság, lakosai
Va'dosfátol fél mértföldnyi
katolikusok, és más félék,
re, és az Uraságnak szép
határja sovány, tulajdonsá
kastélyával díszesittetik, ha
gai hasonlók Pubroviczátárjának meglehetős termése
hoz, harmadik Osztálybeli,
van, de más fogyatkozásai
E o R í r Magyar falu Szatmiatt, harmadik Osztálybéli,
EGYEDUTA. Elegyes falu
már Vármegyében , földes
Ura Gróf Szirmay Uraság, Szála Vármegyében, földes
& mások, lakosai katoliku Ura Gróf Szapáry Uraság,
sok , többen reformátusok, lakosai katolikusok, fekszik
fekszik Sz^tniár Németihez, Letenyének szomszédságán
egy mértföldnyire, '$ ennek ban, 's eiinek filiája, hat^r*
1
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béli földgye igen jó termé
kenységu , 's más jeles tu
lajdonságaihoz képest is, el
só Osztálybéli.
EGYEK. Magyar falu Szabolts Vármegyében, földes
Ura az Egri Káptalanbéli Ura
ság, lakosai katolikusok, és
reformátusok, fekszik a' Nád
udvari kerületben, határja
ollyan jó termékenységu
mint Csegének, elsó Osz
tálybéli.
EGYHAZA.

Nyáregyháza.

Magyar falu Pest Vármegyé
ben, birtokosai külömbféle
Urak, lakosai katolikusok,
többen reformátusok, fek
szik 2L Kecskeméti járásban,
Apostaghoz közel, 's ennek
filiája, szőleje utolsó osztály
béli bort terem , nádgya el é g , Duna vize szomszéd
ságában ; fogyatkozásai hogy
legelője szoross , szántó föld
gye, és réttye saját határjá
ban nintsen, sem fája, mel
lyek miatt harmadik Osz
tálybeli.
EGYHÁZA.

Tót

egyháza.

Elegyes falu Pest Vármegyé
ben, földes Ura Báró Rudnyánszky Uraság, lakosai
reformátusok, fekszik a* Du
na, mellett Sóitól fél mért
földnyire, határja meglehe
tős termékenységu.
EGYHAZA.

EGYHÁZA*

EGYEK.

Veres

egyháza.

Magyar falu Pest Vármegyé

1

ben, földes Ura a Váczl
Püspökség, lakosai katoli
kusok, és reformátusok, f e k 
szik Kerepeshez , és Váczhoz is' két mértföldnyire
Szent Egyházát Kardinális
Migázzy Uraság építtette,
határja középszerű, bora j ó ,
s vagyonnyainak eladásira
alkalmatossága j ó , első Osz
tálybeli^
%
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EGYHÁZA.

Német

egyhá

za. Elegyes magyar falu Fe
jér Vármegyében, földes Ura
Gróf Battyáni Uraság, lako
saikatolikusok, fekszik Bits| kének szomszédságában , 's
| ennek filiája, határja jó ter
mékenységu, vagyonnyai külömbfélék.
EGZHÁZA.

Agas

Egyháza.

Szabad puszta Pest Várme
gyében ,földes Ura Báró Or
czy Uraság, és mások, fek
szik Iszákhoz nem meszsze ,
és ennek filiája.
EGYHAZA.

Fejér

Egyháza.

Be^erida alhó. Elegyes oláh
falu Maramaros Vármegyé
ben , birtokosai külömbféle
Nemes Urak, lakosai kato
likusok, és ó hitűek, fek
szik a* Tisza partyán Veres
martai által ellenben, határ
ja gazdag termékenségu, rét
tye jó, legelője nagy, egyéb
tulajdonságaira nézve hason
ló Alsp Rhonához, első Osz
tálybeliEGY-

EGYHÁZ.
EGYHÁZA.

Fejér

egyhaza.

EGYHÁZ.
EGYHÁZFALVA.

571
Gasvár,

Dundelskirchen.
Népes né Hasvár. Elegyes magyar fa
m e t mező Város Sopron Vár lu Poson Vármegyében, föl
megyében, földes Ura Her des Ura Gróf Pálfy Uraság
tzeg Eszterházy Uraság, la lakosai katolikusok, fekszik
kosai katolikusok , fekszik a* Felső Szigeti járásban „
Fekete Városnak szomszéd Királyfal vához közel, határ
ságában , határja középsze ja középszerű, vagyonnyai
r ű , vagyonnyait jól eladhat- meglehetősek, második Osz
t y a , nevezetes pintzéje van tálybeli.^
EGYHÁZAS, vagy Kis Karitten a földes Uraságnak,
mas. Elegyes falu Szála Vár
második Osztálybéli.
EGYHAZA. Nyír
egyháza. megyében, földes Urai HerMagyar falu Szabolts Várme telendi, és más Urak, a' K»
gyében, földes Ura G. Ká betűben.
EGYHÁZAS, vagy
Puszta,
rolyi , és Dessöfi Uraságok,
lakosai katolikusok, ó hí Bodöge. Szabad puszta Vesz
rűek, és evangélikusok, Pos prém Vármegyében.
EGYHÁZAS FALU. Magyar
tája is v a r i , határja jó ter
mékenységu, jó gabonája, falu Sopron Vármegyében,
dohánnyá, 's dinnyéje terem. földes Ura Pásztory Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
EGYHAZA. Fejér egyháza.
Nemeskértöl fél mértföldnyi
Bela Czrikva. Magyar falu r e , határja jó termékenysé
Somogy Vármegyéi), földes gu , vagyonnyai középsze
Ura az Esztergomi Kápta rűek, második Osztálybeli.
lan , és G. Festetich Uraság,
EGYHÁZGELLE. Gelle név
lakosai katolikusok, fekszik alatt.
Sámsoflak szomszédságában,
EGYHÁZSZEG. Elegyes tát
s hozzá határja is hasonlító. falu Nyitra Vármegyében „
9
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EGYHÁZBEK. Magyar falu
Baranya Vármegyében, föl
des Ura a' Pétsi Kis Papság,
lakosai katolikusok, fekszik
a' Hegyközi járásban, határ
ja gazdag tulajdonságai je
lesek , 's hasonlítanak Bodolya falujáéhoz, első Osztály
béli.

földes Urai Gróf Brunszvik
és más külömbféle Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
Nyitra vize mellett, Surányhoz közel, Érsek Újvártól
egy és \ . mértföldnyire, föld
gye, és réttye első Osztály*
béli, malma helyben, de mi**
vei sem elegendő legelője.,
sem
r

EGYHÁZ,

EKEL.

sem fája tűzre, és épületre ,
sem pedig piatzozása alkal
matos nintsen > a' harmadik
Osztályba tétettetett.
EGYHÁZSZEG. Magyar falu
Vas Vármegyében, földes
Ura á' Helybéli Plébánia, la
kosai katolikusok, fekszik
Sárvár, és Vasvár között,
határja j ó , s vagyonnyainak
középszerű mivóltához ké
pest, második Osztálybéli.
EGYHÁZSZEG. Szállás Szá
la Vármegyében.

EKEL. Elegyes falu K o m a 
rom Vármegyében, b i r t o k o 
sai Hajnal , és más Urak
lakosai katolikusok, a' Szent
Mártonhegyi Benediktinus
Apáturság leg többet bírt
benne, fekszik Csicsótól fél
mértföldnyire , Érsek Léi
nek filiája, határja közép
termékenységu.
ELETSKE. Alaksintte. Ele
gyes falu Nyitra Vármegyé
ben, birtokosai Sándor, és
külömbféle Urak, lakosai ka
EGYHÁZAS BÁST. A* B , be- tolikusok , fekszik Lakátsit&ben.
hóz nem,meszsze, 's ennek
EGYHÁZAS G S L L E . A ' G. filiája, Nyitrától más fél mért
földnyire , vagyon ugyan
betűben.
• EGYHÁZAS HOLLÓS. A* H . helyben fája tűzre, szőlő he
gye , legelője elegendő, a*
betűben.
Galgóczi
piatzhoz tsak égy
EGYHÁZAS KESZŐ. A K .
órányira
van,
malma hely
betűben.
EGYHÁZAS. RADÓTZ. AZ R . ben , és a' szomszéd helysé
gekben , úgy mint Csáb >
betűben.
EGYHÁZAS SZETSÖND. A Z Szil, és Asta&ürtön, van nád
gya, és sássá is elég, de
Sz. betűben. ,
ERECS. Magyar, és tót fa mivel földgye réttye máso
lu Komárom Vármegyében* dik osztálybéli, a* második
földes Ura Gróf Zichy Ura Osztályba tétettetett.
ság , lakosai katolikusok,
ELEFÁNT. Le fant. Alsó, és
fekszik Megyer; és Csicsó Felső Elefánt. Elegyes faluk
mellett , I787dík nyertek Nyitra Varmegyében, föl
Lelki Tanítót, nádassá, s des Ura a* Religyiói kintslegelője elég, réttye saját tár, Gróf Forgách, és Báró
hasznára meglehetős, eladás Pongrácz Uraságok, és töb
ra jó alkalmatossága, 's ám bek, lakosai katolikusok,
bár a' víz néha járja határját, nevezetét vette a* híres néhai
mindazáltal jó tulajdonságai Elefánt Nemzetségtől melly
iievéntj első Osztálybeli.
nek K Á L M Á N Királytól aján*
dékoz9

9

9

9

ELEFÁNT.

ELE*.
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dékoztatott. Felső Elefánt tóba zárattattak. Kezdette e
felett lévő nevezetes flastro jeles épületet i76odikban
mok első Remete Szent Pál Szabó Vincze; tőkélletességSzerzeteseinek S^cnt János re vitte Kardos Lukács úgy
nak neveztetik, mivel ke nevezett Elefanti Paulinus
resztelő S{. Jánosnak tiszte- Priorok mint egy I774ben.
Jetére építette Elefánt Nem Bútsú járásai nevezetesek, s
zetség, melly ottan Sz. Pál a* földes Uraságnak temet*Szerzetét fundálta a' tizenne kező Kriptája is nevezetesíti.
gyedik században. A* régi Határja, s réttye igen j ó ,
Klastrom melly kő falakkal legelője elegendő , malma
vala bé kerítve, bízott ma- alkalmatos , fája tűzre, és
;a erejéhez kissebb zendfi- épületre, szőlő kegye közép
ésekben , és bátorságos la szerű , piatzozása közel Nyikást adott számos szerzetes trán, első Osztálybéli.
Férfiaknak: megromladozván
ELEK. Elegyes német, és
pedig idővel iyéodik esz oláh falu Arad Varmegyé
tendő tájban, rövid idő alatt b e n , földes Ura Báró Haroppant nagy Klastrom épít rucker Uraság, lakosai ka
tetett itten három emeletre tolikusok , és ó hitűek, fek
a* Templom két szárnya mel szik közel a' fejér Köröshöz,
lett, középen pedig rézzel fe határbéli földgye elég termé
dett torony emeltetett. Az keny, noha egy részen ha
e^észTemplom ki rajzolt fes tárja salétromos, melly hasz
tésekkel , s három márvány nos marháiknak , szőlei is
oltárokkai ékesíttetett. E* meglehetősek lévén , elsS
volt Klastromnak, és Tem Osztálybéli.
plomnak díszes a' helyhezELEK. Szenti Elek. Ma
tetése azért is , mivel a' he gyar falu Vas Vámegyében ,
gyek nyílásain Nyitra völ földes Ura Gróf Battyáni Ura
gyére szép tekintete vagyon ság , lakosai katolikusok,
le a' magossá^ról , háta me- földgye termékeny, legelője
gett pedig, es két oldalain elég, fája tűzre, és épületre
magasra emelkedő hegyek, réttye jó tiemu, mellyet né
mint bástyák sürü erdőkkel ha az aradások rongálnak,
ruházkodtak, mellyekböl a' szőlő hegye, és gyümöltsös
Bánya Várasoktól le folyó kertyei vannak, Stájer Or
patakok, a' volt Klastrom szág mellett fekszik, a' hoL
előtt nagy munkával készült keresetre jó módgya, mai*
ma
y
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ÉLESD,

JEus**

ma is helyben lévén, első Ura a' Királyi Kamara, la
kosai katolikusok, fekszik
Osztálybeli.
ELEK Sz. ELEK. Áz SZ. a' Pétsi járásban, határja g a z 
dag, tulajdonságai s z é p e k ,
betűben.
ELEMÉR. Bánátbél faluTo- 's hasonlók Berkeszd falujáé
rontal Vármegyében, földes hoz, első Osztálybéli.
Ura Kis Uraság* lakosai ka- | É L E S D . Magyar mező Vá
rolikusok, fekszik Nagy Becs ros Bihar Vármegyében, föl
kerekhez közel, s ennek fi des Ura Gróf Battyáni Ura
liája, határja^ó termékeny ság, lakosai katolikusok, és
ségu, vagyonnyai külömb reformátusok, fekszik Sebes
Körös vize mellett, a' Nagy
félék.
ÉLESKÖ. Németül
Schar- Váradi kerületben, az Or
fenstein. El hagyatott régi szág útban , 's Posta, és Só
Vár Poson Vármegyéb. haj ház is van benne, határja
dani birtokosai Czoboriak gazdag, bora j ó , s vagyon
valának MDCCVikben Rá- nyai nevezetesek, első Osz
kotziak meghódították, de tálybéli.
MDCCVIIdik Júliusban is
ELESFALU,
Elegyes ma
mét viszsza vétettetett. In gyar , és tót falu Hont Vár
nen neveztetik az EleskőiUra- megyében , földes Ura Her
<3alom (Domínium) melly tzeg Eszterházy Uraság, la
nek Feje Szent János mező kosai katolikusok, fekszik
Város. Ezt az Uradalmat ma Ipoly vize mellett, Kis K e gáévá tette néhai Gróf Bat- szivei által ellenben, Bár
tyányi Ádám, Országunknak hoz közel, 's ennek filiája,
volt Tárnok Mestere , s Határbéli földgyeit a' zápo
-ennek halála utánn I78aben rok járják, de tsak egy kis
ennek második fiára Gróf részét, másként mindene el
Battyányf Jánosra szállott, a* ső osztálybéli, Bátnak szom
ki most is bírja, 's öregbíti. szédságában v a n , első Osz
Ez Uradalomhoz tartoznak tálybeli.
Szent János, Bűr Sz. György,
E L I A S . Tót falu Zólyom
Búr Sz. Miklós, Búr Sz. Pé Vármegyében, birtokosai Boter, Kukló , Lázár Újfalu, chus, és más Urak, lakosai
Szekula, Závod , mellyek katolikusok, határja megle
hajdani Várak valának.
hetős.
ELLEND. Magyar falu Ba
ELŐSZÁLLÁS. Népes sza
ranya Vármegyében, földes bad puszta Tolna Vármegyé
ben >
9

7

9

ELŐ.

EMOKE,

b e n , földes Urai a* Cziszczertzíca Szerzetbéli Atyák,
lakosai katolikusok, fekszik
Földvárhoz , nem meszsze ;
többnyire földben készített
házakban laknak a' lakosok,
s az Uraságnak nevezetes
majorsága, es gabona tárja
vagyon itten,, határja jól ter
mo , vagyonnyai jelesek, és
kölömbfélék, kereskedések
alkalmatos, mind marhákkal,
mind pedig külömbféle ter
mésekkel.
|
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keny. Fogyatkozása, hogy
fája sem épületre, semtuzr^
nintsen, és a malmok is
töle távol esnek, mind az*
által szép tulajdonságaiért
első Osztálybéli.
1

f

y

Exő
ben.

PATONY.

A'

P.

betű-!
!
ELSE. Hegy Else. Tótfalu
Poson Vármegyében, határ
jának , s vagyonnyainak tse
kély volta miatt, harmadik
Osztálybéli.
j
y

EMOD. Magyar falu Bor
sod Vármegyében, földes
Ura Gróf Aspermont, és Fáy
Uraságok, lakosai katoliku
sok, és reformátusok, szép
új Temploma van, fekszik
Miskolcztól egy mértföld
nyire, Szalontának szomszéd
ságában , Ónodtól más fél
mértföldnyire. Szántó föld
gyei termékenyek, Miskolczi piatzátol egy mértföld
nyire van, a' hol valamint
saját határjában lévő szóló
hegyeken i s , jó módgyok
a'keresetre, legelője elég,
szőlő hegye tágas, és termé-

EMŐKE. Nagy Emőke. Ja-

nikovtig.. Elegyes magyar
és tót falu Nyitra Vármegyé
ben , birtokosai Dezső, és
más Urak, lakosai katoliku
sok, régi Plébánia, s az
Esztergomi Megyébe tarto
zandó , fekszik Nyitrától
mértföldnyire. Igen gyönyö
rű a* környéke; alól a' szép
Nyitra völgye, a* halmon
fekszik maga a* Helység, s
a* szántó földek, fellyebb
vágynak a' szőlők 's a* lege
lő , a' halom tetején pedig az
erdők , szőleje termékeny
földgye, réttye első osztály
béli , legelője tágas, malma
alkalmatos , és piatzozása is
közel, első Osztálybéli.
f

y

y
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E N C S . Elegyes magyar, és
tót falu Abau] Vármegyében,,
földes Ura Gróf Keglevich
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Hernád vize mellett,
Gibártal által ellenben, Vilmánytól mint egy mértföld
nyire , mivel határja termé
keny, és Kassához nem mesz
sze van, s más mező Város
hoz i s , ámbár szőlő kegye
nintsen de fája, réttye? le9
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JENCS.

Curlalis
gelője élég lévén, első Osz letre való pfcdig a*
erdőkből szereznek, k e n d e r t
tálybeli.
E N C S . vagy Enc\> Szabad áztató vizei alkalmatosak ,
puszta Heves Vármegyében száraz malma helyben, e g y *
földes Urai több Urak, fek két mértföldnyire pedig vizi
szik Gyöngyös Kalászhoz kö- \ malmok is vágynak h o z z á ,
második Osztálybéli.
zel, 's ennek filiája.
ENTSENTS. Magyar falu
E N D Í S . Magyar falu Sza*
Szabolts Vármegyében, föl bolts Vármegyében, földei
des Ura Gróf Teleky Uraság, Urai többek , 's Nemes
lakosai katolikusok, és re Urak is lakják, lakosai k a 
formátusok , fekszik Nyír tolikusok, fekszik a* Tisza
Bátorhoz nem meszsze, s mellett, határja termékeny,
ennek filiája, Vámospérts- de a' Tisza áradásakor el
hez mint egy két mértföld szökött önteni, gyümöltsös
nyire , határja középszerű, kertyei termők, vagyonnyai
tulajdonságaira nézve hason külömbfélék, második Osz
ló Besenyödhöz, harmadik tálybéli.
Osztálybéli.
ENDES. Szabad puszta Sza*
> ENTSENTS. Pars Entsents. bolts Vármegyében, földes
Magyar falu Szatmár Várme Ura Lövey uraság, lakosai
gyében , birtokosai Zanathy | katolikusok, fekszik Kapots
Uraság , lakosai reformátu Apátinak szomszédságában ,
sok , és ó ' hitűek, fekszik 's ennek filiája.
Nagy Károlytol két mértföld
ENDRÉD. Kis Endréd >
nyire Szabolts Vármegyé Málé Ondrejovt[e. Elegyes
nek szomszédságában, szán | magyar falu Bars Vármegyé
tó földgyei három nyomás ben , birtokosai külömbféle
béliek homokosak 's leg Urak, lakosai katolikusok,
inkább rozsot, és kukoritzat fekszik Lévától két, és -J.
teremnek, réttye szuken van> mértföldnyire , földgye, rétde jó szénát hoz, piatzozá | tye j ó , fája könnyű móddal
sa három, éslnégy mértföld szerezhető, legelője marhái
nyire, a' hol vagyonnyaikat nak elegendő , gyümöltsös
könnyen , és hasznosan el- I kertyei termők , keresetre
.adhattyák, legelője elegen l elég módgya a* szomszéd
dő , és meglehetős, itatója szőlő hegyekben, és Báton
alkalmatos, fája tűzre az Ura piatzozó helyén, s Léván
ságnak engedelmével, épü is, Esztergom, és Duna vize
sints
%

7

}

ENDRÉD.

ENDRÉD.

f7jr.

sints tőle meszsze, második Eszterházátol fél mértföld
Osztálybéli.
nyire, határja közép teiwriéENDRÉD. Nagy. Endréd. kenységű, bora meglehetős,
Vtlkt Ondrejovt[e. Elegyes más külömbféle javai is lé
falu Bars Vármegyében, bir vén, második Osztálybéli.
tokosai külömbféle Urak ,
E N D R Ő d . Magyar falu Bé
lakosai katolikusok, fekszik kés Vármegyében, földes Uaz előbbitől nem meszsze, ra Báró Harucher Uraság,
fája tűzre, és épületre határ lakosai katolikusok, fekszik
jában az Uraságnak engectel- Gyoma, és Ötsödhöz nem
méből, földgye termékeny, nieszsze, 's a* Gyulai ura
legelője elegendő, gyümöl dalomhoz tartozik, szántó
tsös kertyei jók , földgye és földgyei többnyire j ó k , rét
réttye is van a' községnek, tyei hasonlóképen, legelője
a' szomszédságokban Eszter számos gulyabéli marháik
gomban , és a' Dunán jó nak alkalmatos, szántó föld
módgyok #a' keresetre, sző gyeinek némelly része ugyan
lei közel vágynak, második az áradások alá vagyon vet
Osztálybéli.
tetve, és néhol salétromos,
ENDRÉD. Elegyes magyar fája, nádgya sem sok, mal
falu Somogy Vármegyében, ma tsekély, piatzozása pedig
földes Ura vala a' Tihanyi távol lévén, második Osz
Apátúrság, mosta* Religyiói tálybéli.
* ENDRÉD. Magyar falu
Kintstár, lakosai katoliku
sok, fekszik négy szegeié Szála Vármegyében, lakosai
ire épült kastéllyá mellett, katolikusok, feksik Istvándmint egy fél szigetben, haj tói egy, és -J. mértföldnyire
dan nem utolsó erősség vala, határja közép termékeny
mellyet az Ozmánok sokáig ségu.
ostromlottak, saját határjá
ENDRÉD. Aridrid. Elegyes
ban minden javai, 's szőlő magyar falu Szatmár Várme
hegyei is jó termékenysé gyében , birtokosai külömb
g e k lévén, méltán első Osz féle Urak, lakosai katoliku
tálybéli. ^
sok , többen reformátusok,
ENDRÉD. Gros{
André. fekszik Mező Petrihez nem
Elegyes német falu Sopron; meszsze, 's ennek filiája,*
Vármegyében , földes Ura j Nagy Károlyhoz mint egy
Hertzeg Eszterházy Uraság, j két mértföldnyire , szántó
lakosai katolikusok, fekszik j földgye három nyomásbéli,
O •
\ jó
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EtíDREr.

*s jó termékenységu, melly
mindenféle veteményt, és jó
gabonát elég bőven terem,
réttye elegendő, és a* mar
háknak hasznos szénát hoz,
piatzozása két mértföldnyire
á* hol vagyonnyait könnyen,
és hasznosan eladhattya, le
gelője a' marháknak igen
hasznos füvet terem , itató
helye közel, és alkalmatos,
fája épületre az Uraságnak
engedelmével, tuzré" pedig
a* dőlt száraz fákból szabad.
Nádgya a* határban, egy ,
*s két mértföldnyire pedig
nagy szőlő hegyek vágynak
hozzá, a' hol jó borok ter
mének ; van a' községnek az
Uraság engedelmével híísz
kaszás alá való réttye, ken
dert áztató vize alkalmatos,
száraz malmaik helyken, két
mértföldnyire pedig vízi mal
mok is vágynak körülöttök,
első Osztálybéli.
ENDREFALVA, vagyEndrifálva. Elegyes magyar falu
Nógrád Vármegyében, föl
des Urai Kubinvi, Darvas ,
és más Urak, lakosai kato
likusok, fekszik Szécsénytől egy mértföldnyire , ha
tárja közép termétenységu,
bora meg lehetős, réttye ,
legelője középszerű, máso
dik Osztálybeli.; ,
ENDRÉFÖLDGYE. Szabad
puszta Göjfcör Vármegyében.

ENESE.

's a* Jaszói Uradalomhoz tar
tozik. Határja tágas, és jól
termő, erdpje szép Harkáts
falu mellett, melly falubé
liek e* puszta nélkül el nem
lehetnek.
ENÉSE. Magyar falu Győr
Vármegyében, birtokosai kü
lömbféle Urak, lakosai k a 
tolikusok , fekszik Gonynak
szomszédságában, 's ennek
filiája, Győrtői mintegy két
mértföldnyire , határjá jó ter
mékenységu , réttye , lege
lője elég, bora középszerű ,
de mivel az áradások által
károsíttatik, más&dik Osz
tálybeli.
ENGELSBUUN. Német falu
a* Bánátban Temes Várme
gyében, földes Ura Pigethi
Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Maros vizéhez közel
Aradtól jó fél mértföldnyire ,
határja jó termékenységük,
nagy réttye, 's legelője, és
külömbféle javai vágynak.
ENGERAU. Német falu Po
son Vármegyében , földes
Ura Gróf Pálfy Uraság, la
kosai katolikusok, és Augustána Vallásbéliek. I 7 8 7 b e n
Helységbélí Káplány rendel
tetett o d a , fekszik Poson
Városának szomszédságában,
határja jó termékenységu,
gyümöltsösei hasznosak, és
már a* Duna ki öntésitől is
mentek, miolta a* nagy töl-

ENITZ.

tés elkészíttetett;, de azelőtt
a* házakat is elhordta a' Du
na vize, mostani Temploma
Augustini nevű volt. Fosoni
Káplánnak öszve szedegetéséból építtetett S{ent Jártas
nak tiszteletére, lakosai fu
varozással , s egyebekkel is
kereskednek, nevezetes ja
vaihoz , *s jó piatzozó helyé
hez képest, elsó Osztály béli.
ENITZKE. Hanis{ka.
Ele
gyes mező Város Abauj Vár
megyében, földes Ura Báró
Mesko Uraság , a* kinek régi
kastéllyával, e* mező Város
díszesíttetik, lakosai katoli
kusok , fekszik Kassától egy
mértföldnyire az Ország uttyában, határja elég termé
keny , réttye, legelője j ó ,
fája mint a* kétféle, eladájra
jó alkalmatossága, a' Kas
saiaktol mulatság kedvéért
gyakorta látogattatik piatza
Kassán, első Osztálybéli.
ENITZKE. Hanit^ka. T<Jt
falu Sáros Vármegyében, bir
tokosai Sárosi, és más Urak,
lakosai katolikusok , fekszik
Kendi felett,Harságnak szom
szédságában , Torisza vize
,mellett, Eperjestől fél mért
földnyire, ugylátszatík, mint
ha réttye, és erdeje tsekélyes volna ; de mivel föld gye
igénfó nemű , *s közel Eper
jesen jó piatzozása lévén ,
második Osztálybéli.
y
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ENY. Eny a. Elegyes falu
Bars Vármegyében, birtoko
sai külömbféle Urak, lako
sai katolikusok, 's az Eszter
gomi Érseki Megyéhez tar
tozik, nem utolsó javai vágy
nak, fája épületre, és tűzre
az Uraság engedelméből, le
gelője , gyümöltsös kertyei
hasznosak, földgye , és rét
tyei jók, malma alkalmatos,
de mivel szőleje nintsen, a*
második Osztályba tétette
tett
E N Y B D . Szabad puszta Po-.
son Vármegyében , földes
Ura a* Királyi Kamara, fek
szik Szerdahelytöl nem mesz
sze , határja jó legelőt szol
gáltat.
ENYING. Népes magyar
falu Veszprém Vármegyében,
földes Ura Gróf Battyáni
Uraság; Hertzeg Battyáni Jó
sef Ö Eminentziája, olasz,
és spanyol juhokat, és koso
kat tartat itten , 's el is adat
tat darabonként, melly által
is terjed kedves Hazánkban
a' mezei gazdaságnak jobbíttatása. Lakosai reformá
tusok, fekszik Bozók, és
Lepsény faluknak szomszéd
ságokban , Fejér , és So
mogy Vármegyének határ
szélénél , nem meszsze Bala
ton tavától. Palotától pedig
két mértföldnyire, mező KoOo a
marom-

maromtól, Maros, és Sza | építettek. A* Királyi szabad
baditól egy 'mértföldnyire, sággal kijött i775dik eszfeljegyzetekben
határja ugyan homokos, de I tendőbéli
jó termékenységu, bora kö : pedig más tudósítás találtatik
zépszerű, legelője nem nagy, j Eperjes Városának nevezeté
de jó , réttyei hasznosak, fa rői , melly szerént Ildik B E 
ja is van, második Osztály L A , a* ki mivel K Á L M Á T *
által szemeinek világától
beli.
EPERJES.
Epcrjtsinum, megfosztattatott vak B É L Á 
Fragopolis, Presoy. Szabad NAK is neveztetett, hadi se
Királyi jeles Város Sáros regével Borichal való ügyes
Vármegyében, és e* Me bajoskodásakor e' vidékre
gyének leg szebb Városa. érkezvén, kiszállott kotsiFekvése kies helyen vagyon, jából, 's egy zöld gyepre
Bártfához négy mértföldnyi telepedvén, midőn maga"
re , magos, és külömbféle ] körül tapogatódzott volna,
hegyekkel, V erdőkkel kö vélletlenfd egy bokor érett
rül vétettetve, közelebb pe eperre talála, melly e Vá
dig termékeny mezőséggel, ros neveztetésére alkalma
* és szép gyümöltsös kertek tosságot szolgáltatott.
kel , gazdagon megáldattatEREDETE.
v a , balra Torisza vize partyán.
*E> Városnak a* XHdik szá
zadra határoztatik, 1 1 $odik
NEVEZETE.
esztendqtájára, midőn Ildik
Timonnák véllekedése, s GEIZA e* vidékre számos la
tudósítása szerént az epertől kosokat szállíttatott vala.
verettetett^ Mivel
Fignit\ Úgy, hogy Eperjes i*47dik
Uraságnak hajdan e' vidék esztendő körül, már népes
birtokában lévén, a* kinek helység vala; a* hajdani
Hitvese az epret kiváltké Eperjesi Grófok, kikről a
pen kedvellette először tsak régi iratokban gyakorta em
egy nyári mulató házat épít- lékezet vagyon, Tisztvésetere itten, hogy az időnek lői, avagy Igazgatói lehet
változásaihoz képest légyen, tek e* helységnek akkor,
a' hová betérhetnének; de mivel a' mostani Grófi mél
a* helynek kies, és igen tóság , később időben állott
alkalmatos voltához képest vak fel, ugy mint ZsrGidővel itten több házak is MOND Királynak uralkodá
sakor.
y
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EPERJES*.

sakot. Leg első Klastrom
(építtetett itten n88dik esz
tendőben, a' Karmelita Szer
zetebéli Atyáknak, melly
idővel elhíresedett; de már
most volt helye is bizony
talan. Azután állíttattak fel
a* S[ent Ferent[,

és Minő-

rita Szerzetebéli Atyák.
HISTÓRIÁJA.

Midőn első K A R O L Y , L Á S Z e' vidéken bajoskodott vala, és i3ogdik esz
tendőben Sáros Vára, az idő

XÓVAL

ben Trentséni Máténak ak

kori Nádor Ispánynak igaz
gatása alatt lévén ostromol
tatott, részt véve Eperjes
Városa is annak folytatásá
ban , 's mind hívséget, mind
pedig erejét bőven nyilvánította.MCCCLXXIVdik esz
tendőben pedig első LAJOS
által Királyi Várossá tétette
tett , nem sokára körül is keríttetett kőfalakkai MCCC
XCIVdik esztendőben; hat
esztendővel pedig azután a'
S^ent Miklós Templomának

szabadsági levelével meg
ajándékoztatván , szüntelen
öregbedett nevezetessé lé
telében. MCCCCVIIdik esz
tendőben ZSIGMOND Király
a maga Királyi Városának
nevezte, és a* Lengyelek
nek nyughatatlanságaihoz ké
pest j nagyobb bátorságnak
1

EPERJES.

ygl

okáért* mind falakkal, mind
pedig sántzokkal megerőssíttette: de népesedéséről is
atyaiképen gondoskodott,
mert a' lakosok' szaporodása
felől a' Vármegyékre kedvezőleg írván, annyira terjede
a* belső Város, hogy M-<
CCCCXXXVdik esztendő
ben a' Királyi parantsolatnak ereje szerént két mal
mok elrontattak, a' Város
nak terjedhetéséért, ?s meg-*
töltettetvén a' gödrök ma is
németül ez utsza auf dtm
Grabtn nevezettel hívatta
tik. Melly malomnak árka
azután a* Városétol nem mesz
sze , egyik tilalomtól a* másikig, Kálvária hegye alatt,
ismét Torisza vizében egyesíttetett. Ugyan e' Királyi
szabadsági levélnek erejo
szerént a* héti vásárok is k i 
állítattak e' Városban. Mi
dőn már Eperjes Városának
lakosai, mind Z S I G M O N D ,
mind pedig ULÁSZLÓ Kirá-i
lyok által olly nevezetes sza^
badságokat nyertek, hogy
vagyonnyaikat tetszések sze
rént árulhatták, kereskedé
seit is minden vám, és adó"
nélkítl szabadon folytathat
ták, kivált Lengyel Országba
Krakkó felé njinden akadály
nélkül szállították; minekokáért könnyen gyarapod
hattak, és kedveris indíts
Oo j
ha*

#

#

tátott bentiek jeles szabad Királyka minden felé néze
ságok a' kereskedésre. Mr getett, hogy mit adharna
CCCCXCdik
esztendőben ajándékul hív Vezérjének
pedig Giskra Vezér által, eleibe tűnvén erszénnyé
ismét új oltalmazó szabad mellyben a' koldusoknak
levéllel ajándékoztatott meg, számokra való pénze v a l a ,
lásd felőle Kaprinainak tör kivéve belőle néhány pénténeteit: melly levelének e* zetskéket,, 's nagy öröm
képen írta nevét alája, Gis mel GISKRÁNAK adá. Külö
kra de Brandis,
Excellen- nös szívességgel vette a' bölts
tissimi Regis LADISLAI Ge- Vezér e* tsekély ajándékots~
neralem Capitaneum, et Co- k á t , 's megaranyoztatván
mitatus de Sáros Supremum mint Királyának eránta va
Comitem. Nevezetes e' kis ló szeretetének bizonyos je
történetetske is felőle, és a* leit emlékezetül ,v ékesség
kis Királyról. Midőn Illdik gyanánt viselte nyakában.
FRIDRIKNEK
udvarában a' Tizein harmadik esztendejé
kis Királlyal hatodik eszten re jutván az ifjú Király új
dős korában, hozzá való tzímert ajándékoza Eperjes
* szeretetéből
nyájaskodott I Városának , öt > egy forma
volna, ölébe vette, ezeket I részekre felosztott mezőkmondván: „ Latiak mar va | ben, mellynek felső három
laha egyszer, kedves Her i fejér mezejében, három ve*
cegem,
's Királyom,
is res rózsák, az alsó veres
szívemhez^ szorítalak!
Bar mezőn pedig, veres , és fe
tsak tilthatnád,
melly nagy jér rózsák valának, MCCCCveszedelmeket, ' is sanyaru- LVHIdik esztendőben pedig
sdgokat
senyvedtem
iret- M Á T Y Á S Király jutván az
ied; is melly sok sebeket uralkodásra, ismét írt vala
kaptam a\ iretted való üt Giskra Ó Zólyomból (mel
közetekben! " Melly eket hall lyet ERZSÉBET Királynétól
ván édes mosolygással né nyert vala ajándékba) Eper
zett a kis Hertzeg GISKRA jes Városának Elöljáróihoz,
Vezérre, s látván különös hogy az új Királyhoz való
hajlandóságát a kis Király indúlattyokat megtudhassa.
nak, azt kérdezé tőle, mit MCCCCLXVIIben pedig új
aás\ tehát jutalmul
hívse- harmintzad állíttatván fel az
semirt?
Ezekre kifejtvén Országban, Ernszt
János
karjai közzűl magát a kis leve annak Fő Igazgatója*
Mujőa
9
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Midőn ellenben ULÁSZLÓ
Király, A L B E R T É I meg
egyeztek vala magok között,
nagyobb bátorságának oká
é r t , ALBERTNEK hatalmába
jutott Eperjes Városa, Szeben,é és Sáros Vára is MCCCCXCdik esztendőben.
Kiváltképen való szerentséje vala Eperjes Városának
MCCCCXCIVdik esztendő
b e n , midőn ULÁSZLÓ Ki
rálynak személyes jelenlété
vel megtiszteltetett, mert
jnegjobbittatának azután a'
kerítési kőfalai külömbféle
, helyeken a Városnak, és az
alsó kapu is egészszen elvé
geztetett, a* mint a* rajta
lévő felül írat bizonyíttya.
Tapasztalván pedig ULÁSZLÓ
Király e' Városnak különös,
és példás hívséget, megen
gedte , hogy más Királyi Vá
rosok felett, veres viaszszal
élhessenek
petséttyeiknek
kiszolgáltatásokban. Új ke
gyelmességét mutatta U L Á 
SZLÓ Király MDXIIdik esz
tendőben i s , nevezetes sza
badságokkal megajándékoz
ván az Eperjesi Karmelitá
kat. MÖXIVdikben pedig
volt Országos vásárjait, a*
Saent András napi vásárral
Szaporította. MDXVIdik esz
tendőben pedig, midőn a
felső Királyi Városoknak az
Oznaanok ellen katonákat
r

1

kellett vala adni, Kassa Vá
rosa adott i i J embert, L6tse, Bártfa, Eperjes, és Sze; ben Városok is ugyah annyit,
ÍXőtse Városa fizetett vala
ekkor régi pénzben joo. fo
rintokat, uj pénzel pedig
1680. forintokat, Bártfa réI gi pénzben 410. forintokat,,
új pénzel 1160. for. Eper
jes régi pénzben aoo. fo«^
rintot, újjal 840. for. Szé
ken régi pénzben 1 4 0 , új
jal 410. forintot. Mellyekből Lőtse Városa 40. em
bert, Bártfa 3 0 , Eperjes
ao , Szebén 10» embert ál
lítottak. Kitetszik ezekb$I
a* nevetett Városoknak ak
kori időbeli állapottyoknak,
's gazdagságjoknak minémusége. MDXXXIIdik esztendoben Z Á P O L Y A JÁNOSNAK
vérengezésekor küldé Eper
jes Városa mint követet, I.
FERDINÁND Tsászárhoz Verntr Györgyöt Regensburgba, a ki e* tzím al^tt ké
szített munkája által: De ad~
1

mirandis

Hungáriát

aquis

jesmétetes; de követségének
tellyesítése alatt Lasky Jc-.
ronim eszközlése által Sleziában Plesznél, Minkovitz
Miklós által elfogattatott, 's
JÁNOS Királynak részén lé
vő Kos[tka nevezetű Kapi-.
tánynak adattatott által Ár
va Várába az őrizetre, á*
O o 4
hon*

honnan 23. hétig tartott ra- porította azt, á* körmében
boskodása 'után, némelly egy bokor epret jartó sassal.
JÁNOS Királynak részén lévő MDLIIdik esztendőben v é 
foglyok által feltseréltetett. res hadi nyughatatlanságok
Hivatala szerént Vtrntr Or [történtek e* vidéken. I Z A vos vala, de I. FERDINÁND i BELLA Özvegy Királynénak
által annyira megbetsülte- FERDINÁNDAL való •meg
tett, hogy 5tet Királyi Ta- egyezésének felbonrattarása
natsossá, és a* Sóvári Vár miatt. Eperjes állandó vala
nak igazgatójáva, azután pe Ferdinándhoz.való hívségjédig Sáros Várának kormá ben, és érette jutalomul a*
nyozó jáva tette. MDXXX- Városnak tzímere ismét megvlldik esztendőben megte- öregbíttetett. MDLVIIldik
lepede a,' tábor helyén a* esztendőben megajándékoTsáaeári sereg Fth\ Vezér zá I. FERDINÁND Eperjes Vá
nek igazgatása alatt, a'leit rosát, a' harmintzadával,
Martinu\ius Püspök, Peré- melly az MDLXXI. LXXIH.
nyi, Bebek, JÁNOS Király és MDCXLIXdik esztendŐnak részén lévő Vezérek ha béli Királyi levelek által is
szontalanul ingerlettek a' mét megerőssíttetett. MDviadalra, melly egész törté LXdik esztendőben pedig
netnek képe Eperjesen, a* Kunt[ nevezetű akkori Vá
Város házánál ma is szem ros Bírájának esedézésére
lélhető. MDXLVIiaik esz megerőssíttetett Eperjes Vá
tendőben pedig a Sóvári Vá rosa, mind azokban a' szabad
rat $521. for. adta vala I. ságokban, mellyeket Z S I G 
FERDINÁND Eperjes Városá MOND Király MCCCCIIban,
nak zálogul, a' hozzá tar MCCCCVIIben, és MCCCCtozó Jószágokkal egyetem-, XXXIVben felékesítette va
ben ; mivel pedig a* zurza- j la. MDLXVdikben M A X I 
varos szélvész, még JÁNOS MILIÁN Tsászár által egy új
NAK halála után is tartott, vásárral ajándékoztatott meg,
ugyan abban az esztendő és a* külömbféle portékák
ben lerontatta e' Várat FER nak itten való lerakattatásáDINÁND Tsászár.
Vtrntrntk val, mellynek nagy haszná
igazgatása alatt MDXLVIII- ról már rellyebb is emléke
dik esztendőben pedig meg zet vala. MDLXIIIdik esz
érő ssí tette a Várgsnak tzí- tendőben a* törvényes ügyek
mérét, 's jelesen mégis sza nek elintézésé változtatta*
•ott
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t o t r vala, Judicia octavalia
nevezet alatt, lásd felőle
Káprinait,
és- Kitonitsot.
MDLXXIIIdik esztendőben
meghalálozott itten ama'ne-'j

Csdky

István,

Bastáho^;

és innen Kassára mentek
Botskaihö\
a* békeségnek
ügyében, de semmire se
mehetvén aadik Január iusvezetés Verantius AntalPüs- han ismét viszsza érkeztek.
p ö k , midőn II. FERDINÁND Nagy pénzbéli szükség vala
alatt a' Váczi Püspök, és J ez időben, a* mint z régi
Gróf Salm a* felső Magyar iratokból nyilváníttatott,mert
Országi Városokban mint i egy szép ökör tizenkét ga
Királyi
(Komis{S[áriusok) rasért árúitatott, egy tehén
Biztosok,
Hit\ és polgári nek 6 , 7, 8. garas vala az
ügyeknek megvisgalásokra ára, egy sertést í , 3> 4* ga
küldettettek, és Kassa, Lő- rasért lehetett vala venni.
tse, Bártfa, Eperjes, Sze- Magára válalá a* Város Bu
bén Városok hitbéli vallás ckáim nevezetű seregnek
tételeket tevének, ma is es- gondviselését, s Basta pe
méretes a* deákul adott ak dig megígérte mindennek
kori nevezete szerént, (Cori- viszsza fizettetését; mihelyt
fessio quinque Civitatum) azonban maga Eperjesről el
MDLXXXVIdik esztendő költözött, azonnal elég mél
ben M A X I M I L I Á N juta az tatlanságokat szenyvedtek
uralkodásra, 's gyakorta Botskainak seregei által,
megtisztelte e' Várost Kirá sőt pénzbéli adónak kifatsalyi jelenlétével, lásd felőle rásán kivfil, némelly lako
Bokát^iust. Kiütödvén M- sokat mint foglyokat maDCIVdikben Bocskainak vé- jókkal elvittek vala. Aprirengezése, tartott MDC- isnek I9dik napján egy Ka
Vldik esztendőig, s vélek pitány 400 embereivel a
megegyezésre léptek ugyan Botskaiak részéről az akasz
az Eperjesiek; de mihelyt tó fa hegye mellett nagy lár
Basta öt sereg Tsászári ka mát ütött vala, *s az Eperje
tonákkal megérkezett, azon sieknek marhájikat elakaiv
nal dáliának Botskainak ré ván hajtatni száguldó legé
széről, és az említett Tsá nyeivel, ez alkalmatosság
szári seregeket falai közzé gal a* Városbéli katonákkal,
eresztették. MDCVdik esz számos felfegyverkezett pol
tendőben Eperjesre érkez gárok is^jy ménének, ma
tek, Rakót\y
Zsigmond, gok óltaraiazása végett, ífr
mind
9
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rnind a' kétfél közzul szá
mosan el is estek vala;
Smuck András nevű polgár,
hogy kimutathassa maga fe
löl , ki a* Legény Kis Várdában, elvágá egy megölt
Smtitiel Marton nevű pol
gár sógorának hólt fejét a'
testétol, olly véllekedésben,
mint ha Bocskainak hajdúi
közzul való lett volna, mint
hogy vérrel vala ellepve artzuíáttya. Azonban midőn a*
Városba vitézségének jelét
magával vívén, örvendez
ve . sietne, meglátá a* fér
jeik után nyughatatlanul vá
rakozó Aszszonyságok között
egy éltes személy, *s azon
nal reá esmért a' hólt főre,
's elsikóltván magát, azon
nal elvévé azt sógorától, és
a* maga kötőjében vivé há
zához. Unszolván pedig a'

elvétettetnék, azt költi vala,
hogy tőle teherben maradott,
's szerentsére egy katonán étól, a' kinek férje m e g h a lálozott, 's tőle azután gyer
meke született, pénzen megvevé a* kisdedet m y s mutat
ván az atyafiaknak, béké
vel marada a' kedveltt jó
szágnak birtokában: de egy
szer reá únt vala a gyer
mekre , 's áztat megölni nem
irtódzott. Megtudván e* rút
gyilkosságot a* gyermeknek
valóságos édes Annya, fel
adta a* Tanársnak, s vétkeért ez is méltóképen meg
büntettetett , sőt a' Város
ból kihajtattatott; amaz pe
dig életét veszté e l , 's így
juta a* jószág az atyafiak
nak birtokokba. MDCVIban
a' Városnak kőfalai elron
tattak
mellynek kerülete
mégvallásra iS/nadfcor, ha ő 3330. lépésnyi vala, mind
.volt e* siránkozó Aszszony- öszve 710. lövöldöző lyukak
ság fiának gyilkosa, egy ke yalának rajta * és 4a. ágyúk.
vés elpirúlással az egész tör Ugyan ez időben nagy drá
ténetet nyilvánította. MDC- gaság; vala Eperjesen, mert
Vldik esztendőben aidik 3 idik Janudriusban, 's a/
JFcbmariusban ismét új fsá előtt 76. lovat, és sok matsra történt vala itten, melly kát emésztettek vala már
ben a* többek között egy meg a' katonák, melly kü
gazdag polgár is halva má lömbféle nyavalyákat szúk
j-adott, 's minden maradék közöttök. Mihelyt pedig a
nélkül hugyá maga után fe- betegek a* gonosz kút nev8
leségjét. Félvén ez, hogy a* fördőyel éltek, szerentsésen
jószág volt Férjének vér sze- kigyógyúlának. Végre azt
jént yaló íutyafiaf által tőle találta fel a' Tanáts e' szükv
ségben,
r

1

9

%

seghen , hogy a* lakosoknak
marháikat a* Városnak ke
rítésében bezárassák, hogy
onnan kiki a' magáét ki
váltván az által az éhező ka
tonaságokat kisegíthessék.
Sonleben,

Gorsky, és Blank

lakosok
vagyonnyaiknak
egy egy részét ónként szá
mokra ajándékozák. Ez idő
ben vala keleté itten a' szük
ségben készíttetett bőr pénz
nek,; mellyek néhol még
ma is szemlélherők. MDCIXdik esztendőben Homonnai Bálint kezdé az Eperje
sieket háborgatni, melly a*
Betlen zenebonáskodásának
mintegy elő postája vala,
tartott pedig e' zűrzavar MDCXIXdiktöl fogva, MDCXXIXdik esztendőig. MDCXXXHIban béke kötés ké
szült vala, Rákótzy Ferentz,
és a* Tsászárnak követei kö
zött ; de a' mellynek kevés
ideig tartó foganattya vala.
MDCXLIVben pedig más
több Városokkal egyetemUldik FERDINÁNDNAK ural
kodása alatt az ellenségnek
hatalmába juta Eperjes Vá
rosa is , melly időben az em
beri dög halál sokakat elra
gadott vala. MDCLXVIban
megakarván a? Evangéliku
sok volt régi Oskolájokat na
gyobbítani , mint hogy ne*
vezetés fejsegéllői találkoz-

tak, ujjat, és sokkal neve
zetesebbetépítettek, melly.
nek első alap köve jdik Apriiisben tétetele. MDCLXVÍI^
dik esztendőben egész lehe
tő szertartással nyittattatott
fel az ifjúságnak számokra
Iftdik Au%ustusban, a' mint
ez az emlékeztető írat is nyilváníttya. FragopoLI eXstrVCto LVX LVCe sít festa
LyCeo.
LVX eVangeLII
translt In HVngarlaM. Fel
építtetésének ezek valának

nevezetesebb Felsegéllői, 's
Jóltévői: A' Svétziai Király
adott aoooo. forintokat, Tár*
kány István í o o o o , Ketzer^
és Lipoltz Utaságok í o o o o ,
Tökölyi István Késmárkról
adott egy szőlőt, mellyet
íoooo. forinton vett vala.
Sopron Városa is nevezetes
segedelmeket küldött, Dantzig, 's más Városok is, az
Eperjesiek pedig mind öszve
4405. forintokat. Első Fő
igazgatója az időben e' ne*
vezetés Oskolának Pomerius
vala, a' ki

Gróf

Volkra

előtt is, midőn az Oskola
MDCLXXniban
bézárattatott, különös kedvességet
nyert vala, több környSl íU
lásait, *s Tanítóit ez Osko
lának lásd Karabins^ky Má*
tyásnak munkájában e' tzím
alatt: Geographis História
sches, und Fredukten Lexu

kon von Ungarn , Presburg
1786. Eperjes Városának le
írásában. MDCLXXdik esz
tendőben egy nevezetes ösz
ve esküvést nyilvánított va
la Kapi Ferentz, mellynek
indítói megölettettek, az
egygyet értők pedig tetteik
hez képest bűntettetének
meg. Spork,

isHaiizter

Fő

Tisztek foglalák el a* gyanús
helyeket., és Várakat, az
Eperjesiek ekkor, 80. Tsá
szári Szatmár felé utazó ka
tonákat, a' kik nálok me
nedék helyet kerestek vala,
bé nem fogadák, és így a*
halálos szélvésznek kitétettettek MDCLXXIIIdik esz
tendőben elvétettetett tőlök
a* sónak árulása, 's min
denféle hadi fegyverek, és
eszközök Kassára vitettettek,
a* bástyák, és a* Város kő
falainak tornyai pedig le
rontatták, kivévén a* felső
kapunál lévőt, melly em
lékezetnek okáért megha
gyattatok, a'tzélúltett prédálásnak megjutalmaz tatásá
ra 11000. forintot kellett va
la letenni, és Gróf Hermstáinnak seregét, két hónaig tulajdon költségjekkel
irartani. MDCLXXXVHIban kezdődé itten Tökölyintk zendfilése, melly által
Eperjes eleget szenyvedett
vala, min* hogy Jósa Jó-

Í

sef, az előtt szerzetes, az
után Tököfyinek Tisztye fel
gyújtatván a' külső Városé
nem kevéssé szorongatták a*
belső lakosokat i s , míg a*
Tsászári Vezéreknek érkezé
seket meg nem érzették; de
ezeket bé nem várrák, ha
nem sietőleg feloldván a*
a^dik Júniusban kezdett os
tromot, I 3 d i k Augustusban
elillantának a* Város alól,
melly esetnek jeles leraj
zolt képe a* Város házánál
szemlélhető: MDCLXXIXben három ezer emberek es
tek el itten a* dög" halál ál
tal MDCLXXXIberi meglatogatákaz Eperjesieket a'Kurutzok, s a' tábor helyen
telepedének meg. Ugyan ez
időben I7dik Augustusban
dél előtt a* Tsászáriak m é 
nének bé a* Városba, dél
után pedig Tökölyinek se
regei, Nemesányi Fő Tiszt
nek: vezérlése alatt, maga
pedig Tökölyi a7dik No
vemberben érkeze szemé
lyesen EperjesVárosába, Szpbieszky, Lengyel Országi Ki
rály pedig 4dik December
ben telepedett m e g , Sóvár,
is Kelemisnél MDCLXXXíVben megérkezének Vur7

tembergi Hertzeg, Gróf Ve
teránt, is Sult[ FŐ Vezé

rek 15000. katonasággal
s elfoglalván Lőtsét, Szebent,
%

y

b e n t , és más erősségeket Fő Tiszt lodik Júliusban,
Eperjeshez közelítenek, 4dik s a Várost kemény ágyúzSeptemberberr sántzolák bé tatása által hatalma alá hajt
9
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7000/ katonái ván ,

Torisza vizéhez közel az
akasztó fa hegyén 6. ágyú
val megerőssírtetve
I7ben
pedig reggel hét órákor
megtámadák okét a' Tsászáriak , s futásra is indíták;
akartak ugyan ők a' Tsászáriak ellen ágyúzni; de
már akkor bészegezve va
lának az ágyúk. Elfoglalván
az egész tábor helyet, fel
gyújtották a' sátorokat, és
egyebeket, kivévén az írá
sokat, hadi eszközöket, V
Tökölyinek drága sátorát,
mellyet a* Török Tsászártól
nyert vala ajándékban. Az
után Feldmayer tétettetvén
a* Városnak fő igazgatójáva,
ostromlotta ugyan Sultz a'
Várost; de minden előme
netel nélkül, a* minta*Vá
rosnál lévő történetet sze
meivel látott Bubenka által,
nagy gondal készíttett ké
pen szépen látható. MDCLXXXVdikben pedig maga
Tökölyi is személyesen megjelene Eperjesen, s feK
lyebb emelé hivatalában
Ftldmdytrt, a' kinek ekkor
1700 katonái valának, és a*
Várost maga újjabb oltal
mazásához készítette. Ismét
megjelene Sult[, Tsászári
f
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13dik

Septtmberben

bé is költözött a' Városba >
20000. forint hadi adót kí
vánván attól. Eleflgedtetett
ugyan annak egy része, de
14000. forintot akkor tsak
ugyan kénteleníttetének egy
szerre letenni. Jelesen nyil
vánította vala ekkor Kreutjtr

György a* lövésben va-

1#készségét, mivel kérettetvén, hogy a'
Vürttmbergi Hertzegen hagyna va
lami emlékeztető jelet, kar
ját, midőn a' több Generá
lisokkal a* környéket szem
be venni ment volna, k e 
resztül lőtte vala, mellyet
azután környúállásosan meg
vallván £ Hertzegnek* megengede néki. MDCLXXXVlban Aprilisben kelletett
volna a Királyi rendelések
szerént törettetni, a' Város
falainak is; de 52000. forint letétele után épségben
maradtak. Ama nevezetes
eperjesi vérontás még most
is sok kezekben található,
és épen azon a helyen történt , a* hol ma a* Szent Háromságnak képe van; de
Szerzője örökös homályban
maradott. MDCXCVIdikban
igen szerentsétlefl vala a*
Városnak harmad része, mert
a piatz
1
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a* piatz, a* tor útsza, a Klas 's azután is darab ideig it
trom útsza, és 2L rózsa út- ten tartózkodik. MDCCLszátska is lángba boríttat dikben új Templom, és o s 
ván , mind elemésztettek. kola hely engedtetett a' V á 
MDCXCVIIIban megjelene roson kivul az Evangéliku
itten Hertzeg Eszterházy Pál, soknak. MDCCLXXben, és
Magyar Országnak akkori LXXXIVben pedig Felséges
Nádor Ispánnya , az úgy ne Ildik )ÓSEF Tsászár tiszteié
vezett Judicia Octavalia tör meg személyes jelenlétével
vényes gyűlésre. MDCCI- e* Várost. Mostani neveze
ben eltbgattatván Ildik Rá- tesebb épületei a' Város
kótTjy Ferent[, a* Sárosi al Temploma', melly Szent Mi
só Kastélyban, midőn hiN klósnak emlékezetére szen
vesével édesdeden nyugodft teltetett, épült a* piatzon,
vala 10. Aprilishcn Gróf Szó a* Városnak felsőbb részé
tári Gáspár által 500 kato ben , 's jeles, és magos to
nákkal Eperjesre hozattatott, ronnyal ékesíttetett. Nem
és onnan a' Bétsi Újvárosba meszsze vahi ettől a Jesuivitettetett, a* honnan ismét táké, mellyet Ildik JÓSEF
kiszabadult vala. MDCCIV- Tsászárnak uralkodása alatt
ben pedig a* Város Rákó- kótya vetye által az Evangé
tiinak hatalmába került. M- likusok megvévén,
most
DCC VIban érkeze meg Eper birtokokban van. Által el
jesre a' Frantzia Generális lenben épült ezzel, és 1 7 7 9 Corori oltalmazó seregével. dikben megüj jíttatott a* Nor
MDCCXben pedig Virmont mális Oskola is. A' tót útszáTsászári Generális által, a' nak végén épült a* Szent
Városnak nem igen nagy Ferentz Szerzetebéli Atyá
ellentállása után, szerentsé ké , a' Városnak leg magossen meghódoltattatok. M- sabb részén, és *Gróf RloDCCXXIIIban állíttatott fel busitzky Uraságnak költséitten az úgy nevezett Di- révei két torony okkal is jestrittualis Törvény Tábla. esen felékesíttetett. Az alsó
MDCGLXVIIben a Lengyel kapunál pedig a' Minorita
Országi zivatar elöl Eper Szerzetbéli Atyáknak szép
jesre vonúlának némelly Templomjok épült, mellyet
^ Lengyel F6 Uraságok, úgy Ketzer Uraság jelesen segélmint Hertzeg Radzivil, Gróf lett vala. Több épületei kö
Patz, Revutzky, és mások, zött nevezetesek, a'Várme
gye »
9
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g y e , és a' Városháza, az és lakosoknak kies vidékje
őrálló, és, njéro hazak, a* lévén, nyárban kedves mu-'
Város hadi Igazgatójának lató helyet szolgáltat. Hat ár
( Comrrímdctns) lakó helye, ja szorgalmatos mivelés által
Gróf Klobusitzky, Szirmay, jó termékenységu, s a* termé
Dessőfy, Pulszky, és több szetnek külömbféle javaival
számos Uraságoknak há megáldattatott, bora ugyan,
zaik. A' Városnak két ka- nem terem, mindazáltal il
)ui vágynak, és egy gya- lendő áron szerezhető, >fája
ög ajtója, s útszái kira mind épületre, mind tűzre
kottak lévén tiszták, és je van, legelője j ó , zöldsége
lesen intéztettek. Szerentsét- bőven terem, s számos hely
* len vala e* Város I 7 8 8 d i k ségek lévén körülötte a*
esztendőben, mivel a* tfiz mire szüksége v o l n a , hely
által sok^ s jeles épületei, be bőven szolgáltattatok.
a' dühös láng által megfősz- j
EPERJES. Elegyes magyar
tattak ékességeiktói; de már j
falu
Poson Vármegyében,
még jelesebben felépítettek.
földes
Ura Gróf Eszterházy
Posta, orvosságtárja , vagy
Uraság,
lakosai katoliku
Patika, szegények, és ár
sok,
fekszik
a* Duna mel
vák háza, s isporállyis van
lett
,
Tallóstól
nem meszsze,
benne. Lakosai rész szerént
s
ennek
filiája,
határja gaz
borral, s egyebekkel való
dag,
vagyonnyai
nevezete
kereskedéssel, rész szerént
sek,
's
ámbár
a'
Dunának
pedig külömbféle mestersé
kiáradása
ártalmára
van né
gekkel , és ser árulással is
foglalatoskodnak, országos, ha , mindazáltal első Osz
és vászon vásárai nevezete tálybéli.
EPERJES. Szabad puszta
sek , gyümöltsök, s külömb
féle kerti vetemények sok Békés Vármegyében, földes
terem, és jó lakást szolgál Ura Báró Harukker Uraság,
tat. Külső Városai is népe 's a* Gyulai Uradalomhoz tar
sek, meilyeket az Uraságok tozik.
EPERJES Szállás. Szabólts
nak, és némelly lakosok
Vármegyében.
nak szép kertyeik ékesíte
nek. Savanyu vize neveze
EPERJESRE. Magyar falu
tes , s számos vidéki Ura-* Szabólts Vármegyében, föl
, ságok által is látogattatik, des Urai Botka, és külömb
V az Eperjesi Uraságoknak, féle Urak, lakosai katoliku
sok,
y
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sok , és reformátusok, fek
ÉR. Folyó víz- Bihar Vár
szik Fényes Litkéhez nem megyében , ez nem egyéb,
meszsze, 's ennek filiája, hanem Kraszna vizéből sza
határbéli földgye két nyo kadott, tavas ví$, melly a*
másbéli, búzát is, de kivált Szatmár Vármegyei mező
rozsot jót <erem, réftye, ségen foly igen tsendesen e*
gyümölcsössé elég,, legelője Megyébe. Tartsa falunál szé
hasonlóképen, fája mind a* lessen terjed, s félhóit fo
kétféle , makkja, kendere , lyással közelget Ótöydny fe
^dohánnyá jó, réttyéit ugyan * lé, onnan Székelyhíd alá,
a* víz néha járja, melly azután Diózeg mező Város
miatt második Osztálybéli,
hoz , holott nagy mezőséget
elfoglalván, Potsaj falunál
EPLEN. vagy Eplény. Sza
egyesül Berettyó vizével
bad puszta Veszpréni Várme
halakkal, vad katsákkal, 's
gyében, földesurai a'Oziszegyéb szárnyas vadakkal,
tzertzita Szerzetbéli Atyák \
rákokkal bővelkedik.
fekszik Olaszfaluhoz közel,
* É R , Alsó Ér. Elegyes
's ennek filiája, vidékje gaz
falu
Vas Vármegyében , la
dag termékenységu.
kosai katolikusok, határja
EPÖL. Elegyes tót, és ma közép termékenység5,
és
gyar falu Esztergom Vár szoross, mellyhez képest má
megyében , földes Ura az sodik Osztálybéli.
Esztergomi Káptalan béli Ura
É R TARTSA. A' T . betű
ság , lakosai katolikusok, ben.
fekszik Sári Sáptól kis fél
ERCSENYE. Hendorf* Né
mértföldnyire, észak felől met falu Vas Vármegyében,
Bajnánák szomszédságában, birtokosai a' Czisztzertzita
mellytól egy szép hegy ( Őr Szerzetbéli Atyák, lakosai
hegynek nevezik) választya katolikusok, fekszik Mór
el. Legelője tsekély, szőlei vizéhez nem meszsze, Baközépszernek, eladásra való dafálvának
szomszédságá
módgya közel a' Dunán , ban, !s ennek filiája. Ha
és Esztergomban, faja nin tárja középszerű, faja, le
tsen , határbéli földgye ke- gelője elég, eladásra jó al< mény, és néhol nyirkos, a matossága, de mivel hegyes
hegyeken lévő földek pedig I helyen fekszik, 's fóldgye
a* záporok által soványíttat- néhol soványas, második
nak, harmadik Osztálybéli. ! Osztálybéli.
y
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ERD'&TSKE.

ERCSI.
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ERCSI, vagy Ercsihy. Ele* ben , földes Ura Gróf Feste
gyes magyar, német, tót, ti ch Uraság, fekszik Nagy
és rátz falu Fejér Várme Katához nem meszsze, ha
gyében , földes Ura Gróf tárja jól termő.
ERDŐTSKB. Tót falu Sáros
bzapáry Uraság, lakosai ka
tolikusok , fekszik az Ország Vármegyében, földes Ura a*
úttyában, Duna vize mel Királyi Kamara, lakosai ka
l e t t , Posta is van benne. tolikusok, fekszik Veres Vá
szomszédságában,
Határja jó termékenységu, gásnak
réttye, legelője, elég van, Eperjestől mintegy mértföld
eladásra középszerű alkal nyire , réttye, legelője elematossága , második Osztály jendő, fája mind a* kétfée , makkal együtt, jó módbéli.
•gya
a keresetre; de mivel
ERD. Handrsabég, Hanhatárja
hegyes, és kősziklás/
srelbek. Mező Város Székes
's
nehéz
úton járnak, Eper
Fejér Vármegyében , földes
Ura Gróf Illésházy Uraság, jesi uiatzozások helyére, má
lakosai katolikusok, *s az sodik Osztálybéli.
ERDŐD. Elegyes oláh me
Uraságnak kastéllyával díszesíttetik. Nevezetesíti e* ző Város Szatmár Vármegyé
helyet Ildik LAJOSNAK a* ben, földes Ura'Gróf Káro
Moháts: ütközetre való me lyi Uraság, lakosai ó hi
netelekor itten lett megszál tűek, fekszik Szatmártól egy,
lása, fekszik a* Duna mel és -J-. mértföldnyire, Nagy
lett, határja gazdag, s a* ter Károlytól pedig két mért
mészetnek külömbféle szép földnyire, erdős helyek kő
javaival megáldattatván, el- Jről mellytöl nevezetét vet
so Osztálybéli.
J te vala, hajdan Drágfi hí
ERDŐ B E N Y E . A' B.
be res Nemzetségnek birtoká
ban vala, és nevezetes os
tűben.
míg
ERDŐ. Fekete Erdo. Ele- tromlást szeny védett,
yes falu Mosón Vármegyé az ellenség által egészszen
én , földes Ászszonya F. K. le nem rontattatott erősségje.
Fő Hertzeg Aszszony Krisz- i Itten születetett Bakács Ta
tina, lakosai katolikusok , | más , volt Esztergomi Érsek.;
határja közép termékeny-1 a* kí kis LAJOS Királyt meg
koronázta, és az Ozmánok
ségu.
ERDŐ. Fekete Erdo. Sza- \ ellen való hadakozásra húst
bad puszta Pe# Vármegyé ezer arany segedelem pénzt
P p
adott
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ERDÖHÁT.

EUD'ÓD.

adott vala, hideg teteme vul széjjel vágynak, határja
Esztergomban temettetett el, sovány-, kolimázt, és olajt
határjában nevezetes huták készítenek lakosai, a' k i k
jobb
vágynak, szántó földgyei há Békés Vármegyébe
rom nyomásbéliek, mel földre elköltöztek vala; de
lyek , ha trágyáztatnak, szép ismét viszsza telepedtek , fá
rozsot, kétszerest, és tiszta ja mind a' kétféle elég , le
búzát is teremnek, réttyeit gelője j ó , harmadik Osztály
a* vizek nem járják, Vnagy béli.
része jó szénát terem, két piaERDŐHÁT. V. Erdohdtsdg.
tzozásai három mértföldnyire így neveztetik egy kerület
vágynak, Nagy Károly- Borsod Vármegyében.
ban, és Szatmáron, a Nagy
ERDŐ HAT. Magyar falu
Bányai piatzok tovább esik, Szála Vármegyében, földei
a' hová mindazáltal jó idő Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ben könnyű úttyok van, és ság , lakosai katolikusok,
magában e' mező Városban fekszik Pákának szomszéd
is két Országos vásár esik ságában, 's ennek filiája,
esztendőnként, legelője ele- Kanizsától mintegy más fél
^ gendő, itatója alkalmatos, mértföldnyire, mivel ha
fájok tűzre, és épületre in tárja soványos, harmadik
gyen , szőlő hegyei nagyok, Osztálybeli.
's jó borokat teremnek,
ERDŐHEGY. Oláh falu Arad
mint hogy külföldiek is tar Vármegyében, földes Ura a'
tanak ottan szőlőket, jó Királyi Kamara, lakosai ka
módgyok kézi munkával is tolikusok, és ó h i t ű e k , fek
a* pénz keresetre, két szá szik Körös vize mellett, Kis
raz malmok helyben, har Jenővel által ellenben, sza
madik az Uraságé, vízi mal bad fája van, ámbár vidé
mok pedig egy mértföldnyi ki határon, földgye termé
re van, első Osztálybéli.
keny, egyedül a* kaszáitok
ERDŐDKA. Egymástol szer ban szenyved fogyatkozást,
te széjjel meszsze terjedve 's a víz áradáso&is háborépiilt lengyel falu Árva Vár gattyák néha, mindazáltal
megyében , földes Ura a* Ki első Osztálybéli.
ERDŐ HORVÁT. A' H. be
rályi Kamara, lakosai kato
likusok , fekszik Lengyel Or tűben.
szágnak határ szélénél, tsörERDŐ K Ö V B S D . A' K . be
jei, és istállói a' falun ki- tűben.
9
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ERDŐ,

ERK. Elegyes magyar falu
ERDŐ SZADA. vagy Ardó |
Heves, és Külső Szolnok
S%ada. Az Sz. betűben.
ERDŐTELEK. Magyar falu | Vármegyében, földes Urai
Heves, és Külső Szolnok Vár Majthényi, és más Urasá
megyében , földes Ura Gróf g o k , lakosai katolikusok,
Buttler Uraság, lakosai ka fekszik Tárna vizétől nem
tolikusok, fekszik Besenyő meszsze, Arok Szállásától
vel által ellenben, határbé mintegy más fél mértföldnyi
li földgyének fele jó termé re , földgye, és réttye j ó ,
kenységu , réttye j ó , pia Gyöngyösön piatzozása nem
tzozása Egerben, és Gyön meszsze, legelője elég, fogyösön, legelője elegendő, 4yó vizén alkalmatos itató
itatója alkalmatos, szőlei j a , szőleje, szilvássá elég,
meglehetősek, szilvássá, ker kertyei hasznosak, kereset
tyei hasznosak, keresetre re könnyű módgya, malma
könnyű módgya, malmai a* | helyben; de mivel fája határ
szomszéd határokban közel, jában , makkja, és nádgya
a* községnek is van szántó nintsen, második Osztályföldgye, és réttye, de mi béli.
vel földgyének fele ljiomoERKENÉZ. Elegyes magyar
k o s , fája, makkja, es nád
falu
Szabolts Vármegyében,
gya nintsen, második Osz
földes
Ura Gróf Károlvi Ura
tálybéli.
ság , lakosai katol iícusok,
EREK. Alsó, és felső Erek.
fekszik Bihar Vármegyének
Szabad puszták,Pest Várme
szomszédságában, határja kö
gyében, fekszenek Kalotsázépszerű, tája tűzre elég,
hoz nem meszsze > 's ennek
réttyei, '*s legelője megle
filiáji.
hetős lévén, második Osz
EREK. Szabad puszta Szála
tálybéli.
Vármegyében.
ERKENY. vagy Örkény.
ERÉNYE. Fiitös Erénye*
Elegyes magyar falu Szála Elegyes magyar, és német«
'Vármegyében,
birtokosai falu Pest Vármegyében, föl
Szegedy, és más Urak, la des Ura Hertzeg Grazsalkokosai katolikusok, fekszik vich Uraság, lakosai kato
Kis Görbőhöz nem meszsze, likusok, díszesútetik a* Her's filiája; határja középsze tzegnek kastéllyával; 1787r ű , vagyonnyai külömbfé ben helységbéli Papot nyert>
's a* Vátzi Püspökséghez tar*
lék, második Osztálybéli.
P p
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tózandó , fekszik a' Ketske- Ilertsfeg Eszterházy U r a s á g ,
meti puszták vége felé, ha lakosai katolikusok, fekszi]^
tárja termékeny, réttye elég, ja' Simontornyai járásban,
és igenis nagy, legelője tá (határja igen j ó , 's más tugas , és j ó , mellyen szép, I lajdónságai is nevezetesek l é 
és sok marhák neveltetnek. vén , első Osztály béli.
ERTES. v. Etles név alatt.
* ERKENV. Magyar falu í
ERVISTYE. Nagy, és Kis
Szabolcs Vármegyében, szán
Ervistye.
^Elegyes faluk Nyi
tó földgyei termékenyek,
földes
réttye j ó , piatzozása alkal tra' Vármegyében,
matos, legelője elé^, itató Urai B(áró Zay, és több
ja őszkor, és tavaszkor van, Urak, lakosai katolikusok,
nyáron pedig a' szomszéd fekszenek Pöstyénhez nem
határban, tója tűzre elég, meszsze, mellynek filiáji , s
a* szomszéd szőlőkben va hozzá hasonlító határjok van.
ESÉKVÁR. Hajdan neve
gyon módgyok a* kereset
re kapával, gyümöltsös ker zetes erősség vala, Vesz
tyei is vágynak, első Osz prém Vármegyében, feküdt
2t* Veszprémi, 'és Szent Gá
tálybéli.
omladékjai
ÉRKESERU. Magyar falu li út mellett,
Bihar Vármegyében, földes széjjel emésztetvén, már ma
Urai több Urak, lakosai ka helyén nagy erdőség van.
ESKŐ. Elegyes tót falu
tolikusok , határja gazdag,
's más szép tulajdonságai sze Veszprém Vármegyében, föl
des Ura Gróf Zichy Uraság,
rént is, első Osztálybeli.
ÉRSEK L E L .
Komárom lakosai katolikusok, és 6
Vármsgyéb. az L. betűben. hitűek, fekszik Veszprém
ÉRSEK ÚJVÁR. AzÚ. bet&b. hez egy mértföldnyire. Ha
É R SEMLYEN. Bihar Vár tárja jó termékenységu, fá
ja, legelője van, 's eladás
megyében , az S. betűben.
* ERSENYE. Elegyes falu ra is jó alkalmatossága, má
Bihar Vármegyében, lako sodik Osztálybéli.
sai katolikusok, fekszik BaESKÜLLŐ. vagy
Esköllo.
amérnek szomszédságában, Oláh falu Bihar Vármegyéatárja jól termő.
.ben, birtokosai külömbféle
ERSEBET. *S%ent Ersebtt. Urak, lakosai ó hitűek, fek
Az Sz. betűben.
szik a* Váradi kerületben,
hegyek alatt,
ERTENY. Magyar falu Tol meglehetős
na Vármegyében , földes Ura mellyből egy halakkal gazy

f

dag patak , tsergedez ki ,. 's mad fél mértföldnyire, ha
öntözi néhol soványos határ- tárja jó termékenységu, rét
j á t , vagyonnyai selejtesek, tye > legelője eleg van, er
harmadik Osztálybéli.
deje tsekélyes, 's többnyibe
ESERITS. Bánátbéli falu ffiszfákból.' áll, eladásra jó
Temes Vármegy. fekszik a' alkalmatossága, első Osz
Verseczi kerületben, Dagna$- tálybeli,
* kától egy mértföldnyire.
ESZLÁR. Tisza Esztár. MaEssö. Szabad puszta Pe$t gyar falu Szabolts Várme
Vármegyében, földes Ura gyében , földes Urai Bánfyv
Gr^fKeglevich Uraság, lako Kállai, és Zoltán Uraságok,
sai katolikusok, fekszik Sári lakosai katolikusok, és re
hoz nem meszsze, 's filiája. formátusok, fekszik a* Ti
ESZDOGE. Eszdege. Esz- sza mellett, Löknek szom
d e g , középszerű falu Nyitra szédságában, 's ennek filiá
Vármegyében, földes Urai ja, Szabóltshoz mintegy
több Uraságok, lakosai kato mértföldnyire, hajdan sok>
likusok , határja középszerű. kai népesebb vala, határja
ESZÉNV. Magyar falu Sza gazdag, tulajdonságai Dada-*
bolts Vármegyében, birto hpz hasonlítanak, első Osz
kosai Ormos, és más Urak, tálybéli.
lakosai katolikusok, és re
ESZTÁR. Magyar falu Bihar
formátusok, fekszik Fényes Várm. birtokosai Hodosy, és
Litkéhez nem meszsze, 's más Urak, lakosai katoliku
filiája, a* Kis Várdai járás sok, és reform, fekszik Ér viban, Tisza partyához kö I ze mellett, Hoszszű Pályihoz
zel , határja jó termékeny nem meszsze, s fcnek filiája,
ségu , tulajdonságai olly for Biharhoz két, és \ . mértföld
mák, mint Döge falujának ,> nyire, határja kövér, tulaj
^lsö Osztálybéli.
donságai .nevezetesek első
Eszi. Szabad puszta Bihar. Osztály béli.
Vármegyében.
EESZTERGÁLY. Alsó, ésESZLÁR. Magyar falu Bor Felső Esztergálj > Dőlne \
sod Vármegyében, földes Horné Szfrehani. Tót faluk
Urai Plati • és Szepesi Urak, Nógrád yármegyében , föl
lakosai katolikusok, és re- des Urai Gróf Balassa, és
formámsok , fekszik Hejó Gróf.Zjchy Uraságok, la
vizének a' Tiszába yaló fo kosai katolikusok ^ és evan^
lyásánál, Miskólczhoz bar-! gelikusok, fekszenek Kis.
Pp J
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Zellőhöz egy, és | . mért
földnyire , határjájai, s bo
rai is középszerűek, tulaj
donságaira nézve ollyanok,
mint Alsó Tóid, második
Osztálybéliek.
ESZTERGÁLY. Elegyes né
met falu Szála Vármegyében,
földes Ura a* Szalavári Apát-.
^ úrság, lakosai katolikusok,
fekszik , Szála vize mellett,
Szála Apátitól nem meszsze,
Yennek filiája, határja kö
zépszerű, legelője, *s fája
tűzre elég, malma a* szom
széd határban, szóleje j ó ,
"és borainak eladására meg
lehetős alkalmatossága le
vén, második Osztálybeli.
.ÉSZTERCÁR. Magyar falu
Veszprém Vármegyében, bir' tokosai Aponyi Urak, la
kosai katolikusok , fekszik
Zirtsröl fél mértföldnyire, ha" tárja középszerű, 's hasonlít
Békdsho\, kivévén, hogy en
nek piatzozása Veszprémben
jobb, másodikOtztálybéli.
9

ESZTERGOM

VÁRMEGYE.

Comitatus
Strigoniensis,
Gruner Gespanschafi, Ostrihoms[ka Szfolitze. Neve
zetét vette Magyar Ország
nak Fő Érseki Városától Esz
tergomtól. E' Vártpegyének
hoszsza öt magyar mértfold,
szélessége pedig három. Nap?
keletre Hont Vármegyével,
határos, Pilistől Esztergom

ÉSZTÉIIG.

hegye választya e l , délre p e 
dig, és északra a* Vértesi
tetők, és a* Bátorkeszi er
dőknek felső határai; nap
nyugotra szomszédságában
Van Komárom Vármegye,
méllytöl a* Szölgyi erdők,
Barstól pedig a* Farnádi mo
csáros tavak különözik el.
Szoross ugyan e Várme
gyének határja; de kelle
metes vidékjei vágynak,
kebele hegyekkel , és er
dőkkel vidamíttatik , s ki
esen verettetett körül. Neve
zetesebb hegyei között: Iső
Arpas hegye, melly a Dömösi térségről látszatik, más
hegyek felett darabos dere
kávái fellyebb emelkedetnek lenni. Tetőjén régi kő
falnak feneke, és omladé
kai látszatnak, melly haj
dan vagy Vár, vagy leg
alább másféle jeles épület
vala, Ildik Csókáskd hegye,
melly hegy, és Illdik Fe}érko hegye között fekzik,
Marót, és Esztergom Váro
sa. IVdik ÜUSkS hegye.
Vdik a' két ágú hegy. VIdik
a* Strázsa hegy. Vlldik a*
Szamárd hegy. VlIIdik a'
Geretsény hegye ,_*s a* töb
bek; ezekhez tartoznak a
többi Esztergomi hegyek,
mellyeknek oldalain jeles
szőlő hegyek vágynak, keN
-tős tetővel külömbőztetik a
töb^
f
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többektől , mintegy elvá- vése lévén, méltán kedves,
lasztva a* Szamárd hegye, és kies lakó helyet szolgál
mellynek allya, és feneke, a' tat lakosainak. Mind öszve
Dunapartyáig terjed, oldalán 61. lakó helyek vágynak ben
«zőlők, és sok gyümöltsök ne , 's az Esztergomi Fő Ér
teremnek, közepe pedig sekséghez tartozik.
egész a tetőig kősziklás.
ESZTERGOM.
Strigonium,
Folyó vizei pedig Duna, Gran, Orstrihom. Hajdan
és Garam vize, ez sebes igen nevezetes, most pedig
sen foly le Gömör Várme középszerű Királyi Város,
gyének hegyeiből, Zólyom, fekszik Esztergom Vára alatt,
és Bars Vármegyei rétek mintegy három száz lépés
között, néha szélesre ter nyi távolságban, valamint
jed , és nem kis károkat Buda Városától, úgy Komá
tesz, mind a' kaszálló, mind romtól is öt mértföldnyire.
az aratható földeken. Esz
EREDETE.
tergom Vármegyébe Bény
helységnél szakad bé, hol-' Néjnellyek azt vélük, hogy
ott megtartva ugyan serény ez a Város a' víz özön után
folyását, de néhol iszapos 155 esztendővel kezdette ere
földeken esvérr görbe folyá detét; Cluvtrius, Schönltsa tsendesittetík. Keménd ben, Ctüarius és mások
körül mintegy szigetet for >edig azt írják, bogy e* hemál , 's egy darab folyásá yen hajdan Brtgottio állott
val elválasztya Hont, és Esz vala. Leg bizonyosabb az,
tergom Vármegyét egymás hogy Esztergom Városának
tól. A* nagyobb sziget alatt híre, leg inkább Sz. I S T 
egyesülvén a* Kövesdi fo- VÁN első Magyar Ország Kilyóval, végre a* kissebb szi rállyának születésével kezde
get alatt merül a' Dunába. híresedni,, meg pedig,elan
Igen jóféle halakkal, vidrá nyira, hogy egész Pannó
val, és kedves ízíi rákok niában kiváltképen neveze
kal bővelkedik, vidékje e* tes Városnak tartaték. Azt
Vármegyének jó termékeny mondgya Bohfin
Vlldik
ségé , >s a* természetnek kü könyvének 3oqdik lapján,
lömbféle javaival megáldat hogy Esztergom nem tsak
tatok , búzája, élettye, bb- gazdagságára nézve; hanem
ra, fája elég van, és keres nagyságáért is Pannóniának
kedésre is alkalmatos fek kiváltképen való Városa, vaPp 4
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k , a' hajdani Királyoknak Mátyás véllekedése szerént
mellesleges udvarok, vagy pedig S%ent Magdalénának is
mulató helyek: ezen kivul vala itten akkor T e m p l o m
sok Frantziáknak Németek szentelve, Sz. A n n á n a k i s :
nek , és Olaszoknak tartóz* a* Keresztes Szerzeteseké p e 
kodó, és szüntelen való la dig a* S[ent István T e m 
k ó helyek. Mert ámbár haj ploma vala. Mind ezek a
dani Királlyaink, Budán,; 'Tatárok által lett elpusztu
Fejérváron, és kiváltképen lás előtt valának, mert az
Visegrádon lakának, mind után IVdik B E L A T O L épít
azáltal, kétség kivül, itt is tetvén V Minoritáknak is va
sokáig tartózkodhattak, k i - la itten különös Templom*
váltkepen az Esztergomi ré jok.
gi Várbéli nevezetes, és az
HISTÓRIÁJA.
Országban minden felé eltű
résedért külömbféle szent
Alijy juta Esztergom Vá
dolgok miatt. Az idegenek rosa fénylő virágzásának ne
pedig azért lakának számo vezetes pontyára, midőn
san itten, mivel mindenféle ia44<ük esztendőben Kádon,
árúiható dolgoknak, és Por- a* Tatároknak Vezére felgá
tékáknak, kikötő helye va zolván Magyar Országnak
la , melly régi virágzásakor j Tiszán innen, és túl való
Esztergom Városa i n e r t é részeit, mihelyt Esztergom
földnyi meszszeségre térje* nak népes, nagy, fényes,
dett vala, s az idegen ke és gazdag voltát szemlélte
reskedőknek különös útszáik azonnal e* vidéknek megvé
valának itten, a* Magyar telére szánta el magát, 's ara
Nemes Uraknak hazáikon ki nyozta minden erejét, olly
vül pedig, sok Templomok yéllekedésben lévén, hogy
kal, és Klastromokkalis di- ha e* Várost meghódoltatBzeskedett. Magyar Ország hatty*, egész az Adriaticum
Topográfiájának i szerzője tengerig kénnyé szerént kó
tárom Parochiális Templo borolhatna, és mindeneket
mot állít, hogy itt lett-vol elfoglalhatna. Hogy pedig
na , úgy mint
S[tntL6rint[ e* szándékját könnyebben
S\ent Péter > és a S\ent Ke- véghezvihesse télnek idejére
rts[t Templomaitmelly ál határozta a' Városnak os
latások a'régi Diplomák ál- trom ját, midőn a' Duna
*l<ts> hitelessíttetnek^ Bél [ fagygyal volna bezárva, Ál
tal
1
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gező Tatárok fene bikák
módgyára rohanának a mieinkre, s a* nagy Vároát
rettentő osrrom alá vevék.
Körfii vala ugyan a' Város
kőfallal kerítve, 'sárqkbáásyái is valának, sőt még fa
tornyokkal is meg vala erőssítve, de ezek mind tsekély
játok valának a* dühös elenségnek. Hogy a* Tatárok
mind ezeken könnyebben
által verekedhetnének, a'vé
lek nagy számmal lévő Ke
resztyén rabjaikat küldék a*
magok népe előtt. Látván
ezt a* mieink szívekben el
keseredvén , titkon megfélemlének. Hirtelen elterjed
vén azonban a' zűrzavar, ha
lálos félelem, s rémfilés lep
te meg e* Várost; sokféle
tanátsot forgatának magok
között a' régi Esztergombé
liek; némellyek kintseiket,
's egyéb vagyonnyaikat akaxák a* föld gyomrába elrej
teni, mások tüzet kiáltozának, mások ismét a' külső
Városokat boríták el féle
lemmel, és tűzzel, féltvén, 's
irigyelvén az ellenségtől azt.
Megérezte ezt a' Tatár se
reg, hogy a'Magyarék kin
tseiket rejtik, 's már a' fé
lelemmel , és nem az ellen
séggel küszködnek, hirtelen
öszve seregelteté annakokámarhákat, s már a* véreo- ért hadi népét, 'stnindenle*
hető

tal verődvén annakokáért
nagy nehezen a' havasokon,
számos , és nagy sereget állíta a' Duna partyára, 's hogy
a' Városbelieknek nagyobb
félelmet nyomhatna szíveik
be sebes rohanással, és lár
mával parantsolá népének az
által menetelt. Látván ezt a'
Városbeliek, kiküldöttek az
erössebbeket, illy fene el
lenségnek viszsza nyomásá
r a , és a' megfagyott jég
nek öszve törésére. Eleinte
szerentsések is valának az
Esztergomiak igyekezetek
ben , és a' jeget a* Duná
nak színérdi felszaggatták,
de mivel felette keméay hi
deg vala, tsak ugyan jég
híddá változott az egész
Duna. Látván ezt a* Tatárok,
szerentsésen által mehettek
volna már, de nem bíztak
a* jégnek keménységéhez,
*s tettetvén, mint ha viszsza
menni akarnának, azon he
lyen , hol táborban valának,
igen sok marhát hagytak
magok után; azonban tit
kon leselkedvén a* mieinkr e , hogy ha az ott hagyott
marhákat a* Magyarok sze
rentsésen által költöztetnék,
azoknak nyomain bátorsá
gosan reájok törhetnének.
Úgy is lett a* dolog, mert
alig hajtották vala által a'
y
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hető veszedelmeket megvet
Hlyen siralmas állapottyávén reá rohan nagy dühös- ban sínyledezett darab i d e i g
ködéssel a* Magyarokra, ke- Esztergom Városa, 's r o m l a 
ménnyen ostromollya a* Vá dozott omladékaibol soba
rost, bontattya a* kőfala elébb fel nem emelkedhe
kat 's bé ront a* Magyarok tett , míg az undok ellensé
nak féltett kebelekbe \ elra- geskedő TatároktólHonyunk
gadgya a' lakosoknak va- meg nem tisztula. Végre Mgvonnyaikat mindeneket öl ^CLVdik esztendőben vala
dököl , a* kiket tsak kard- mennyire meg pihenvén a*
gya élére keríthetett. Nem leg keservesebb Ínségekkel
kedveze e* kegyetlen ellen küszködő árva Hazánk IVik
ség az öregeknek, nem ke BELA uralkodásának idejé
rnellé az ifjúságot, nem szá- ben , először kő falakkal vé
nakozék az ügyefogyotta rere körül a* Város, 's ho^y
kon, nem irtodzek a* szüze a' lakosok* és a? házak is ujket, és a* szép Nemet megsze- jabb színbe öltözhetnének
lósiteni , mindeneket te- gyámolító segedelemmel kiintet, és józan ész nélkül vána lenni. A* Király a*
gázol vala^ mint valamelly Templomot tulajdon költsé
rabló haramia. Illy gyász- gével ujjíttatá még, mellyet
ba, keserűségbe, V vesze mások a* Boldogságos STJÍ{
delembe hozván e* Várost, Maria Templomának, Bonminden felöl tsak a* jaj szó fin pedig S[. Ferentinek emhangoztatta az üress falakat, \ lékezetére szentelt Templomsöt még ezeket is irigyelvén !: nak állít. Mind a* kettőnek
a' lakosoknak , az életben állítása lehetséges, mert a
maradott árváknak , özve S[. Fcrent[ kissebbik renden
gyeknek , 's gyámoltalanok- \ lévő Szerzeteknek Templo
nak , minekutánna nem tsak j mot állított vala , mellyben *
a' hadi készületeket, hanem a* közönséges véllekedés sze
a* meg hóltt, és még élő rént el is temettetett. Más
lakosoknak minden féle va- Királyok is öregbítették Esz
gyonnyaikat eírablották vol tergomot," mind vagyonokna ; mindeneket a' leg ke k a l , mind pedig külömbféle
servesebb ínségbe taszítot szabadságokkal , 's ámbár
tak ; utóllyára pedig az egész gyarapodott is ezek által; de
Várost tűzzel, és vassal ele régi virágzó állapottyára so
ha sem juthatott.
mésztették. \
Szép
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vehete erőt, mert tíz eszten
dő múlva , ismét a* Pogá
nyoknak keserves jármok
alá esvén, mind a* Vár, mind
a* Város, az Ozmánoknak
hatalmokba jutott. Ekkor
közelgete ismét a* Városnak
végső veszedelme, mert e*
Várost a* Vár alatt nem szen
vedhetvén a* Törökök hová
tovább rontották azt; om
ladozott kőfalaiból pedig a'
Várat erőssítették, és így mi
dőn MDCLXXXIIIdik esz
tendőben e' Vár az Ozmá
noknak igájok alól a* Ke
resztyéneknek kezekbe ju
tott , a* Városnak tsak régi
hult helye vala.
Fő gondgya lévén pedig
LEOPOLDNAR a' Törököknek
meg aláztatások után, hogy
az idegen járom alól meg sza
badított Várasokat ismét Ke
resztyénekkel szaporítsa, Esz
tergomot is gyámolgatni
vén a'Hazát, iszonyító nyom kezdette. A* kik ekkor a*
dokokat hagyának minden Várost meg szállák , rész sze^
felé magok után. Ismét meg rént Magyarok, rész szerént
ujjúit valamennyire erejében pedig Németek valának ,
Esztergom Városa, megsza vagy megélemedett kato
badulván a* kegyetlenkedők- nák , vagy pedig a* szomszéd
nek jármoktol; de tsak hat Jhatárokból öszve gynjtött né
esztendeig is alig élhete pek. Ezekhez járultak még
egészszen a* békés nyugoda a* Tótok is számosan, úgy
lomnak édességével , mert hogy e* Város kevés idő alatt
MDXXXIIdik esztendőben ismét felelevenedett. Midőn
ZÁPOLYA JÁNOSNAK seregé pedig újúlásában gyarapod
től sanyargattatok *s nem is {nék , az ?ldcorj£aiadott Rá~
kóc^i

Szép tekintetben valaZsiGv' ES M Á T Y Á S Kirá
lyoknak idejében i s / l e g
alább a* több szabad Királyi
Várasoknak
szabadságaira
^íézve, más Királyi Várasok
n á l alább való nem volt.
Mikor leve először Királyi
Várossá bizonytalan, mint
hogy a Tatárok által lettél•pusztulásakor, ezektől is meg
fosztatott. Hihető , hogy az
«lso Királyok idejében, mi
dőn azoknak udvarával díszeskedett. Gyászban öltöz
tetett másodszor $ midőn a*
Mohátsi veszedelemnél mind
L A J O S Király , ASind Magyar
Országnak színe a* Szolimán
számtalan népének fegyveré
től meg emésztetett. Ugyan
is elfoglalván Hazánknak
nagy részével -Budát a* Tö
3WOND
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elég dolgot adott az Eszter
gomiaknak , hogy az emlí
tett idő alatt szeny védett n a g y
kárjpkat enyhíthessék, mesz
sze viszsza esvén attól, h o g y
a* Várost régi tennyéhez közelíttethetnék. Nagy szeren*
tséjek vala ugyan az Eszter
gomiaknak , hogy ez időben
az Országban mindenfele uralkodott a' hirtelen halai
(Pestis)
és itten a* kevés
maroknyi nép attól ment lé
vén, sőt minden vészedéi^
mektöl i s , lassanként gyarapoda , *s mindenféle mun
kákat szabadon folytathatott.
Sqllyos val* ellenben, hogy
szabadságaikat, 's birtoko
kat erőssítő leveik mind el
vesztek , és így semmi vóit
joszágjokat senkitől viszsza
nem kérhették, sem tulaj
donokat, ha valaki magáé
nak állítaná, meg menteni
nem tudták. Kissebbedvén
hova tovább térségjek, 's
.azzal együtt szabadságjok is
a' Magyarok békével hagya hanyatlani kezdett.
Érzették ugyan ezt a' Vá
t l a k , a* Németek megemész
tették, és sokan elannyira rosbéliek, de az ellenkező
sanyargattatának itten, hogy félnek, hátra nyomó törvényt
erre a' gyászos időre még mutatni nem tudtak, s tsak
siránkoztak.
ma is 's ez után is könnye haszontalanul
ző szemekkel kénteleníttet- Mindenek etőtt tudva vala,
nek emlékezni. Minekutánna hogy a* Város a' Királyi Vá
majd hét esztendőig szünte rosok közzé tartozik; de ezt
len való félelem, és zűrza tsak szaval, és nem erőssirő
varok között gázolták volna, ] levéllel bizonyíthatták. Anriakután-

lóc[i hadának fel zendíilése
által ismét meg akadályoz
tatott. Mert vélletleníil szok
ták vala meg támadni az Esz
tergomiakat, s minél re
ménytelenebb vala a* reájok
ütés, annak keservesebbek
Voltak ennek lábhelyei. Leg
nyomorúságosabb vala e*
Várnak Rákóczi által MDCCVldik esztendőben lett ostromoltatása, mert ámbár nem
gyujtatá fel a* Várat ; de
majd egy , majd más felől
ostromolván, az által a' la
kosok nem keveset sanyargattattak. Félelmes vala ki
vált a* Németeknek, !s más
lakosoknak is káros, mint
hogy a* Vár az aratásnak,
'és szüretnek idején is ostro
mol tátott. Fel frd^ttatván a'
Németek által a* Vár, ismét
luki a' magáéhoz juthatott;
de tsak két hétig is alig pihenhetének meg , mert a'
Németek ismét viszsza kí
vánták a* Várat, és így a' mit
y

t
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nakutánna
MDCCVIIIdik
esztendőben első JÓSEF által
Királyi Várossá lett, 's min
den volt régi szabadságjaik
b a n , meg erőssítettek; de
mit foglaltak magokban a'
régi szabadságok ? eztet vi
lágosan senki sem tudta. Reá
találván régi hajdani persétryekre, melly a* Városnak
tzímjét nyilványította, ezzel
a korul írásai: Secrctum Latinorum
Civitatis Strigoniensis, K A R O L Y Tsászárhoz
folyamodtak régi szabadság
jaiknak meg erőssítéséért, a*
mellyet szerentsésen meg is
nyerének. Ezzel tartyák fel
máig is az Esztergomiak a'
Városnak méltóságát. Haj-,
dani helyén áll most is Vá
ros ; de sokkal kissebb tér
ségen , mert alig tesz a* Vá
rosnak mostani hoszszasága
három ezer, és néhány lépé
seket; hajdan pedig meszsze
elterjedett vala, k ő fallal
sintsen egészszen a* Város
körül véve, hanem tsak azok
a' régi kőfal darabok látszat
nak , mellyet a' Törökök le
rontottak , és a' régi árkok
nak nyomai. A* Városnak
két kapuja van, mellyek
közzul, egyik Budai, másik
pedig Lönntz kapujának ne
veztetik; belől a piatznak
közepén épült a Városháza,
juelly jeles épület, *s tekin
7
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tete valamint kívülről is tet
szető , úgy belől is szép ki
látást szolgáltat. Ez a' felül
írat van a* Városházán, a*
mellynek egy részében osko
lák is tanítatnak , veres már
ványba, arany betűkkel éke
sítve;. D. O. M . haeC paLaestra aVgVstae Thereslae regls apostoLICI MVnIfICa
LIberaLItate In CVrla rcglae hVIVs CIVItatIs strlgonlensls eXsVrreXIt. ^778.
Előtte áll a' szép szent Há
romságnak képe. A piatzon
pedig a* nagy, és boldog
emlékezetű M Á R I A T E R É Z I Á 
NAK képe, fejér Florentziai
márványból, annak alkot
mánnyá pedig veres Süttöi
márványból készítve, a* ma
ga életében bírt személyes
nagyságában , és a Királyi
koronázáskori öltözettel felékesíttetve, melly háládatossági emlékezetnek képet Fő
tisztelendő Görgei Márton
Esztergomi Káptalanbéli Ur,
tulajdon költségével készít
tetett, és a* Városnak nem
kevés díszére válik. Neveze
tes továbbá a' nem régen
építtetett Város Templomán
kivül, melly Sz. Péter, és
Pál Apostolok tiszteletekre
szenteltetett, a* Sz. Ferentz
Szerzetebéli Atyáknak Templomjok, és tágas 's jeles
klastromi épülettyek, *$ a*
Ispo*
1

1
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Ispotálybéli Templom; to- imitt amott; határosak a' kö»
vábbá a' Városháza mellett zel lévő Dorog, és TáthiakZérdahelyi Királyi Tanátsos kal erd§jök is kétféle , a'
Urnák, és Gróf Sándor Ura- Maróti hegyek felé; kaszálságnak házaik *s a* t., - A' lójok az erdők alatt, mel
Rátzoknak is van különösen lyen kivül két szigettel is
Templomjok, és ablakosok- bírnak, egyik Kórtvélycs ,
nak némelly jeles épületei- másik Nyaras szigetének ne
ken kivül mulatságokra is veztetik , a' harmadik szige
készítetett£gy lövöldöző ház. te pedig, melly. Szent Ki
A' Városon kívül épült két rály szigetének neveztetik,
ujj útszai is napról napra sza^ azt állíttyák, hogy a* Vár
porodnak, mellyeknekegyi nak hajdani Fő Tisztye tu
ke Teré[ia, másika pedig lajdonira el a* Várostól. Sző
J6[sef útszának neveztetett. lő hegyei termők, 's mind
Ezeknek az útszáknak mesz- fejér, mind pedig kivált ve
szebbre való terjesztetését, res jó borokat termének,
s egy úgy, neveztetendő kivált a* Diós völgyi , és kis
(Niksibroa) falunak bé ul- Kúrián fekvő szőlő kegyek
tettetését i sürgették a* lako sőt a* a* Szamár hegyi (mons
sok. E* dolognak kedvéért Clitellaris) jeles borok is
JÓZSEF Locumtenens Fő Her méltán híresek. Gyümöltsőt
tzeg Urunk Hertzeg Primás is jó ízűt teremnek az Esz
ő Eminentzíájával együtt meg tergomi kertek, a' híres 6szi
nézték 179 5 ben az egész kör és durántzai baratzkok pedig,
nyéknek fekvését, melly al mellyek az egész vidéken be
kalmatossággal fényes pom csesek, nem a* kertekben ;
pával fogadtatott el a* Ki hanem a* szőlő hegyeken te
rályi Fő Hertzeg, mind a* remnek. Lakosai külömbféle
Vármegyének, mint pedig a' mesterségeknek folytatások
Városnak Tisztviselői által; kal, és sokan szőlő munkával
végre a* szőlő hegyeken is is foglalatoskodnak. Leg in
számos alkalmatos épületek kább uralkodik lakosai kö
látszatnak, a* hol egész nyá zött a'Magyar nyelv, néme
ron által laknak némelly em tek is elég számosan vágy
berek. A* Városnak két du- nak; de többnyire tudgyák
lő szántásra ' való földgyei a* Nemzeti nyelvet, a* tótok
vágynak, hol a' régi épü is leg inkább magyarul belet darabok is látszatnak széllenek. Közönséges hiva
talok9

f
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talokban tsupán f Katoliku
s o k vágynak, minthogy ezekhez képest igen kevés a*
m á s Vallásbéli lakos: a> Vá
r o s Tanatsa tiz személyek
b ő l áll, kik között a' Bíró
minden második esztendő
ben Szent György napkor a*
közönségnek kívánsága sze
rén t válasz tátik.
Gymnasium s nemzeti jeles Osko
la is van kebelében, seb or
vosok , patika, és egyéb kö
zönséges szükségekre meg
kívántató helyek, és eszkö
zök is fel találtatnak Eszter
gomban ,
Vendégfogadóji
között Ie£ nevezetesebb az
ügy nevezett fekete Sas a
piatzon,
ESZTERGOM VARA. Földes
Ura az Esztergomi.Érsekség,
nevezetes e* Vár, .mind hajdani népes voltáért , mind
pedig, külömbféle sullyos ostromoltatásáiért. Eredete valamint a** Városé is homályos , melly hasonlóképen
SZENT ISTVÁN Királyfiak születésével kezde híresedni, a*
ki a* Városbari született ugyan; de a* Várban kereszteltetett meg. E' Várban hajdan több Templomok is valának, de már ma a régiek
közzűl tsak a* Szent István
Temploma áll Tel, a* Bol
dogságos S[ui Mária,
és
Sient Magdaléna Templo9
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I mainak pedig híre , és ma
radvánnyá nevezetes. Vala
mint régi Templomainak ,
's Kápolnáinak históriája ,
úgy azoknak szarna is bizony
talan, és így sem ebeknek,
sem a' Várnak bizonyos épí
tőjét meg határozni nem le
het. Vágynák írók, a' kik
mind ezeket egyenesen Sz.
ISTVÁNNAK
tulajdoníttyák
mint Bonfin. Nem is kétel
kedhet a* felől senki, hogy
e' Szent Király itten Templo
mot ne- építtetett volna; de
mellyik az) és melly névvel
neveztetett ) homályba va
gy on. A* mellyben keresz
teltetett, azt nem építtethet
te, sokan a" Királyi Templo
mot, melly a* Boldogságos
S[ü[ Maridnak nevéről ne
veztetett , állíttyák, hogy
kezdette légyen építtetni :
de ezt valamint a* Várat is
több Királyok építtették, é*
ékesíttettéL E> szentelt épü
letben a* több nevezetessé
gek között vagyon, jobb fe
lől veres tiszta márványból
B É L A Királynak képe, bal
ról Jób Érseké, középen pe
dig á* Boldogságos Szűzé
mintha festve volnának, a*
többi márványból készült al
kotmányoktól meg kulömböztetve, ezekkel a* fel ira
tokkal : az Érsek felett JOB
ARCHI EPISCOPUS, a'Ki.
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rály felett REX BELA, a*
Vár felett CASTRUM , a'
templom felett BASILICA ,
a* Boldogságos Szíiz felett
SANCT MARIA. Több Kápolnátskák is valának itten
hajdan , Oláh Miklós ezek
közzul kettőt említ, egyiket
északról tengeri tsigákból ké
szülve, és sokféle festékek
kel fel ékesítretve, a* melly
ben vala a' mindenféle tárgy
béli régi könyvekkel, és
iratokkal rakott könyvtár is;
másikat pedig délről, melly
ben a' rézből készült bolto
zatok, arany szegessel ékesíttettek, melly még ma is
épségben vagyon , (merr azjf
többieket az időnek viszon
tagsága meg emésztette) azt
Erdéndi Bakót\ Tamás Esz-'
tergomi Érsek, B. Szűz M A 
RIÁNAK tiszteletére építtette,
MDVIIdikben, a' mint a'
falba bé rajzolt arany betűk
bizonyítryák, és nem Kani\sai János, mint némellyek állíttyák. Bél Mátyás
véllekedése szerént a* Szent
Márton tiszteletére épült Ká
polnát lehetne néki tulajdo
nítani. Minek utánna a' Ta
tárok Esztergom Városát
•megvették, Y Magyar Or
szágnak sok nevezetes he
lyeit fel dúlták, e' Várat,
melly leg nevezetesebb erős
ség vala , meg nem vehet

ték, az Esztergomi Var, F e 
jér Vár, és Pannónia h e g y e
maradának meg; némellyek
Budát teszik az Esztergomi
Vár helyett; Rogerius épen
abban az időben élt, midőn
a* Tatárok Hazánkat pusztí
tották : Bonfin pedig az o
munkájából írta k i e vesze
delmet, *s nem Budát, ha
nem Esztergomot teszi. Egyi
ket sem lehet meg határozni :
nem Budát, mivel felőle a'fégi íratok semmit sem bizo
nyítanak, hogy Esztergom
Várának elennyészése után
Buda fen maradott volna, an
nyival inkább, mivel mfg
akkor a* mai Buda Vára nem
is vala léteiben. Az Eszterjomi Várat pedig annyiban
ehet állítani, mint hogy a*
magos hegyeknek meg véte
le a* Tatároknak súllyosabb
vala. Nem marada ugyan
Esztergom Vára is egész ép
ségben , mivel az akkori Fő
v
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Érsek Mátyás

maga is k i

mólt e* világból, Sajó vize
partján tartatott viaskodás
ban három más Püspökökkel
vitézkedvén elesett i f i b e n .
Első meg újjítója vala e' Vár
nak IVdik BEJ.A az akkori
nyomorult Magyar Hazának
második helyre állítója, a'
ki Esztergom Várának hely
re hozását, Királyi módon
eszközlötte. Nem kevés se
gédei-
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ijedelmére volt Vantsa Ist | ptalant a* Szent István Tré^ván i s , Mátyás urán való postságával meg gazdagít*
igen nagy példát mutató Fó vánazt, 's olly szép jövede*.
É r s e k , a* ki minden képen lemmel, mellyből hat Ká
méltó vala arra, hogy a' Ma ptalanbéli Urak méltóképen
gyarok közzül IVdik INO- elélhetnének. Ezen kívül éT Z E N T Z tápától le^ először píttette a' Királyi Kápolnát,
a* Kardinálisi méltósággal melly a S^ent Márton ne
m e g tiszteltessék. Ez a' Fő vezete alatt fordult elő. A*
P a p vala az, a'ki IVdik B É  tulajdonképen való Királyi
L Á N A K segedelmével, vala Templomot pedig Zéchi Dicmint 2L Király a* Várnak far nes olly szembe tvuó ékes*
laife, úgy ő a' Templomokat ségekkel állította vala fel,
-egész á* lehetőségig meg nj- 1453, mellyek az előbbenie*
jíttattft* 's fel ékesittette. Van ket meszsze haladták a* Bol
tsa István Kardinális , és Ér dogságos Szűznek, és Szent
seknek ^ajándékozta IVdik Albert Püspöknek tisztele
BÉfcA Király Esztergom Vá tekre. Hasonló szorgalomé
r a t , azzal a* fel tétellel egye^ inál ékesité vala Vii(\ Fő
d ő l , hogy a* Királyoknak, Pap is a* Várat külömbféle
mikor Esztergomon keresz mesterséges dolgokkal, mind
tül utaznak szabad szállások pedig remeki festésekkel.
legyen a Várban. A* mint Bakót[ Tamás pedig más ujj
nagy nevet érdemlett néhai Kápolnát építtete a* Királyi
Fő Erspk Vantsa, úgy mél Templomhoz, Boldogságos
tán érdemlet Lodomér is, a Szöz MARIÁNAK tiszteletévé,
ki az ő idejebéli viszontagsá mellyben még ma is szolgál
gok miatt elromladozott Vá tatik a' Várbéli Isteni tiszte
rat meg újitatni törekedett. let. Valának tehát ol yan jól
Ugyan is meg szaporította tévők, kik az Esztergomi
a' kastélyokat , és azokat Várat, és Templomokat ré
külömbféle szükséges dol gi fényéhez, 's méltóságá
gokkal fel ékesíttette. Ka hoz segélleni igyekeztek.
nizsai János pedig Zigmond- Ez említett Királyi Szentegy
nak idejében vala Fő Érsek, házon kivül, még több Tem
és az akkori igen jó Király plomok , és Kápolnák is va
nak segedelmével szaporí lának ; ezekhez járulnak a*
totta meg a* már LAJOS ide Fő Papoknak, és Kanonok
jében meg erőssíttetett Ká- Uraknak lakó helyeik, á
Qq
papi
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papi Tanáts, vagy Consis- buja. kivánságjok az Ozmá
torium, mellyeknek mind noknak prédákkal meg ra
különös épületei voltának, kodva mentek barlangi tasőt az emiitett Srent István nyájokra viszsza Budára MPrépostságán kivul is valá DXXVIdikbkn, A' Törökök
nak még két Prépostságok nek viszsza térések után ZÁ
a* Vár alatt, egyik, a' Sitnt POLYA JÁNOS sanyargatá e'
Tamás , másik pedig a' zöld Várat MDXXXIIben. Nem
mezőről nevezett S{. Győr- áthatván ki végre a' pogá
gyi Prépostságok, mellyek nyoknak erejeket MPXLIInek ismét más Kanonokjai ben kénteleníthetett magát
valának. Illy méltóságos va a* földig meg alázni fel vé
la itten hajdan a* Papi szék, vén a' sok erőszakoskodá
ezen kivül hét Plébániák sok után, a' dühös ellensé
voltak, öt a* szabad Királyi geknek kegyetlenkedő jár
Városban , kettő pedig az mokat. Ez időben Vdrdai
említett alsó Városokban, a' j Pál vala azEsztergomi Érsek,
kik tsak nem minden Vasár a* ki valamint kegyességére,
napokon tartoztak fel menni úgy mdomannyára , és sze
a* Várba, és a' fő Templom lídségére nézve is nagy példa
ban, a* Szent Misét pompás vala; meg alázván Űri sze
Bútsíi járással szolgáltatni. mélyét ki méne a' Várból
Fénylett e' Várnak illy pom a' győzedelmeskedő S2x>lipás -ditsősége, egész Ildik mannak tiszteletére ; mel
LATOSNAK szerentsétlen ese lyen a' Török szív is annyi
téig, mert ámbár nem min- ra meg indult, hogy néki a*
yárt esett e' Vár a' Törő- Várban kívánsága sze rént
öknek jármok alá, mindaz való békeséges meg maradáltal dühösködvén Hazánk hatást ajánla. De a kegyes
ban SZOLIMANNAK, vérenge- Fő Pap sokkal hathatósabb
ző szablyája, hova tovább uj- Iseni buzgósággal bírt, mint
jabb még újjab kárával fáj sem a* Törökök közt meg
lalta ezt Esztergom Vára. maradhatott volna, és igy
Mivel mint az éhes sasok, I előre küldvén némelly va
vagy az ordító Oroszlánok, gyonnyait Posonba, onnan
-úgy dúltak mindeneket a* pedig Bétsbe siete ; holott
Törökök , midőn Budáról is az ő véllekedése, és az
vagy e', vagy más vidékre Ország Nagyainak helybe
ki rohantak. Meg telvén éhes hagyásokkal, a? Fő Érseki
szék
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szék MDXLIIIban Posonba a' Várat, sőt. kétséges féle
által vitete. Míg azonban a' lembe is ejté a* Pogány se
Főpap eltávozva vala a* Vár reget. Midőn már remény
tól, mind a' szent, mind ség vala a' Várnak meg vé
pedig a* világi házakat fel teléhez Vélletlenűl ki ragadá
el úllyák vala, és a' hasonlít a' halál a* Vezért ez árnyék
hatatlan szépségű fő Érseki világból. Meg jelenvén is
széket pogány szertartásaik mét Mátyás, s folytatván a*
nak helyévé változtattyák va- Várnak ostromát, el árulás
' la. Törekedtek ugyan a* Ke jütal nyeré meg a* Várat. De
resztyének *s minden tehe nem sokáig maradhatott a'
tségeiket reá fordították , Keresztyéneknek birtokok
hogy ez erősséget a' pogá ban, mert MDCVIdik eszten
nyoknak kezekből ki csavar dőben véghetetlenPogányság
hassák; de minden igyeke lepvén meg e* vidéket, ismét
zet haszontalan árnyékká birtokjokba jutott, *s igájok
vált, ötven esztendő hala- alatt sínylett továbh 79. esz
áptt el míg a' Török e' szé tendőnél. Haszontalan töre
les vidéken mindenfelé ural kedtek Eleink viszsza szekodott. Körül vette ugyan rezhetésében, mind az ideig,
M Á T Y Á S Fő Hertzeg MD- míg Bétsnél megvervén a*
ClVdikben, nagy számú se Törököket, mind a* Néme
reget szállítván a* Vár alá, tek, mind a* Lengyelek há
melly alkalmatossággal S[ent tokon lévén, végre az Esz
Gellért napján kezdődött az tergomiak is ki küszöbölték
ostromnak eleje, *s olly sze- a* rajtok kegyetlenül ural
rentsés előmenetellel folyt, kodó kedvetlen vendégei
hogy már a* Várhoz közelí ket. Ki űzvén innen az Oz
tenek , és a* Várba tüzes mánokat MDCLXXXIIIban
golyóbisokat hányhattak: de a* volt Királyi épületek, 's
az idő járása ellenkezvén a' ritka ékességu kastélyok he
szerencsével kéntelenittettek lyett undok kalyi bakra , 's
fel szabadítani a' Várat. Meg formátlan épületekre talála
jelent más esztendőben ez tiak , 's a* le rontott falak
után Mans\feld, 's a' Várat darabonként mutogatták az
keményen ostromlotta, nap ellenségeskedéseknek fene
ról napra közelitvén ahoz mérgét. Behullottak a' há
kevés idő alatt a' falakat zaknak fedelei , büszhödő
rontatta, 's tűzzel emészti párolgás, jöveki az undok
Qq %
kalyi.
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kalyibákból, 's szánakozásra
indícák a' nézőt, sőt vala
mint a* halál' révére siető
betegnek beesett szemeiből
a' siralmas halál néz ki, úgy
itt is tsak az ínség, 's kár
tétel látszatott! Levalának
immár a fellyebb leírt Ki
rályi Templomok rontattatv a , 's minden felé tsak a*
siralmas veszélyt lehete szem
lélni. Még az arannyal gaz
dag , és mindenféle mesteri
remek munkákkal felékesíttetetc, fó Templomnak sem
kegyelmeztek meg : hanem
ezt is a' földnek színéig le
rontván haszna vehetetlen
kö darabjait hagyák külömb
féle omladékokban a* meg
siratásra!
Első Kapitánnyá vala az
Ozmánok kiözettetések után
e' Várnak Gróf Pálfy Mi
klós , a* ki a* mint értékére
nézve virágzó , úgy vitézfii
hadahozó Férfi is vala, egész
lehetőséggel szorgalmatosko
dott ez a* Várnak meg újjításán , 's körül kerítésén,
mint szinte az utánna való
Kapitány is : de Kuklender
Ferent^ ollykor léve a* Vár
nak Kapitányává , midőn
nem a' Várnak építésére; ha
nem annak oltalmazására
vala szükség ; mert ki ütvén
a' Rakótzi hada, minden építésbéli kezdetek félbe sza
1

ESZTERT

kasztattak. MDCCVIben p e 
dig számosabbak lévén a*
RAKÓTZI , i s B E R T S E N Y I

se

regei mint az őrizd k a t o n á k ,
a* Várat mindenfelől ostrom
lottak , egyik rész a' Dunán
túl vala, másik pedig innen
a' szőlő hegyek oldalán Do
rog felől, más pedig tábor
hellyet mére magának. Azon
ban étzakának idején a' Vár
hoz közelítenek
mellyet
mind ágyúval, mind egyéb
hadi szerszámokkal kemény
ostrom alá vették, *s már a*
LEOPOLD védhelyét is an
nyira meg tördelek, hogy
a le roskadáshoz közelire.
A* Dunántúl lévő sereg is éj
jel nappal szüntelen ágyúza
18. ágyúival, és g. mozsa
rakkal, *s i* népet fellyebb
még fellyebb öszve szorít
ván, tudtokra esék az ostrom
lóknak, hogy már a' vízi
Város ki ürült légyen. Bé
szagúldván a' Városba, tsak
egy tsoport aszszonyságor
találának, 's bé rontván az
ablakokat kisded lyukakon
kövöldözék a* Várból letekintőket. Illy szerentsések
lévén Rákóczy népei, felvető
lyukat ástak a* Vár alá', és
tsak annyi héjjá vala fortéllyoknak, hogy a* puskapor
öntetne helyére. Észre vé
vén ezt a* Várbéliek eleit vévék a' veszedelemnek, mert
>
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a' ködös éjnek idején, az I hogy ha Rákótzi a* Néme
erőssebbeket lajtorjákon le-, teknek által adándgya a* Vá
ereszték, kik Rákótzi köve rat sérelem nelkiil elmehes
tőire rész szerént lövöldözé-! senek. Megleve az egyezés,
n e k , rész szerént pedig kő és a* Vár Kapitánnyának
szirteket hömbörgettek. Ta Bruckenthal
választatott
pasztalván , *s erezvén ezt míg Kndlender megérkezne,
Rákótziak, külömbféle gon a* ki is két esztendő múlva
dolatokba merültek, amazok tére meg az általa elvesztett
pedig az ellenségnek őrizőir Esztergomi Várba.
íeöldösvén, az ásott lyukba
Kuklender helyébe követ
rendeltt puskaport, nagyobb kezett Schuchknetht Maxi
részént (elhordták a' lajtor milián fő Strázsa Mester,
jákon, a* többit pedig el nagy szívű, és hivségu em
rejtették. Nem lévén azon ber , olly érdemett tett az
ban a' Tsászár seregének re Esztergomi Várra nézve, mint
ménysége , semmi féle sege Gróf Buchheim Komárom
delem' érkézhetésére, köve ra nézve , mert egész hivata
teket külde Rákotzihoz , lában törekedett, hogy e*
hogy ha sérelem nélkül ki- Keresztyének régi fő helyét
botsajtándgya a' Tsászári né hajdani, vagy ieg alább bol
pet , készek volnának felad dogabb lábra tehesse. Szeni a* Várat. Könnyen reá rentsés is vala. igyekezeté
állott Rákótzi, s a* Tsászári ben , mert mind a' kőfala
népet minden sérelem nél kat meg újjíttátta,
erősít
kül kieresztette vala. Bona- tette , mind pedig a' Várnak
fousiv Frantzia Tisztet ren kívánt díszét helyre állítot
delvén a* Várnak meg őri ta. Halála után sok ájtatos
zésére. Mint egy két hétig Funddtiiókat hagyott; a'
vala a' Vár Rákotzinak ha mellyekről mái napig is estalmában, mert elérkeze Qvi- méretes. Generális Schuchdo Stárenberg, és Pdlfy Já knecht helyébe következe
nos egynehány ezerekkel, Veis[ Péter. Le írta Eszter
s megvévén az útban Nyer gom Várának fekvését Istges Újfalu Várát, más nap vdnfi Ildik könyvéb. I l 6 d i k
délben a* Várnak ostromá oldalon. Ehez képest rövide
hoz kezdettek, *s mint egy den meg jegyezhető, hogy
negyed napig folytatván az a* Vár hegyen fékszik a* Du
ostromot > alkura léptek , na partyához közel, melly
en q 3
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nek hoszszasága nagyobb , felépíttetését, vagy mostani
mint szélessége. Minden fe életet K Á R O L Y N A K tulajdolől magos a' lejtősége, de níthattya. E* két erősség kö
leg meredekebb a' Duna zött esik alább a* Várnak
partyafclé lévő részén, és kö- Kapuja alatsonyabb helyhezsziklásabb is, mert a' több tetésben , melly nem tsekély
részein földel elegyes; de e* erősséggel bírt, holott a* kő
részén soványabb , és a' föld falban vagyon egy kerék ko
is kevesebb, vizei alatta or darab bé rakva, mellyen egy
vosi tulajdonságúak, és me kezet lehet felől a' Várba
legek, 's ez az oka hogy felmenőnek látni, fel emeltt
itten a' kutak ízetlenek. A* ujjakkal. Az után követke
Vár az alatta lévő hegynek zik a' második, majd har
fórmájához vala alkalmaztat madik és negyedik Kapu,
v a , 's ennek nagyságához a* Vár árkánál, mert ennyi
képest férjedének a* Várnak falakkal, és kapukkal vala
kő falai is, észak felől való 2L Vár e* részről meg erőssít
részén szoross, és tsak egy ve; a' harmadik kapu felett
védelmező tornya vala; de ezeket olvashatni.
hova tovább szélessedik, és
1. C A R O L O VI. 7.
magas, 's kemény falakkal R. I. S. A. G. H. B. R.
vala meg erőssítve, 's mint PORTA MÖENIAQVE ARegy 3 0 0 . lépés után már leg CIS IST1US ITA DECORI
szélessebb vala, és sok védel
NOVO RESTITUTA
mező tornyotskákkal ékesít MAXIMILIÁNO DE SCHUtetett. Leg magossabb ezek KNECHT GENERÁLI VIközött kettő, egyik nap ke GILIARUM
FORTALITIÍ
let , és dél felöl, másik pe 1. HÜJUS FRiEFECTL 7.
dig nap enyészetre; de mind
A* Várnak közepében áll
a* kettő a' Királyi Város fe egy szép, s nagy Templom;
lé alkalmaztatva. Ez aman építtette örök emlékezetű M.
nál hoszszabbkább, s hat T E R É Z I A Fels. Királynénk
szegeiét tel bír, és Leopold- az üressen lévő Érsekségnek
ról neveztetik. Homályos e' jövedelmeiből igen nagy
név eredetének oka , mivel költséggel 1768.'s I77aben.
midőn leomladozott volna, Kár, hogy belső részei, 'sr
épen az idő tályban hala ékességei olly hamar repe
meg Leopold, és így az ha deznek. Régi szenteltt épü
lálát ugyan Lzopoldnak; de leteiből tsak a' régi már
ványból
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ványból épült királyi Tem Tóbnak Ezékielnek képei
plomnak oldalába építtetett vágynak; a harmadik ki
Kápolna áll fel. Ez négy ásott ajtónak tetöjén, vagy
szegelerre van építve , s fa oszlopán jobbról Szent Pé
lai tsudálkozásra méltó me ter, Sz. János Evangélista
sterséggel készük márványo és Sz. Albert valának, bal
kat mutogatnak, rezes fe ról pedig Sz. Pál, Sz. Má
dezete alatt. E' Kápolnán té Evangélista, és Sz. Mi*
kivul fen áll még egy darab klós, mindenik külömbféle
fala a' Királyi Templomnak, táblákkal, de a* mellyeknek
és az ajtónak helye is, mel betűi olvashatatlanok. A*
lyek mind márványból ké Sz. Máté Tábláján láthatni
szültek, még pedig almél- valamennyire e' szokat. Nisi
kodást indító tsudállatos me ábundavtrit justitia vestra
sterséggel , mert mind a* prae seribis, et phariseis ,
márványba faragott kissebb gon intrabitis rtgnum Cotlomárványok külömbféle szí rum. Fájlalható minden igaa
nűek, mind pedig az ezek hazafiúi szívnek néhai Gróf
be festett képeknek tetsző Barkótzi Ferentz Esztergomi
xégi Szent Embereknek ké- | Érseknek 176 5 dikben hirte
ei, kiváltképen való reme- | len lett halála, mert hatal
i munkával készültek. Az mába jutván, 's egy Királyi
áj tó felébe külömbféle már parantsolat által a régi Ura
ványból ki faragott képek sághoz térvén (minden Or
felett, ezek a> kiíratok lát szág Rendgyeinek jeles tapszatnak. B A S I L I C A J O B A R - solások között) viszsza adat
C H I E P . S A N . M A R I A . R E X tatott Barkóczy Prímásnak
BELA.
CASTRUM.
ezek Esztergom Vára MDCCLXIIalatt pedig, P O R T A P A T E T dik esztendőben , 's azután
VITJE
SPONSUS
V O C A T nem tsak rendeléseket,. ha
1NTRO V E N I T E . a' bólthaj- nem kezdeti épületekét is
tásnak fedezete felért M E N  tétete e* Várnak régi fénnyéT E M S A N C T A M S P O N T A - hez hasonlító meg építteté
NEAM. HONOREM
D E O . se felől; de az irigy halál
E T P A T R I J E L I B E R A T I O - a' halhatatlan Érseket az élők
N E M . Az ajtó mellett pedig közzul lett ki szóllíttatása ál
jobb felől való részbéli fa tal végét szakasztotta igen
lán Dánielnek, Zachariás- ditséretes nagy szándékának
nak , Ézsaiásnak, hal felől *79ohen kezdette H.Battyár*
Qq 4
Prímás
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I vagy pedig szőlő munkával
élnek. Szent Tamás h e g y e ,
a* Várossal együtt a' F ö Ká
ptalannak birtokában va
gyon. Az Uraságnak avagy
a'Káptalannak háza leg szebb
épület ebben a* Városban.
1790. esztendőtől fogva né
melly más lakosok is fel há
zakat kezdettek itten épít
tetni, melly építésre való haj
landóság esztendőről eszten
dőre jobban mutatty a magár.
A' meleg tó bizonyos idők
Sz. T A M Á S V Á R O S A .
ben kénköves illatú gőzös
Leg közelebb van a Vár-! ködöt botsát ki magából.
hoz Szent Tamás Városa, Nevezetes továbbá itten a*
mellynek lakosai a* Törö keserű víznek kút forrása,
köknek kiüzettetések után, j a' mellynek hasznát érezvén
rész szerént Magyarokból , kezdettek vala vele élni az
rész szerént pedig külföldiek- ! orvosok 1787 esztendőben,
böl gyűltek vala öszve,-mind s már most sok nyomós
katolikusok ,< és Isteni tisz meg vizsgálások, és próba
telétre az Érseki, vagy is a tételek után minden Patikák
vízi Városba gyűlnek öszve. \ ban ( vagy orvosságtárok
Ez egész hegyetske rakva ' ban ) találtatik; s a Stidvala hajdan házakkal, melly schilt\i ví\ helyett rendelte
az itt volt Prépostságnak bir tik a' szorulásban sínyledező
tokában vala. Eredete , és " betegeknek. Az ide való sze
történetei, a' Királyi Váro gényeknek számokra egy Is
séval meg egyezők, 's egyen potály is van építve Kápol
lő viszontagságokat szenyvé nával együtt, a' Káptalan
dett. A* Törököknek ideje nak háza mellett. Gazdag
kor , az Ozmánok, és Rátzok ennek az Ispotálynak a* Funlakrák , de ostromoltatván dátziőja. A régi fördőknek,
a* Tsászári, és más Keresz vagy tónak helye nagyobb
tyén katonáktól elpusztult. hatvan lépésnél, szélessége
Termő földgye nem lévén , pedig 40, a'* hol leg széle
vagy másjoktól költsönöznek, sebb 50 lépésnyi, melly soírimás Ő Eminentziája a' Vár
alatt lévő piatzot tágasítatní,
fninekutánna a' Várbéli épü
leteket egy átallyában meg
újjíttatta volna. Felső régi
épületein kivul igen neveze
tes, és tágas pintzék is vagynak e' Várban, s 179 5. a' régi
mély kutat kezdette Hertzegi
Eminentziája újonnan tisztít
tatni, mellynek némellyek ál
litások szerént leg nevezete
sebb vize van Esztergomban.
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lia meg nem apad , sem a'
j é g alá nem zárattatik , \
e g y malomra sok vizét is
szolgáltat. El van a Vártól
választva e* Város, melly
mellett a' fördők valának.
E ' hegy alatt látszatnak még
k é t Klastromnak alap nyom
dokai , mellynek hogy az
egyike a* Dominikánusok/,
másika pedig az Augusitiniánusoké vala, az emlékez
tető jelekből tudgyuk.
1

A' Vízi

ÉRSEKI ,

BELSŐ

VAGY

VAROS.

Eredetét vette e* nevezet,
a' hajdan itten építtetett igen
erőss toronytól , mellyet
Oláh Miklós Érseknek sza
vai szerént azért neveztek
vízi Városnak, mivel az erős
ség a* víz által is őriztetett.
Meg engedte vala Mátyás
Fő Érsek, hogy a* torony
hoz házakat építhessenek a'
lakosok, és Várossá építtes
sék a* Toronyról nevezvén
azt. Korul volt e* hajdan
e' Város kerítve , nem lehet
meg határozni, hihető azon
ban , hogy e vízi Városbéli
Toronyhoz többeket is épí
tettek 's ollyan kő falakat,
mellyek e Tornyot a' Vá
rossal egybe kaptsolván erSssbé tennék, e vízi Város
kát. Bizonyos ellenben Bél
Másyásnak elő adása szerént
9

9

9

az, hogy a'Törököknek ke
zekben esvén az Esztergomi
Vár, e Városka általok meg
erősíttetett. Metsetjek is va-.
la itten , és meglehetős rend
béli házaik. De elrontattak
ezek Rákótzi seregétől, kik
azon a' részen ütöttek bé a'
Városba, melly Sz. György
felé fekszik, mert itt az em
lített vízi torony alatt, melly
a* temérdek ágyú golyóbi
soktól meg rongyoflott va
la, könnyeb volt a' bé me
netel, holott éjjel az őriző
ket , kik a' falak között mint
egy negyvenen valának, le
vagdalván , bé rohanának a'
Városba, és innen tüzeltek
azután a Várbéliekre. E
Városkának lakosai néme
tekből , magyarokból, s tó
tokból is állanak, a kiknek
kisded szigetetskéjeken ki
vül, ámbár semmi térségjek
I sintsen , mind azáltal tisztes
ségesen elélnek, mesterséI gek., és borral, fával, gar
bonával való kereskedések
által táplálgatván magokat.
Szép szabadságokkal bírtak
vala hajdan az Érsekeknek
kegyességekből; de leveleik
elveszvén , ezek is elenyész
tek. FŐ Méltóságú Kardiná-.
I lis , és H. Battyáni Prímás
Ő Eminent. négy Országos
1 Vásárt szerzett ennek a Vá
rosnak, s éppen olly időre
hatá9
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határozta, hogy ennek a' Vá
sárnak végével alkalmatosán
mehessenek le a* Kalmárok
a' Festi sokadalmakra. Leg
először tartatott itt az illyen
vásár 179 5 ben Mártzius I I
dikén. Nagy részét elfoglal
ta e* Városkának a' nem ré
gen épült Királyi élésház,
Provianthaus, és a' Jesuitáknak volt Colkgiuma, mel
lyet S[écsényi György MDCLXXXVIIdik esztendőben
állított vala fel. A* hajdani
Jesuiták Colkgiuma, ezek
nek eloszlatások után, az ér
sekséghez kaptsoltatott: *s
azonnal sok újjításokat té
tetett abban a* Hertzeg,
hogy az Esztergomi keríiletbéfi lijonnan I77éban fel
állíttatott Vikáriátusnak ( Ér
seki helytartó Hivatalnak)
alkalmatos lakó helyül lehes
sen. Mivel pedig i79oben
Budára vitetett által a* Szent
Széknek, s az Érseki hiva
talnak lakó helye; azért ma
ga rendkívül való lakására
alkalmaztatta ezt a* Házat a'
fenn emiitett Kardinális, és
Primás ő Hertzegsége. Nem
külömben a' Jezsuiták előtt
ugyan G. S\écsínyi Érsek
által bé hozott' barátoknak
Temploma, a' kiknek kötelességjek vala , hogy a*
Törökök ellen fogott Tsászá
ri fegyvernek szerentsélteté9
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séért naponként imádkozná
nak. Itten vagyon a* Várme
gye háza i s , és az a T o 
rony , mellyben a* fördők
és malmok felől vala emlé
kezet , mellyeknek az a' ter
mészeti tulajdonsága, hogy
ámbár jnelegek mind azáltal
inkáb hívesítik a' testet, mint
melegítik, és így a' Budai
Rátz Városbéli fördŐkkel éIEN ellenkezők. A le írt épüetekén kivűl több Urasági
Házak is vágynak a' néhai
Collcgiomnak szomszédságá
ban. A* repülő Híd mellett
*793ban egy ujj Vendégfo
gadót építtetett az Uraság;
az által menőknek nagy al
kalmatosságokra. Ez a' re
pülő híd kilentz hajókon lé
vő hoszszú vastag kötél ál
tal mozgattatik, 's tartatik
a' vas macskához.
9
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Öszve van e* Városka is
kaptsolva Esztergom Váro
sával , mellynek nap nyugoti részén a* Duna, és a' Vár
délről pedig Esztergom Vá
rosával , és a' Maróti végek
kel határoztatik, napkeletre
e' Városkának szép térsége
vagyon , közei a* folyóhoz,
azután halmok emelkednek,
a* mellyek szőlő hegyekkel
ruháztattak, mellynek gyümöltsei nem alább valók az
Esztert
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Nevezetes továbbá itten
Esztergomiakénál. Ennek is
vala hajdan Prépostsága, Ká- az a' hoszszú, és sok oszlo
pralannya , s Városi fő Tem pokkal belőlről meg erősploma; de a' Tatárokkal, síttetett 's fel ékesíttetett bolt
és Kunokkal való hadak hajtásos kapu, mellyet né
megemésztették. Meg újjí- hai Pri más G. Barkóczy Fetá ugyan ezeket Csanády renrz építtetett fel iyéaben
Esztergomi Érsek; de az Oz temérdek költséggel arra a*
mánok által egészszen el végre, hogy Szent György
pusztíttatván, tsak az üress Városának könnyű közösü
híre maradott fel. Sót az egész lése légyen Esztergom Váro
hely darab ideig árván va sának egyéb három szakaszl a , minden lakosok nélkül. szaival. E* figyelmetes meg
Viszsza jöttek ugyan ide a* nézésre méltó bolthajtás mel
Törököknek ki fizettetések leit még most is fenn állaután a' lakosok; de Rákó- I nak az említett G. Barkóczy
tziak által ismét elszélesz Prímás nagy építménnyeinek
tettek , s elébb nem is té romladozó kezdettyei. A*
rének viszsza, míg a* Haza mint, tudniillik, a* Várba
régi békeségét meg nem vezető kotsi út ketté válik,
nyerhette. Most e* Város né ottan vágynak egy roppant
pes, és szép virágzásban van hoszszú épületnek vastag kő
's jeles szabadságokkal is falai embernyi magosságra.
bír, noha a* régieket elve Ezeket nem viheté fellyebb
szítették. Lakosai többnyire néhai G, Barkóczy Prímás;
magyarok, ezek után követ mert a' halál meg szüntette
keznek a németek, és tó véle felséges gondolatryai)
tok; de a* kik leg inkább nak véghez vitelét!
nemzeti nyelvünkéi élnek,
ESZTERHÁZA. A* leg
é's mind katolikusok. Helybé kessebb , s leg méltósáli Plébánust eddig még nem gossabb lakóvára Eszter
nyerhettek ; hanem már Plé házy Miklós Uraságnak,
bánia Házat építtetett itten Sopron Vármegyében. Épült
F6 Tisztelendő, s példás ke- Sarod (Srolhn ) , és Szép
gyességü Drdvttiky
Ftrtnt\ lak , Sőjtör ( S ü t t e r n ) , és
Ur Esztergomi Kanonok tu Szent Miklós között , So
lajdon költségével: s ü Tem- pronhoz három, Posonyhoz
lom is meg tsínosítratott az pedig hat mértföldnyire. Éxaságnak kegyességéből.
píttette néhai Eszterházy Mi*
klós
y
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klós Uraság, azon a' helyen ; Eszterháza felé megy Szép
holott az előtt a' Sarodi va laknál egy joo. ölnyire ter
dászati Várátska vala, s em jedő két sor elő fak között
lékezetét általa halhatatlan j vezet az út a* nevezett hely
ná tette ; el változtatván e re , közelebb a* két s o r élő
lakó Várnak ujj méltóságos j fák között pedig , gyönyővoltához képest a* helynek I rfien épült alházak között,
régi Saród nevezetét is, 's mellyek a' Hertzegi Várhoz
'Eszter házának / neveztetett. meg kívántató külömbféle
A' kik e' Várnak belső Her Mester embereknek számok
tzegi épiilettyeit a* nagy ker ra készíttettek. Jobb felől
tekkel, 's külömbféle válo- ezek a* kis házak a* naey
ratott izlésű alkotásait szem Vendégfogadóig terjednek,
szobánál
élhették, mind tsudálva 's mellyben húsz
tisztelve Ítélnek annak mél több találtatik, az utazók
tóságos voltáról, s Magyar nak számokra, istállókkal,
Ország
paraáit sominak , i és minden meg kívántató
vagy a* magyar hírmondó eszközökkel gazdagon felké
nak szóllása szerént Magyar szíttetve. E' Vendégfogadó
Verszáliának méltán neve val által ellenben van már,
zik. Külömbféle nyelveken egy a' Várhoz tartozó nagy
le írtak immár e' Hertzegi épület, mellynek hoszsza 80.
szép lakó helyet, még az öl , és 250. személlyekre
idegenek is, és a* Hazában szolgáltat alkalmatos lakó he
is sokkal esméretesebb , lyet. Itt laktak a* Hertzegi
mint sem annak ritka ékes Orvoson kivul , az éneklő
ségeit ez írat nyilváníthatná, játszó személyek, itt van a*
(a) Bővebb le írását, *s az muzsikálásra rendeltt palo
épületeknek rajzolattyait is, ta , és egy Patika is. Ez
lásd e* munkában: Besrei- után következik a* nagy Her
bung des Hochfurstlichen tzegi Istálló, mellyben 100.
Schlosses Eszterház im Kö- lovakra készíttetett alkalma
nigreiche Ungarn. Presburg tos hely, s kivnlröl is je
1784-in 4to.) Rövideden les ábrázolással ékesíttetett,
mind azáltal imé néminemű 's egy ló fővel, melly az ajtó
képe e' hasonlíthatatlan szép felett tűnik a* nézőnek sze
ségű olasz ízlés szerént é- mébe. Bé menvén pedig a
pultt Hertzegi lakó Várnak. drága kotsiknak, 's lovak
A' mint az utazó Sopronból nak ékesítéseire , és a lo
vaglásra
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vaglásra rendeltt külömbfé
l e drága eszközöknek meg
szemlélésekre, tsudálkozásba
merülve jo el a* szemlélő
azoknak helyeiről. Az itt
lévó udvarban egy verő óra
van, tovább pedig a* futta
tó lóoskola, és egy kováts
ház. E' nagy épületnek sze
geletein vágynak jobb, és
hal felől az útszára két őr
alló házak, közelebb pedig
a' Várban a' Hertzegi Ura
ságnak drága szobái, 's pa
lotái. Bal felől van a' szép
Vár, iöbb felől pedig a*
nagy kert. Tovább az Or
szág uttyában Sőjtörfelé jobb
felől vágynak ismét az udva
riaknak lakásai, mell vek kö
zött két őr álló házalt vágy
nak. Ezután van a' Kaszár
nya, mellyben a' Hertzegi
Testőrző katonáknak egy
része van; más része pedig
Kis Mártonban szokott tar
tózkodni. Ruházattyok kék,
és sárga színű , 's egy Ka
pitány , egy fő, és al Had
nagy által vezéreltetik. E*
Kaszárnyától kezdődvén , is
mét alházak vannak Sőjtör
felé olasz ízléssel építtetve,
mellyek mint egy két szász
ölnyire terjednek. A' Vár
nak mind a* két oldala fer
lói őrházaknál, szép rendbe
ültettetett élő fák, és kerti
ékesítések szemléltetnek. A'
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Hertzegi Várnak fo kapuja a
fertő felől való részén van,
melly egy nafcjy vas rostélyos
kapuból, és Két mellette lé
vő kissebb kapukból áll. Ez
előtt van két épületben a*
Hertzegi őrálló ház, rendbe
ültetett szép élő fákkal kö
rül vétettetve. A' Várnak ud
varában belépvén , azonnal
szemébe tfinik a* nézőnek
mint egy hatvan ölnyi távol
ságban a Hertzegi Várnák
homloka , ékes tzímerével
egyetembeiTjValamint a* fal
ból ki álló méltóságos rostélyozat is, mellyre négy nagy
;aráditsok vezetik a' szem
élőt. Itt van a Bthédtr\%
melly a Várnak tetőjéig mél
tóságosan látszatik. Azután
vágynak jobb , és bal felől .
az oldal épületek , és a* torInyotskával meg külömböztettetett Kápolna , melléhez
hasonlító bal felől is épittettetett az épületi egyenlőség
I végett. Mint egy hat ölnyij re látszatik az említett nagy
i felvezető garaditstól z ka| pu felé , egy tavas kút, az
udvarnak közepén , mind a*
kétfelől az épületeknek fklai
felé szökőkutakkal ékesíttetve. Az egész Vár olasz ízlés
sel építtetett, *s tetője nem
látszatik, körül pedig min
den felől, nagyobb és kis
sebb faragott álló képekkel
ékes1
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ékeskedik. Az udvarnak szé
lessége, melly tojás görbeségu formán hajlik öszve,
mint egy 4a. ölnyi, Hertze
gi épületeiben a* Zalák, és
Selvedéren, vagy képes pa
lotán kivul, száz húszon hat
úri szobák vannak; az egész
épület pedig két részre osztartathatik, egy része a* Vár,
másik vésze pedig az oldal
épületek; a' Vár pedig is
mét a'nagy épületekből, és
az oldal vagy szárnyas épü
leteiből áll, jobb, és bal fe
löl vágynak a* nagy kapu
nál a' földön épült szobák,
mellyek mind öszve 46. egy
részen pedig 0.3 , zöld színű
róstélyozattal
ékesittetik.
Jobb felől a* nagy kapunál
vágynak azok a* szobák,
mellyekben a házi eszközök,
ritkaságok, mesteri remek
darabok, drágaságok tartat
tatnak. Az után vannak a'
szobákra vigyázónak lakásá
ra rendeltt alkalmatosságok,
e* mellett pedig a* portzellán
ház, mellyben 14. álló lá
dák, 's asztalok gazdagon
meg rakattattak, a'külömb
féle Chinai, Japponiai, né
met Országi drága portzellánokkal, egyéb sokféle rit
ka alkotmányokkal, apróbb
festésekkel , s mindenféle
ki gondolható Hertzegi asz
tali készülethez megkívánta
9

y
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tó eszközökkel, és külömb
féle figurákkal, vagy képezetekkel. A* többek között
egy mesterségesen készült
feszület vagyon itten , fejér
ortzellánbol alkotva; ezenivul két mejjig lerajzoltt
képek, mellyek F. M A R I A
T E R É Z I A , *és Ildik JÓZSEF
Tsászárt példazollyák, van
egy nagy kalitka is portzelanbúl, külömbféle jeles vi
rágokkal körül vétettetve, a
portzélán házból a* Könyv
tárba van a* bé menetel
melly három szobákra osztattatott, s mind öszve 2,8.
álló ládákban vágynak, a'
külömbféle, és jeles számú
könyvek, Báder volt Hertze
gi könyv őrzőnek intézete
szerént. Mellette van egy
szegelet forma k a b i n é t ,
meílynél vagyon a' Várnak
épületén kivül észak felé egy
menedék a* képes palotába;
itten pedig 34R. külömbféle
válogatott, és némelly re
mek képek is vágynak, mel
lyek rész szerént eredeti kül
ső Országokban készültek,
rész szerent pedig a* Hertze
gi képírónak munkái, s mind
gyönörködtető érzettel lege
lik a* nézőket; kivált pe
dig azokat, a' kik az illy je
les munkáknak belső erde
meit meg foghattyák. Né
melly darabokat kivált igen
termék
f
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természetesen eltaláltak a- forintba kerültek, ezeken ki
zoknak jeles készítőji. A vül van itten egy muzsikáló
képtár mellett van a* nagy óra , melly tántzoló szemé
Vár két emeletre, mellynek lyeket is mutat, mellette két
jobb felöl való részén barom nagy, és 6«. drága képek.
külömbféle nagy Uraságok Nem meszsze van ide a* Vár
nak számokra rendelt Üri la béli Kápolna, melly szürke
kások vannak, ezeknek kö forma színú márványozást
zepén vagyon a* falból, egy mutaf, díszesen meg ara
reá ki állható rósztélyozat, nyozva , 's boltozati fedezete
melly a* Várnak udvarába gyönyörű festéssel ékesítteszolgáltat kilátást. E' mel tik. Az oltár felett van egy
lett van pedig a' Hertzegnek olasz képíró* által készítve
kis könyvtárja, a' Vár ól- Boldogságos Szűz M Á R I Á 
<lal épületének egy szegele NAK menybe menetele E*
tében. E* kissebb könyvtár mellett vannak a* Kabinétok
ban kilentz igen szép diófa- indiai tálakkal bé vonattatból készült s meg aranyo ! va , mellette ismét a' Herzott álló könyves ládák vágy I tzegi háló szoba; itt kezdő
nak , V a* külföldi gyönyör dik a* Várnak valóságos épuködtető angoly , frantz, és ! lete, melly a* kert felé i a .
nevezetesebb német könyv ölnyire terjed, szélessége
szerzőknek munkáit foglal- pedig íj. ölnyire, s e* vala
lya magában, melly szer a* régi Sarodi mulató Vár
zőknek munkái a* Nemze nak is régi szélessége. Eb
teknek külömbségeik szerént ben az épületben vágynak az
a* bé köttetés által is meg említett kabinétok mellett a'
különböztettek. A* könyv társasági Zalák, és egy be
tartó ládák felett hét külömb vezető szoba holott a* garaféle metszett, és három mejj dirs a' kissebb udvarba ve
képek, 's két alabástromból zet. Közepéh vagyon a* fő
készült rajzolatok vágynak. garadits felé , az ebédlő Za
A* mellette lévő szobában la a* kert felől pedig a' Her
pedig két tsigákból készült tzegi drága Zála fejér már
igen drága rajzok, mellynek vány színben, s gazdagon
egyike egy olasz halászt, meg aranyozva , ékesítései
másika pedig ugyan ollyan hadi készületeket, és kü
halásznét képzeltet, magos lömbféle dolgokat példáz
áigj ok egy ölnyi, '$ 3000. nak. E* Zálánakközepén füg
genek
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gének, őt nagy kristályból
készült gyertyatartók, és ia.
kissebb, mellyekben mind
öszve száz gyertyák égnek;
•négy szegeleteiben vágynak
az időnek négy részei rózsa
színű márványból készült tar
talékokon. Ezeken kivul
szembe tűnők még négy ké
pek , hat nagy tükrök, két
tüzelő helyeK, külömbféle
órák, drága ölő székek, és
e g y e b e k ; mellyek a' nézést

valóban eléggé legelik, és
gyönyörködtetik. E* Zala
alatt van a* régi mulató Vár
nak maradékából, az ú g y
nevezett Zála ttrrtna, mellyer 8. négy szegeletu osz
lopok tartanak, közöttök
vágynak ékességül négy fa
ragott képek alabástromból
függő virágokkal feltzifráz-.
va. E* Zála fejér falainak
bészegése zöld színű, festett
fedezete pedig külömbféle
költeményi oktatásokat mu
togat. A* falakon 15. nagy
tükrök függenek, holott a'
sárkányok, a' tsiga, a* hat
tyú , és a' gólya vizet eresz
tenek, mefíyeknek szemlé
lése eléggé mulattattya a* né
zőket. Itten szoktak játsza
ni nyárban a* Hertzegek,
az előtte lévő Zalában pe
dig 36. Hertzegi musikusok
jádzanak, hogy az Urasagokat
gyünyörködtessék;

ezekből áll mintegy fele e?
híres Hertzegi lakó Várnak.
Sőjtör felé való részében
edig a* gyönyörű
Zalán
ivul van a' bevezető szo
ba, és azok az elő szobái
a' Hertzegnek, mellyekben
úri vendégeit elszokta fo
gadni; holott ismét egy ga^
rádks vezet a' kis udvarba.
Eddig tart a* Várnak épüle
te , melly a' régi Sárodi Vár
ra építtetett, s terjed a*
kert felől n . ölnyire, *s két
szegeletet formál. E* szegeletektöl kezdvén terjed az
oldal épület a* kertnek hom
loka felé i j . Ölnyire. A*
Vár épületének egész kül
ső szélességje pedig 54. öl
nyi. A* kis garádirs mellett
által ellenben a' Kápolná
val vágynak a' ruháknak
tartásokra rendeltetett szo
bák , a* Bileárd h á z , az
ezüstöt tartó szoba, melly
ben tsudalkozásra méltó
mindenféle asztali készüle
tekhez tartozó eszközök, és
ékességek, nagy bővséggel
tartattatnak. E' részen is há
rom külömbféle Uraságok
nak rendeltt lakó alkalma
tosságok vágynak. Ezeknek
végénél pedig Sőjtör felé van
egy kimenetel a* téli kert
be. Azután következnek a*
föld színén épült szobák, és
egymás mellett számos nagy
konyhák,
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konyhák, majd az udvari
Tiszteknek szobái, és a*
tészta mívház, a* nagy kapunak bal télól való oldalában. Mind ezeknek az említett Hertzegi lakásoknak,
záláknak, 's egyébtéle szobáknak belső készületei, alabástrommal, márvánnyal,'s
festésekkel, s egyéb drága
készületekkel tett ékességei,
és azoknak tartó alapjai, a'
leg méltóbb, és lehetőbb
ékességgel, s nagy ;gaz
dagsággal, és ízléssel inté
zettek; úgyhogy belső ékes
ségei e' Várnak külső igefi
jeles formájához, nem tsak
hasonlítanak: hanem a'hoz
valóban eléggé méltók, ha
felül nem haladgyák. Magá
nak a' Hertzegnek számára
készült szobák között, ket
tőben fekete színnel fénye
sített japponiai táblázatok
vágynak, mellyek aranyos
virágokkal meg^azdagíttatva, és külömbféle festése
ket mutató ékességekkel
vágynak készítve; 's egy
nek e' táblázatok közzul ezer
forint vala az ára, egy szo
bában pedig tíz illyen for
ma japponiai festésű táblák
is vágynak. Az illyen leg
drágább , 's leg rneeválogatottabb ritkaságú ékessége
ken kivid álmélkodást indí
tanak még a'nézőben, a'
y
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drága fedezetű ágyak > a* min
denféle ritka , és betses há
zi eszközök, a' drága kö
vekkel kirakott ékességek,
a* sok tükrök, sot meg a*
szobáknak alsó padolattyai
is. A* több házi ékességek
között, mellyeknek magya-»
rúl való megnevezése, an
nyival inkább elő számlálá
sa sokra vezetne tzélunktól,
nevezetesebb azaz ezüst, és
. gazdagon megaranyozott asz
tal , és éjjelre rendeltt arany
készületek, mellyekkel élt
vala itten néhai Felséges
MARIA

TERÉZIA

MDCC9

LXXVdik esztendőben, s
a* t \ Egy nevezetes arany
óra is vagyon itten, mellyen
tiszta aranyból készült fe
szület van, és egy szív, nap
keleti jóféle gyöngyből ;
egy ezüstből készült, 's meg
aranyoztatok lovon lévő képezet, egy tengeri tsigából
készült hegedű, mellynek
lassú, 's kellemetes hangzattya van, egy ülő szék,
melly a' flautához hasonlí
tó kedves hangzata murika
szót ád, mihelyt valaki reá
ül, egy hegyes magosságii
óra (píramiden Uhr) melly
nek az ára Parisbán ioo
Luisdor vala; egy nagy zseb
óra, melly flautázási hangza
ni musikál ást tesz , egy más
magoss tetfju óra, melly
R r
bíbor-

EsZTORHt

bíborból készült világnak A' kávéház is jeles, mind
példázati gömhölyegét tar- szépen, és tsinosan elinté
tya , egy fonó guzsaly, vagy zett épületére nézve, mind
rokka, melly mihelyt for- pedig a* vendégeknek mél
gattatik, azonnal gyönyörű tóképen való fogadtatások
muzsikálást tesz. Ezeken ki ért. Annakutánna van az úgy
vul szemlélhetők négy Ró nevezett (marionetten Tkeamai Tsászároknak mejj ké ter) a* kertben, mellynek
pei brontzból megaranyo épülete valamint költséges
zott külömbféle ritka képe- i vala, úgy jeles, és gyönyö
zetek, és koronás felkentt j rű is, a* benne lévő ékesí
személlyeknek artzúlattyai; tések , és rajzok olly mester
Fő Hertzeg Krisztina Asz- séggel intéztettek Paversszonynak, 's F5 Hertzegi bach feltalálója által, hogy
Férjenek képeik; egy szo hirtelenséggel harmintzhatbában pedig néhai Hertzeg szor változtattathatik, 's je
Eszterházy Antal Uraságnak lesebb , és tökélletesebb is
tartott vadászattyai, drága vala , mint Parisban a híres
festéssel, mellyek eszten Nikolaié. A* játék darabok
dőnként 40000. forintba ke- nak által változtatásait több
rulének, több külömbféle j nyire maga Paversbach szer
festésekkel, 's drága rajzo zetté, a musikát pedig hoz
latokkal egyetemben. Kí zá Hajden alkalmaztatta: a'
vülről szemléltetik a* veró nézőknek helye egy k e l 
óra a' Hertzegi tzímerek, és lemetes . üreg alkotmányt
némelly jeles épületi tzifra- ( grotte ) mutat, mellyben
ságok, 's ékesítések. Neve a' víz ugrások azonnal elkez
zetes épületek továbbá ez dődtek, mihelyt az Urasá
osztályban a' Komédia ház, gok jelen -valának. A* Vár
mellyben a* Hertzegi ülő nak mind a' két oldalánál
hely (Loge) és a' Gavallé kis kertek, és virágos szép
rok, vagy más Uraságok ágyazatok vannak. Itten is
nak helyei, kiváltképen az egész Vár körül vágynak
gyönyörű, 's mintegy
szembe tünók, alól pedig
24. széken, 100. személy-e 164. pomarants íak, jeles
díszesíttetve.
való hely van készítve. Ne terméseikkel
vezetes vala a* Khinai tántz- A' kfert nagy osztállyának
házis, melly 1781 ben tör hoszsza mintegy 100. ölnyi
tént tűz által emésztete meg. re terjed, és húsz fejér már
vány
9
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vány szína, vagy alabás
trom , 's 31. faragott ké
p e k , 5. víz állásoJt, négy
zóld virágos ágyazatok, és
számos kissebbek vágynak.
A' kertnek ez .osztállyában
a leg szebb virágok vágy
nak, és minden hónapban
mást mást virágoztatnak. Vé
gezeténél van egy fél hoszszas kerekdedségü hely, 34.
kerekre nyírott hársfákkal
ékesítve, és hat faragott
nagy képekkel , mellyek
koszirt darabokra vágynak
helyheztettetve. A' kertrfek
kezdeténél vágynak az ugró
kutak, mellyekben a* víz
35. ölnyire emeltetik, s
tíz emeleteken omlik a'víz
tartóba, minden illyen ugró
kút 60000. forintra betsultetik.
A* mulató erdőn által
vágynak három szélessébb
hoszszú tsinált útak, s min
denik ezer, és egynéhány
száz ölnyire terjed, *s nagy
faragott képekkel ékesíttettek. A* középső nagy úton
jobb, és bal felől tizenkét
róstély ajtók vágynak, mel
lyek mind hoszszú Angolyok* ízlése szerént készült
görbés utakra vezetnek, az
után pedig igen jeles mula
tó helyekre. A* Vártól mint
egy 400. ölnyire van a*
nagy közép úton 7?~ BagaRr
9
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teüa, vagy Chinai fa ház,
melly két emeletre épült, s
igen jeles nyári mulató ház,
belső alkotmányai olly dí
szesek, hogy alig tudgya '
a* néző hirtelen , mire tekentsen. Ez épületetskéfiez bal
felől egy nyóltz szegeieta
helyen, öt mesterséges ku
tak vágynak. A* napnak
temploma pedig mintegy
150. ölnyire van a* Vártól,
holott három nap szemlélte
tik, egy az épületnek tetőjén, másik az órán, harma
dik pedig az épületnek alap
ján. E Templomnak köze
pén van egy külömbféle kö
vekből kirakott régi ízlés
sel készült asztal Agat kö
böl , és metszett Laváhal,
falai öt egészszen megara
nyozott táblázatokkal ékesíttettek.
E' Templo mtói
mintegyszáz ölnyire van á're
mete ház, melly egy mestersé
gesen tövissel bekerítetett er
dőben áll. Kívülről látszatik
KRISZTUS Urunk* képe, ke
resztre feszítve, egyfelől mel
lette Boldogságos STS\ Má
ria, más relől pedig Sitnt
János. Az ajtónál áll, egy
kóldús, kalapját tartván az
alamizsnáért. A'remete ház
hoz, közel imádkozik a' re
mete, egy könyvből, nem
meszsze pedig egy fejér sze
mély ülve olvasgat, 's imitt
a
amott
9
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amott metszett jeles- képek verettetve, azután pedig k ü 
vágynak, az emberekhez lömbféle képek, ü l d , és pi
hasonlító nagyságban. Be henő helyek, 's rajzok szem
lől az épületoen van egy léitettetnek. A* szerentsének
szép fejér portzellánból ké- 'templomán Fortunának ké
szültt feszület az oltáron. pe szemléltetik, és más met
Mintegy húsz lépésnyire van szett képek, belől pedig a*
e'hez egy fa épület szalmá Khiniaiaknak mód gyökhöz
val fedve, mellynek egy kis képest van kifestve. Vénus
tornyotskája van, és egy ha nak Templomán pedig ugyan
rangja, belől szépen kifes Vénusnak képe, és hat fa
tetett; és egy orgonáló óra ragott rajzok vágynak, be
van benne. Dianádnak tem lől az isteneknek történetei
ploma is, olly forma mesz- a* felületre vágynak festve.
szeségre van a* Vártól, nem Nem meszsze van ez épület
meszsze a* balra lévő tsinált től* a' vadas, és fátzán kert
úttól a' nap templomától be vezető ajtó, mintegy
mintegy aoo. ölnyire. Zöld hat száz ölnyke pedig t o 
színre van fényesítve, és vább a' második aytó , melly
, gazdagon megaranyoztatott. Szent Miklósra vezet rövid
Alapján Diánhának történe úton * mintegy 1800. ölnyi
te van lefestve, három Ka- re , egész Eszterházának k e 
rarézi márványból készült rülete 6000. és egynéhány
asztalok is vágynak benne, száz ölnyire terjed. Neveze
mellyeken portzelánból tsi tesebb vígasságok valának
nált állatoknak részei vágy Eszterházán MDCCLXXIIInak. A' középső tsinált úton dik esztendőben, midőn a'
vannak továbbá a* Vártól, Frantz követ Hertzeg Ro
mintegy öt száz ölnyire jobb han jelen vala. Ennél ne
ra, és balra a* kissebb tsi vezetesebb pedig MDCCnált útak, holott külömbfé LXXV. midőn néhaibóldog
le mulatsági játékok tartat- emlékezetű Felséges M Á R I A
tattak, és találtatnak. A TERÉZIA , Királyi udvarának
mutatató erdőnek szélénél nagy részével, és sok idege
van a' Várhoz mintegy 800. nek is jelen valának itten, *s a'
ölnyire, Fortunának > és kertet leábrázoló árnyék tar
Vénusnak templomok, mind tók osztogattattak ki, a' kert
a' két helyek 38 zöld rós- béli utaknak könnyebben le
tély ajtókkal vágynak kör$l hető megtarthatásokra. Miné9
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Battyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sepetneknek szomszédságában,
mellynek filiája, Kanizsától
mintegy két mértföldnyire
tcrháijy vigasságok. Neve határbéli földgye köz.ép terzetes vala továbbá MDCO mékenységíi, legelője elég,
XCIdik esztendőben Hertzeg szőlő hegye termő, erdeje
Eszterházy Antal Uraságnak meglehetős, borainak eladá
Fő lspányi méltóságába lett sára jó alkalmatossága, szil
béiktattatásakor tartatott ör vássá, 's gyümöltsösse hasz
vendező pompa, mellynek nos, s gesztenyéssé is van
leírását lásd , a hadi, és első Osztálybeli.
más nevezetes történetek
ESZTRKN. Esitring > OST*
Vdik Szakaszának I77dik trani. Tót falu Gömör Vár
laptól fogva, i84dik lapig. megyében, birtokosa Gróf
Jeles, és nagy mester itten Koh áry Uraság, lakosai ka
Ö Hertzegségenek Könyvőr- tolikusok, fekszik Dobótz2fője, és udvari Papja, Tiszt nak szomszédságában; Ba
$Tiemet{ Primitív Ú r , a' ki log vize mellett, Berentstöl
olly nevezetes musikáló órá nem meszsze, Ratkótól egy,
kat készít, mellyeket a* hí és ^.mértföldnyire, határ
resebb Bétsi nagy mesterek béli földgyének egy része
is tsudálnak, ' s nem követ követses, és kősziklás, le
hetik mindenben. Még kül gelője hasznos, fáj a " tízre._
ső Országokon is esmérik, van, malma kettő a' hely-;
és nagyra betsüllik e* szép ségben; piatzozása két, V
tehetségét.
három mértföldnyire, keESZTERHÁZA. Magyar fa resettye van hordókkal, és
lu Poson Vármegyében, a' tserép edényekkel, harma
*'
Csalókőzi szigetben, földes dik Osztály béli.
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
EszTRpy Of^h falu Sz^V
ság , lakosai katolikusok, már Váririegyében, birtoko
fekszik Illésházának s z o m  sa Linpner Uraság/ hfkpszédságában, határja jó ter sai katolikusok, és Í5 r\1mékenységu.
tuek,' -fekszik a' N^yiri k é v
EsZTREGNYE. ÖSTtrogflJC. ruletben, Nagy Mártényhea
Magyar falu Szála Várme nem meszszfc , határbéli fóldgyében! földes Ura Gróf •gye két clryomásbéli; méllyé
őszi,
^
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mu Hertzegi, és ritkán szem*
lelhető mulatság vala ez,
megtetszik abból a'leírásból,
melly e* tzím alatt nyomta
tásban nyilváníttatott: Es[-
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es tavaszi vetést is te
rem, réttye minden nyo
másiban , a' marha hizlalás
ra alkalmatos szénát hoz,
piatzozása nem igen mesz
sze , a' hol minden vagyon
nyait könnyen eladhattya,
legelője tsak a' vonó mar
háinak elegendő, itatója al
kalmatos , Királyi dézmát
nem adnak, két, 's három
mértföldnyire jó bort termő
szőlők vannak hozzá, vízi
malma fél mértföldnyire,
második Osztálybéli.
ETTÉ. Magyar falu Ko
márom Vármegyében, bir
tokosai Gróf Zichy, és más
Urak, lakosai katolikusok,
és reformátusok, fekszik
Császárhoz n^m meszsze, *s
ennek filiája ,. legelője sa
ját marháinak ^legendő, de
réttye néhol, is^élyes , né
ha szám<^ földgyeit a* víz
járja , mindazáltal jó termé
kenységéhez , '$ va|yonnyaihoz képest > első, Osztály
beli
\
. ;

Ura Szerémi Uraság, l a k o sai katolikusok, fekszik Szétsénhez harmadfél mértföldnyire , határja Karants hegye köríl néhol sován yos ,
erdeje na^y, réttye, legelője középszerűek, borai
j ó k , második Osztálybéli.
E T V E . Edve név
ETTYEK. Magyar

alatt.
falu Fe
jér Vármegyében, földes
Ura a' Fejérvári Káptalan
béli Urasáé, lakosai katoli
kusok, fekszik Bitskének
szomszédságában, határja kö
vér, tulajdonságai neveze
tesek , *s méltán első Osz
tálybéli.
EUBLAK. Szabad puszta
Abauj Vármegyében.;

EUGENÍCSFALVA. Sváb fa
lu Baranya Vármegyében +
földes Aszszonya Felséges
Királyi Hertzeg Aszszony
Krisztinav, lakosai katoliku
s o k , fekszik Duna mellett,
Eszékkel által ellenben , mi
vel épen.kevés szántó föld
ETTE. Bene Mtte> ,^ Hegy gyei vágynak, a' harmadik
Étté,
Tóhor £>/Í..Harom osatályba .tétettetett, .
ma ar faluk PQsón> V.árme- ' ÉvÁ SARJA. Szállás Bihar
^éDer^^birtokpsii Ifiilíjmb- Vármegyében. ;
Je Urak / lakesál Jkjrtqükusok, fekszenek Szerd^hfly- _ É,zi$ JIE/;. Elegyes falu Kras
töl nem meszsze,, határjok só Vármegyében, földes Ura
ja' Királyi Kamara, lakosai
is e'hez Jiasonljtó.^
\,
ÉTTBS. Magyar falu^! Nó- katolikusok, határja közép
grád ^árniegy|b,e ^ if«Wes t$rn>?keny$égű.
t
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F Á B I Á N . Magyar falu Cson
grád Vármegyében, lakosai
katolikusok , fekszik Szen
tesnek szomszédságában, Kis
Ladányhoz nem meszsze, az
előtt Fábián Sebestyénnek
neveztetett, és i5-6idik esz
tendőben Békés Vármegyé
hez tartozott vala.. Határja
jó termékenységu.
FÁBIÁNFALVA.
Fablyánka. Szabad puszta Nógrád
Vármegyében, nem mesz* sze Losontztól, szántó -földgyei közép termékenysé
gnek , rétrye, s legelője
elég, fája semmi, külömb
féle Uraságok bírják, lako
sai tótok, 's katolikusok, és
evangélikusok, második OsztálybéH.
FÁBiÁNr. Szabad puszta
Csongrád Vármegyében, fek
szik Csongrádhoz nem mesz
sze , határja jó termékeny
ségu.
FÁBIÁNKA. Szabad puszta
a* Nagy Kunságban , fekszik
Kartzag Újszálláshoz nem
meszsze.
F Á B I Á N H A Z A . Elegyes ma
gyar falu Szatmár Várme
gyében , földes Ura Gróf Ká
rolyi Uraság, lakosai kato
likusok, ó hitnek, és reformá
tusok , fekszik Vallyai mel
lett, s ennek filiája, Eíséd9
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töl fél mértföldnyire. Ha
tárja három nyomásbéli,
melly bűzát, és rozsot te
rem, réttye elegendő, pia
tzozása három, és négy mért
földnyire , a'* hol vagyon
nyait jól eladhattya , lege
lője minden marháinak elejendő, többnyire erdős he-*
yeken vágynak, írató he-*
lye alkalmatos, fája épííletre vagyon, és jó úton sze
rezhet; van a'községnek egy
10. kaszás alá való réttye
kendert áztató vize elég, és
alkalmatos, a határban kö
zel vízi malma. Fogyatko
zásai, hogy szántó földgye
homokos, és néhol sovány,
a* mellyek pedig lapályokon vagynik, azokat a* víz
is járja, réttye néhol sovány
füvet terem, fája épületre a*
határjában nintsen, második
Osztálybéli.
FÁBIÁNVÖLGYE.
Vallisthai Tsárda Nyitra Várrne^
gyében.
'
FACSET. Német Facsét
és oláh Facsét. Elegyes me-*
ző Városok a* Bánátban,
Krassó Vármegyében ,; föl
des Ura a' Királyi Kamara,
lakosai katolikusok, és o
bitüek, fekszenek a* Lugo-u
si kerületben, Temesvártól,
mintegy^ ötöd fél mértföld
nyire,
4
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nyire, határjaik meglehetős
termékenységnek. Póstaházais van benne.
FACSKÓ. Népes tőt falu
Trentsén Vármegyében, föl
des Urai Gróf Balassa, és
másolf, lakosai katoliku
sok , fekszik a' Zatskói he
gyek között, Vág Besztertzétöl két mértföldnyire, leélője, réttye , fája elég,
eresettye meglehetős; de
határbéli földgyéhek sovány
sága , és hegyes volta miatt,
harmadik Osztálybéli.
FATSKÓ HEGYE. Saru er
dős hegy Trentsén Várme
gyében, terjed mintegy mért
földnyire , 's uttya Nyitra
Vármegyébe vezet, külömb
féle vadakkal bővelkedik,
és hajdan a* tolvajoknak ked
ves tanyájok vala.
F A D . Elegyes lakosú mayar falu Tolna Vármegyé
én, földes Ura Petrovszky
Uraság, lakosai katoliku
sok j fekszik a' Duna mel
lett, fája, nádgya., halászattya, és eladásra is jó alkal
matossága van^ egy része
határjának homokos, de na
gy oh b része jó termékeny
ségu , mivel pedig réttyeit
a* víz járja, második Osz
tálybéli.
^
F A D D . Népes német falu
Tolna Vármegyében, földes
Ura Gróf Festetich, és több
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Uraságok, lakosai k a t o l i k u 
sok, fekszik Tolnától három
mértföldnyire, határja j ó ter
mékenységu, dohánnyá ne
vezetes, réttye, legelője elég,
második Osztálybéli.
FADIMAK. Elegyes falu a*
Bánátban, lakosai katoliku
sok , fekszik Lúgoshoz egy
mértföldnyire. Határja jó ter
mékenységu.
F Á I . vagy Faj. Magyar
falu Abaiíj Vármegyében,
földes Ura Fáy Uraság, la
kosai katolikusok, és refor
mátusok, fekszik dél felől
Devetsernek szomszédságá
ban , Fulókerestöl sem mesz
sze. Határja termékeny, és
jó, noha minden negyedik
esztendőben trágyázást kí
ván , borai, mellyeknek tö
kéit mintegy i72-3dik esz
tendőtől óita mivelik, n e m
utolsók, piatzozása sem mesz
sze, legelője elég, és más
szép javai is lévén , első Osz
tálybéli.
FAJD. Elegyes falu So
mogy Várraegyében, lako
sai Katolikusok:, határjában

vagyon meglehetős szőleje,
legelője tsekély, termő föld
gye szoross, de jó termé
kenységu, szükségére fája
elég, rettye kevés, második
Osztálybéli.
FAJKÜRT.' S.
Gyegyinka.
Tót falu Bars Vármegyében,
Tako-

FAJ.

FAISZ.

lakosai katolikusok, fekszik
Csekéhez három fertály órá
nyira , az Esztergomi Fó Ér
seki Megyében. Határja kö
zépszerű , birtokosa Nemes
Kürthi Uraság.
FAJ ró. Fajtov. Kis tót fa
lu Zólyom Vármegyében,
földes Ura a' Zólyomi Kirá
lyi Kamara, lakosai katoli
kusok, feko/ik Hronecznek
szomszédságában s ennek
filiája; határja hozzá hason
lító.
FAJZAT. Szabad puszta He
ves Vármegyében, földes
Ura Almásy Uraság , a' ki
nek szép kastéllyával ékesíttetik, lakosai katolikusok,
fékszik Gyöngyös Tarjány
mellett, s határja is hozzá
hasonlító.
FAISZ. Elegyes tót falu
Pest, és Sóit Vármegyében,
földes Ura a' Királyi Kama
r a , lakosai katolikusok, fek
szik Kalotsától egy mért
földnyire. Határja Középsze
rű , tulajdonságaira nézve
hasonló Apostagho[ de sző
lei nintsenek, s fóldgyeit
a* víz járja, és töltéseket
kell tartani a' lakosoknak,
második Osztálybéli.
. FAISZ. Elegyes falu So
mogy Vármegyében, földes
Ura Jankovich Uraság, la
kosai katolikusok, fekszik
a' Kaposi kerületben. Ha9
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tárbéli földgye homokos,
szőló hegye nintsen, lege
lője , réttye középszerű, má
sodik Osztálybéli.
FAISZ. Nemes Fais[. Ma
gyar falu Veszprém Várme
gyében , földes Urai Tálián,
és Bakó Urak, lakosai ka
tolikusok, és reformátusok,
fekszik Veszprémtől fél mért
földnyire. Határja középsze
rű , tulajdonságaira nézve ha
sonló Alsó Bulhdsho[, má
sodik Osztálybéli.
FAJTI. Kis Fajti. Magyar
falu Gömör Vármegyében,
földes Urai többek, lakosai
katolikusok, fekszik Nó
grád Vármegyének szomI szédságában. Határja közép
szerű, vagyonnyai külömb
félék.
F A K Ó . Szabad puszta Po
son Vármegyében , földes
Ura a Religyiói Kintstár,
a Szent Klára Szerzete béli
Apátzáké vala, fekszik Uszor,
és Béke között.
FAKÓ VÉSZEKÉNT. Bars Vár
megyében, a V. betűben.
FAROS. Szabad puszta Szá
la Vármegyében, fékszik
Felső Halotnak szomszédsá
gában.
FAKUL. Elegyes falu a Bá
nátban, fekszik a Karánsebesi kerületben, az Ország
uttyában. Határja jó termé
kenységu.
9
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ÖJ4^
FALKÓTZ.

Elegyes faíu
Vas Vármegyében, földes
Ura Gróf Szapáry, és Gróf
Battyáni Uraságok, lakosai
katolikusok, fekszik hegyek
között, Mór vize mellett,
Kancsocshoz nem meszsze,
mellynek filiája. Határja so
ványos , tulajdonságaira néz
ve hasonló Bokratsho[, har
madik Osztálybeli.
•. F A L K U S . Falkusovt^e. Ele
gyes tót falu Zemplén Vár
megyében , lakosai katoli
kusok, fekszik a' Zemplé
nijárásban. Határja gazdag,
vagyonnyai jelesek, mint
Beretonek,
első Osztály
béli.
F A L U . Alsó Falu. Gömör
Vármegyében, az A. be
tűben.
FAIUTSKA.
Bogorovit^a.
Elegyes orosz falu Bereg
Vármegyében,
birtokosai
Komlósy Urak, lakosai ó
hitűek, fekszik Dubrókához
nem meszsze, mellyhez ha
tárja hasonlító, harmadik
Osztálybéli.
FAXÜTSKA.
Bodndrvdgdsá, Bagnerhay,
Hátsava.
Tót falu Torna Vármegyé
ben , földes Ura Gróf Ke•glevieh Uraság, lakosai ó
hitűek, fekszik magas heyek között, egy mély völgy
en, Barkákqz nem mesz
sze, '* ennek filiája. .Határ
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FALST,

FALK.

ja sovány, és őszi g a b o n á t
nem igen terem, malma sintsen, harmadik Osztálybeli*
F A L S T E I N . vagy Falkstein.
Német falu Szepes Várme
gyében ,' földes Ura Palotsay Uraság, lakosai katoli
kus, fekszik Fridman mel
lett , 's ennek filiája, ha
tárja meglehetős^ termésű.
F A L U B A T T Y A N . Népes
helység Fejér Vármegyé
ben.
Kis FALUD. Számos illy
nevezetű faluk külömbféle

Vármegyékben, mind a* K.

betűben.
F A N C S A L . Elegyes tót fa
lu Abáúj Vármegyében, föl
des Ura Fancsali Jób Ura
ság, lakosai katolikusok, és
evangélikusok, fekszik D e vetser, Forró, és Detek fa
lunak
szomszédságjokban.
Ámbár földgyének egy ré
sze , s réttyeinek is eey da
rabja soványas ; de több ré
sze jól termő , más javai is
jelesek, szöfó hegye meg
lehetős, és elég tágas, ke
resetre is jó módgyok lé
vén, első Osztálybéli.
y

FANCSAL. Magyar falu He
ves Vármegyében, földes
Ura * Hertzeg Grasalkovich
Uraság, lakosai katoliku
sok, fékszik egy völgyben,
Hat-

Hatvantól két mértföldnyife. Határja jó termékenysé
gi!, bora nem utolsó, 's
egyéb vagyonnyainak el
adására alkalmatos módgya |
lévén, első Osztálybéli.
j

Határja gazdag, fája, rét
tye, legelője elég, s jeles
tulajdonságai szerént, első
Osztálybéli.
9

FANTSIKA. Szabad puszta
Bihar Vármegyében.

F A N C S A L . Szabad puszta
F Á R Á D . Magyar falu Sopron
Poson Vármegyében, földes Vármegyében,
birtokosat
Ura Gróf Pálfy Uraság.
j Hertzeg Eszterházy , és más
FANTSIKA. Feska. Orosz Urak, lakosai katolikusok,
falu Bihar Vármegyében , fekszik Csornától fél mért-*
földes Ura a* Királyi Kama föld nyíre, határja közép ter
ra , , lakosai ó hitűek, fek mékenységu.
szik az Ország uttyában , az
F A R K . így neveztetik Cson
Érmellyéki kerületben, Margrád Vármegyében Algyő ,'
gita, és Déda között. Ha
és Szeged Városa között a*
tárja gazdag, réttye, legelő
Tisza mellett egy rétség, és
je elég, és a* marháknak hiz
szigetes vidék, földes Ura
lalásokra alkalmatos, egyéb
Gróf ErdŐdy Uraság, fek
vagyonnyai is lévén , első
szik Tápéhoz közel, és an
Osztálybéli.
•
'
nak filiája, melly termékeny,
FANTSIKA. Orosz falu Bi
szabad puszta Csongrád alatt
har Vármegyében, földes két mértföldnyire terjed,
Urai Boronkay, és más Urak, holott
nádak között a* ser
lakosai ó hitűek, fekszik a' tések földi mogyoróval le
Nagy Váradi járásban , Mar- geltetnek, réttyei jó szénát
gitának szomszédságában, teremnek, és az egész vi
mellynek filiája, határja so- dék kiváltképen alkalmatos,
ványos, vagyonnyai is tse- a' marháknak hizlalásokra,
kélyek lévén, harmadik Osz vizei lassan áradnak, de nem
tály béli.
is hamarabb apadnak el.
FANTSIKA. Elegyes ma
FARKAS, vagy
Farkats.
gyar , és tót falu Ugotsa Vár
megyében, földes Urai kü Magyatfalu Gömör Várme
lömbféle Urak, lakosai ó gyében , földes Urai Vay,
hitűek, és reformátusok, Lenkei, és Perber Urak,
fekszik a* kissebb Nagy Szől- lakosai katolikusok, és re
ios felé fojyó Jisza partyáiu formátusok,, határja közép^
szerfi,
1
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FARK.

EÁUK.

szerű , fája elég van , más ja nevezetes, zöldséggel,
javai is meglehetősek.
borokkal való kereskedésre
FARKAS ASZÓ. Oláh falu jó módgya, Vág vizén mal
Szatmár Várraegyében, föl ma helyben, földeye rét
des Ura Szuhányi Uraság, tye első osztálybeli, szőlei
lakosai ó hitűek, fekszik nincsenek, de mivel gya
Szamos vize mellett, Beitek- korta járja határját Vág vi
töl két mértföldnyire. Határ- ze, s a töltéseknek meg
ja jó termékenységu, réttye, tartása nagy fáradságjokbaa
van, földgyei négy marhá
legelője elég.
FARKASBRUN. Szabad pusz val mi vei tétnek, a' második
ta Mosón Vármegyében, az Osztályba tétettetett.
Óvári Uradalomban, fekszik j FARKASDI F A L V A .
NeuSzent Jánoshoz közel, és an mark. Német falu Vas Vár
nak filiája, és földgye hozzá megyében , földes Ura Gróf
hasonlító.
Battyáni Uraság, lakosai ka
FARKASD. Szabad puszta tolikusok, fekszik Sz. GotKomárom Vármegyében, föl hárdtól egy mértföldnyire.
des Ura az Esztergomi Ér Határja középszerű, tulaj
sekség, fekszik Érsek Új donságaira nézve hasonsó Al
só S[olnokho[, második Osz
várhoz nem meszsze.
FARKASD. Szabad puszta tálybéli.
Pest Vármegyében, birto
FARKASDIN. Elegyes falu
kosat több Urak, fekszik Űri a' Bánátban, Temes Vármemellett.
yében, határja jó terméFARKAS GYEPŰ. Szabad
enységu.
puszta Veszprém Vármegye-.
FARKASFA.
Farkisdorf,
l>en.
Farkasovc[i. Magyar, és ele
FARKASD. Elegyes magyar gyes falu Vas Vármegyében,
falu Nyitra Vármegyében, földes Urai a' Czisztzertzita
földes Ura Gróf Károlyi Ura Szerzetbéli Atyák, lakosai
ság, lakosai katolikusok, katolikusok, fekszik hegyek
és reformátusok, fekszik között, Mór vize mellett.
Vág vize'mellett, Negyed Határja középszerű, vagyon
nek szomszédságában, Se- nyai ollyanok , mint Ertsélyétöl egy mértföldnyire. nye falujának, második Osz
Tűzre fája, és legelője is elég, tálybeli.
gyümöltsös kertyei, és min
FARKAS FALVA.
Farks^
denféle zöldségei, káposztá dorf, Farkasoyt^ Tót fala
Sepes
f
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Szepes Vármegyében, föl
des Urai Viland, és Dobay
U r a k , lakosai katolikusok,
fekszik Ábrahámfalva mel
l e t t , *s ennek filiája,-Kézsxnárktól sem igen meszsze,
Lötsétöi egy mértföldnyire.
Határja középszerű, réttye,
legelője j ó , fája elég, má
sodik Osztálybeli.
FARKASFALVA. Tót falu
Ugotsa Vármegyében, föl
des Urai Farkas Uraság, la
kosai katolikusok , és ó hi
tűek, fekszik Tisza, ésJ3atár vizek között, T. Üjlakhoz kezel, 's ennek filiája,
mind a' kettőtől majd egy
forma meszszeségnyire. Ha
tárja jó termékenységu, rét
tyei jók, legelője, fája elég,
de mivel a víz járja határját, második Osztálybéli.
FARKASFALVA. Vlkanova.
Tót falu Zólyom Vármegyé' ben , földes Ur^i Bohus, és
mis Urak, lakosai katoli
kusok, fekszik Badin mel
lett, Zólyomhoz fél mért
földnyire. Ámbár fpldgyé*
nek .5.. része sovány, határ
ja hegyes , és kősziklás, 's
nehezen miveltetik, káposz
tás, és kender földgyeit Ga
ram vize néha elönti; de
mivel legelője elég, föld
gyének egy negyede ter
mékeny , a' hol határja is sí
kos, az Uraságtól fája épü
1
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letre, és tűzre, Zólyomban
énzel, és szekérrel is pénzt
ereshetnek, *s vagyonnyaikat jól eladhattyák, és a*
községnek két kaszásra va
ló réttye is van, első Osz«*
tálybéli.
FARKASHIDA.
Farkasin.
Tót falu Poson Vármegyé
ben , földes Ura Gróf Eszter
házy Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Nagyszom
bat, és Szered között, az
Ország uttya mellett, Dudvá^ vizéhez közel, nevezetesiti e* helyet ULÁSZLÓ Ki
rálynak i49odik esztendő
ben itten tartatott Ország
gyűlése. Ha tárja gazdag, rét
tyei jók, fája, legelője elég,
malma nevezetes, 's egyéb
javakkal is megáldattatván,
első Osztálybéli.

£

FARKASRA. Tót falu Tren
tsén Vármegyében, birto
kosai Vasárhelyi, Csetneki,
és más Urak, lakosai kato
likusok , fekszik Dészér mel
lett, Zaj Ugrótztól nem mesz
sze. Határja középszerű, szé
nája , legeíője, fája, makk
ja hasonlóképén, második
Osztálybéli.
FARKASPATA K A . Magyar
falu Bihar Vármegyében
földes Ura a' Királyi Kama
ra, lakosai katolikusok, ha
tárja soványos, 's vagyonf
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nyai is selejtesek lévén, har
madik Osztálybéli.
FARKAS RÉV. Brodi, Vad,
vagy Vadul. Oláh falu Má
ramaros Vármegyében, (bldes Urai a' Királyi Fiskus,
Gróf Barkótzy, és másUra
ságok, lakosai ó hitűek,
fekszik Iza vize mellett, Má
ra vizének öszve folyásánál,
I 7 7 8 d i k esztendőben itten
nevezetes híd építtetett, még
pedig Királyi költséggel,
határja gazdag, tulajdonsá
gaira nézve hasonlít Bart{ánfdho^, első Osztály béli.
FARKAS VÖLGYE.
Vlesja
dolina. Erdős hegy Sáros
Vármegyében, Szepes Vár
megye felé,' a* Várallyai út
mellett, néhol még magossabbra emelkednek, igen
szép fenyő fái vágynak a*
magas hegyeken, Btsjjiid
hegyénél.
FARKOSI. Szabad puszta
Somogy Vármegyében, föl
des Ura Gróf Festetich Ura
ság \ fekszik Moritzhelytöl
nem meszsze.
FARMOS. Eger
Farmos.
Magyar falu Heves Várme
gyében, földe* Urai Subich,
és más Urak , lakosai kato
likusok , fekszik Tárkány
mellett Eger vizénél, Eger
től két mértföldnyire,, Bor
sod Vármegyének szomszéd
ságában , határja középsze
r

rű, javai külömbfélék, s*
mivel földgyeit is a* víz jár
j a , második Osztálybeli.
. FAUN A. Tót falu Árva Vár
megyében , lakosai katoli
kusok, fekszik Óravszkitól
nem meszsze, a' Beszkédi
hegyek tövénél.
Határja
meglehetős.
F A R N Á D . Népes magyar,
és tót falu Esztergom Vár
megyében , földes Ura az Esz
tergomi Érsekség, lakosai
katolikusok, evangélikusok,
és reformátusok, fekszik
Nyér, Olved, Malos, és Cse
ke faluktól nem meszsze,
Bars / és Komárom Várme
gyéknek szomszédságokban.
Határbéli földgye j ó , lege
lője elég, fája épületre, és
tűzre, szőleje elég, és jó
borokat hoznak, vagyon
nyainak eladására alkalma
tossága , mint Ólvednek, el
ső Osztálybéli. ,
FARNOS. Oláh falu Bihar
Vármegyében, földes Ura a*
Királyi Kamara, lakosai ka
tolikusok, fekszik a' Nagy
Váradi kerületben, Határ
ja gazdag, legelője n a g y ,
réttye elég, s más javai is
lévén, első Osztálybéli.
FARNOS. Magyar falu Pest
Vármegyében, földes Urai
Bene, és Báró Prónay Ura
ságok , lakosai katolikusok,
fekszik a Ketskeméti já
rásban ,
9
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FAZEKAS BODA. *A* B . be
rásban, N^gy Kata, és Sze
le helységektől nem mesz tűben.
sze, határia középszerű, le
FAZEKAS V A R S Á N D . A ' V .
gelője szükségjekre elég; de betűben.
mivel szántó foldgyeinek egy
FAZEKAS Z A L U S A N T . A ' Z
része, 's határja is homo betűben.
kos , harmadik Osztálybéli.
FECSKES. Szabad puszta
FÁs. Szabad puszta békés Csanád Vármegyében, fekü
Vármegyében, földes Ura szik Palotának szomszédsá
Báró Harucker Uraság.
gában.
FEDELES F A L V A . FedeléF A T I N A . Oláh falu a' Bá
nátban, Temes Vármegyé- suczi. Orosz falu Bereg Vár
bsn, földes Ura a* Királyi megyében^ földes Ura Gróf
Kamara, lakosai ó hitűek, Schönborn Uraság, lakosai
, fékszik a- Versetzi kerület ó hitűek, fekszik Nedezben. Határja közép termé falvához fél mértföldnyire,
határja elég nagy, de he
kenységu.
FASZA R. Elegyes magyar gyes, és leginkább zabot
falu Somogy Vármegyében, terem , réttyei jó szénát hoz
lakosai katolikusok, határ- nak, legelője is elég, fája
"a gazdag, 's minden javak tűzre, és épületre, de mivel
éi bővelkedik, szőlő he földgye trágyázás jiélkSl,
gyei is vágynak , első Osz zabnál egyebet nem terem,
Munkátsi piatzozástól is két
tálybéli.
* FATSAD. Elegyes falu He mértföldnyire van, s nevenves, és Külső Szolnok Vár dék marháiknak számokra
megyében , lakosai katoli- j nem igen elegendő legelőkusok, szántó földgyei tisz jök van , a* harmadik Osz
ta , és kétszeres búzát te tályba tétettetett.
remnek, szőleje elég, fája tűz FEGYVERNEK. Elegyes oláh
re van, legelője hasonlóké falu Bihar Vármegyében, föl
pen , mind vonó marháinak, des Ura Gróf Csáky Ura
mind a* teheneknek, ésne- ság, lakosai ó hitűek, fek
vendék marháinak, malma szik a' Nagy Váradi járás
helyben, piatzozása Gyön* ban. Határja középszerű, va
gyösön , a' hol pénzt is ke gyonnyai is olly formák lé
reshetnek , néha a* víz kárt vén, második Osztálybéli.
okoz ugyan rértyeikben,
FBRGYVERNEK^ Szabad
mindazáltal első Osztálybéli. j puszta Heves Vármegyében*
fekszik
#
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fekszik Tisza Bőhöz nem
mesisze, földes Ura Báró
Orczy Uraság, a' kinek al
kalmatos mulató házával diszeskedik. Mindenféle ter
mészeti adományokkal meg
áldattatok.
FEGYVERNEK. Alsó Fegy
vernek , Fesernik. Elegyes
magyar, és tót falu Hont
Vármegyében, földes Ura
Hertzeg Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Füzes
Gyarmattól nem meszsze,
Bars Vármegyének szomszéd
ságában , határja gazdag, 's
külömbféle javakkal bővel
kedik, első Osztálybéli.
FEGYVERNEK. Felső Fegy
vernek, Fesernik. Elegyes
magyar, és tót falu Hont
Vármegyében, földes Ura
Hodosy Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Lévától
gy> & T- mértföldnyire,
határja gazdag, legelője elég,
fája mind a' kétféle, szőlő
hegye középszerű, első Osz
tálybéli.
FEJERTSE. Elegyes tótfa
lu Bereg Vármegyében, la
kosai katolikusok, ó hitűek,
és reformátusok. Ha tár ja nayobb részént trágyázás nél51 is mindenféle gabonát te
rem, réttyein meglehetős fu
van, de mivel szántó földgyek a' víz szokta előnteni,
e
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FEGTY>

FEGYV.

's ekgendó legelője nintsen,
s egyféle fája sints, közel
lévő piatzozás nélkül is szű
kölködik , harmadik Osz
tálybeli.
FEJEREGYHÁZA. Bes^erida
Albó. Máramaros Vármegyé
ben , az E. betűben , Egyháza
nevezet alatt.
FEJEREGYHÁZA.
Magyar
falu Somogy Vármegyében^
lakosai katplikusok, fek
szik Sámsony, és Felső Zsitvátol nem meszsze, a* Ke
resztúri Uradalomban, melly
nek egy része ugyan tsak
oda tartozik, határja közép
szerű , mellynek mivolta sze
rént, második Osztálybéli.
FEJEREGYHÁz. Németül
Weiskirchen, tótul Bili Kosj?
tel,
közönségesen.
Albánus[nak neveztetik. Elegyes
falu. Poson Vármegyében,
földes Ura Gróf Bruszvik
Uraság, lakosai katoliku
sok, fekszik a* Szélső szi
getbéli járásban, a Roszszindeli erdőség mellett,
nem meszsze Nagyszombat
tól , holott a* Jézuiták há
zát is építettek vala I 7 i 9 d i k
esztendőben, 's megújjíttatták I 7 6 g d i k b e n , 's kedves
mulató helyek vala a* tanu
lástól üress időkben, nem
tsak a' Jésuitáknak, hanem
az egész tanuló Ifjúságnak is.
Minekutánna Nagyszombat
ból
J

1

ból Budára vitetett ákal 2?
FEJEREGYH ÁZA. Szabad
Tudományoknak mindensé- puszta Borsód Vármegyében,
ge I777ben; sőt az Aka földes Urai Fáy, Almásy, Tidémia is Pcsonba I784>ben, hold , M,ajthényi Uraságok,
elhagyattatott ugyan e sze fekszik Tisza Bábolnához
rént Fejéregyháza; hanem « i e m meszsze, mellynek fi
a' Nagyszombati lakosok liája, 's határja is hozzá ha
nak most k hasonló mulat sonlító.
ságos helyek.Határja gazdag,
FEJÉRFALVA. Ftrtsti. Ele
vagyonnyai jelesek, eladás gyes oláh falu Máramaros
ra jó módgyok, elsó Osz Vármegyében,
birtokosai
tálybéli.
külömbféle Urak, lakosai ó
FEJÉREGYHÁZ, vagy né- hitűek, fekszik Bardfalvával
inellyek szerént Tündöklő- által ellenben. Aknasugataj/uz£ Néqiet mezó Város So- nak filiája, Kaszó, és Mara
pron Vármegyében, földes vizeknek öszvefolyásánál ,
Ura Hertzeg Eszterházy Ura- Rónaszéktől más fel mért
ság, lakosai katolikusok, a' földnyire , ezen kivul szom
kiknek szép parton fejérlő szédságában van Kapnyik,
Szentegyházoktól vette ne és Sziget Városoknak is, a*
vezetét, tudniillik Tündök só bániak is tsak egy mért
lőházi nevezetétől a* Né földnyire vannak tőle, hol
metek Tundl, vagy Dund- ott mind vagyonnyaiknak
lerskirchen nevet alkottak eladására, mind keresetre jó
belőle , a' kik pedig nem módgyok van, legelője szo
értik, Donnerskirchennek is ross , kaszálója tsekély, és
nevezik, fekszik Sircz me sovány, s mind a* kétféle
ző-Várostól fél mértföldnyi fája szuken van, második
re , 's a Sopron Vármegyei I Osztálybéli.
fertőtől sem meszsze, neve
FEJÉRHÁZA. Besrtrida Alzetes benne a' Hertzegi föl hó. Oláh falu Máramaros
des Uraságnak igen nagy Vármegyében, lakosai leg
pintzéje. Határja középsze inkább ó h i t ű e k , fekszik a
rű, réttye, legelője j ó , 's Szigeti járásban. Határja kö
egyéb vagyonnyai is megle zépszerű.
hetősek, második Osztály
FEJÉRKŐ. Nevezetes kő
béli.
szikla hegy Veszprém Vár
FEJEREGYH Á z A .
Szabad megyében, hegyes k ő , és
puszta Békés Vármegyében. kerteskő között, nevezetét
S s
vette
?
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vette a' kősziklának fejérsé- a'keresetre jő alkalmatossá
gétől, melly lee magossahb ga van , második Osztály béli,
FEJÉRTSE.
Magyar fala
Bakonybél felé, *s néhol szép
Bereg
Vármegyében,
birto
élófákkal díszeskedik.
kosai Gróf Schönborn, és
FEJÉRMAJOR. Bieli Mayr.
más Urak, lakosai reformá
Nyitra Vármegyében Szaba tusok , fekszik a' Munkátsi
dhoz tartozik.
járásban, és a' Munkátsi Ura
FEJÉR P A T A K . Bili Pótok.
dalomhoz tartozik. Határja
Tót falu Liptó Vármegyé középszerű, réttye, legelő
ben, földes Ura a' Királyi je elég, .második Osztály
Kamara, lakosai katoliku béli.
sok, fekszik Rozenbergtöl
FETERTŐ. Elegyes falu, v.
nem meszsze , határja hozzá szabad puszta Bihar Vármehasonlító, 's ennek filiája.
yében, határja jó terméenységu.
FEJÉR P A T A K . Elegyes fa
FEJÉRTÓ.* JVeis^sq/e. Malu Hont Vármegyében, la
kosai katolikusok, fekszik yar falu Győr Vármegyé
Rónitza vize mellett, határ én, földes Ura a* Győri
jának egy része síkos, fája Káptalanbéli Uraság, lako
mind a' kétféle, keresetre sai katolikusok, fekszik Győr
meglehetős módgya; de mi től harmad fél mértföldnyire.
vel fele fóldgyének hegyes, Határja gazdag, vagyonnyai
és soványos is, második Osz jelesek, tulajdonságaira néz
ve hasonlít Borisne[, első
tálybéli.
FEJÉR PATAK. Bieli Pó Osztálybéli.
tok. Albul vale, nevezetét
FEJÉRTÓ. Ö Fejértó. Ma
vette folyó vizének hasonla gyar falu Szabólts Vármetosságától. Elegyes falu Má yében, földes Ura Gróf
ramaros Vármegyében, föl zirrnay Uraság, lakosai ka
des Ura a' Királyi Kamara, tolikusok, és reformátusok,
lakosai katolikusok, és ó hi fekszik a Bátori járásban,
tűek, fekszik Bocskóhoz kö Leveleknek szomszédságá
zel, mellynek filiája.* Jó ban , mellynek filiája. Határ
módgyok van ugyan az el ja jó termékenységu, tulaj
adásra, és keresetre a' só donságai hasonlók Apagy' bányákban, három órányi ho[, első Osztály béli.
földön, és a* fűrész malom
FEJÉRTÓ. Új Fejértó. Ma
nál is helyben, Berlatásonis gyar falu Szabólts Várme
gyében

f
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gyében, földes Ura Gráf Ás tét vette Székes. Fé/érvdrtol,
permont Uraság, lakosai ka e' Vármegyének leg neve*,
tolikusok , és reformátusok, zetesebb Királyi Városától
fekszik Kálióhoz fél mért fékszik napkelet, és dél fe
földnyire. Határja gazdag, lől rész szerént Pilis, rész
tulajdonságai jelesek, első szerént pedig Tolna Várme
Osztály béli.
gyéknek szomszédságokban,
FEJERTÓ. Szabad puszta ! ezek felől szüntelen való
a* Kis Kunságban, birtoko j mezőséggel kenttetik: naffsa Halas Városa, mellytöl I nyugot felől való szélen el
nem meszsze íékszik. Határ lenben Veszprém Vármegye
fekszik szomszédságában, 's
ja jó.
FEJERTÓ. Nevezetes tó To- imitt amott halmokkal ve
rontal Vármegyében, melly szi környul, észak felől pe
nek kerülete három órányi dig Komárom, és Eszter
ra terjed, s külömbféle jó gom Vármegyék hegyekkel,
ízii halakkal nagyon gazdag, és erdőkkel kerítik vidékjémelly abból nyilván kitet nek határjait. E* Vármegyé
szik, hogy a' halászok it nek kebele többnyire tér- *
ten egy háló vonással három ségből áll, noha imitt amott
mázsa, és negyven öt font I kissebb hegyek, és halmok
halat fogtak ki egy neveze is találtatnak benne; észak
tes Tudós Úrnak jelenlété . felől való részén , az egész
ben. Az is nevezetes a' Fejér Országban nevezetes erdős
tői halászokra nézve, hogy hegyeknek, egy része ve
itten a* halászok nem von- szi környul, úgy mint Vér
nyák ki a* partra a* nagy tes , és Bakony hegyei, melly
hálót, hanem a' tónak öb hegyeknek nagysága, terje
lében két tsónak közzé szo dése, s tulajdonságai, Vér
rítván a' halakat, úgy hán- tes, és Bakony nevezet alatt
nyák bárkáikba a szép sül szemlélhetők. Folyó vizei kö
lőket, 's másícülömbféle jó zött leg nevezetesebb Sár
ízu halakat. E' tón foly ke vize, melly nevezet tulaj
resztül Béga vize , mellyet donságát is jól elő adgya.
MercrJ Generális készíttete Ered rész szerént Tikiri ta
vából, rész szerént pedig
hajókázhatóvá.
FEJÉR VÁRMEGYE. Comi- némelly Veszprém Várme
tatns Albensis,
Stuhlwei- gyei kútfőkből Palota felett,
unburgcr Komitat, neveze mintegy kis mértföldnyire;
Ss %
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sebe* folyása van itten, míg
a' mezei térségre nem é r ,
yjze tiszta, és a' malmok
nak forgatására alkalmatos,
széjjel terjedvén pedig a la
pályos, és sáros térségen,
folyása sem esmerszik min
denütt. Öregbíttetik Palota*
nál, mind az ottan fakadó
kútfők által, mind pedig a'
kisded patakotskáknak vi
zeivel; lefolyván pedig <S{/kes Fejérvár alá, sáros, és
iszaposabb vizzé változik,
's onnan az úgy nevezet
Me^o földön, bizonytalan
partok nélkül folyt, mígtsatornája ,* vagy folyásának ár
ka nem készíttetett; azután
Tolna Vármegyének kebe
lébe foly által. Hányszor,
és miképen festetett, mind
az ellenségnek, mind pedig
sok jó Magyar Hazafiaknak
véreivel, a tőrténetekből,
és e' könyvben is a^nnak ki
szabott helyén látható.
Második folyó víz Fejér
Vármegyében Gálya vize,
melly Veszprém Vármegyé
ben . Tés nevezetű falutól
nem meszsze a Bakonyban'
fakad; honnan a' völgyetskéken dél felé a* térségre
lefolyván, s Keresztárnál
több patakotskákkalis öhlösittetvén, Fejérvár alá foly,
malmokat forgat, és a* Sár
vizével egygyesítetik, nem
9
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meszsze Fejérvárnak Bétsi
kapu nevezetű kapujától.
Tavai között, mellyeket Sár
vize származtart, nevezete
sek Fejérvár köral az In
govány és a* Sóstó^ mel
lyek az előtt kivált nedves
időkkor, * mind a* gyalogok
nak , mind pedig a-lovagok
nak labolhatatlanok valá
nak, mig folyóvá nem té
tettetett. Más Sóstó is van
még Fejér Vármegyében,
Fejérvár alatt mintegy há
rom mértföldnyire, melly
nevezetét sós ízétől v e t t e ,
's ámbár a' Sár víz tavaival
kerittetik, mindazáltal sós
izét élnem feszti, melly
miatt sem a' vízi, sem pe
dig a repdeső állatok nem
igen kedvellik; tsudállatos,
és nevezetes ereje a z , hogy
a' belé mártott állatok bőrei
nek szőrét 14. óra alatt
egészszen lekoppasztya.
Levegő ege néhol a sok
tavak miatt, nem leg jobb,
kivált ha a' fel szél által
i\em tisztíttatik, mindazál
tal az itt született Magya
roknak, a' kik zömök, és
eröss testuek, tellyességgel
nem ártalmas ; nagyobb ré
szében pedig elég tiszta > és
jó levegője van.
Földgye kíváltképen ter
mékeny, s mindenféle veteraényt gazdagon t e r e m ,
bora
%
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bora veress, és fejér, de a'
mellyek többnyire a' me
l e g , és alkalmatlan pihtzékben nem igen állandók, ki
vévén a* Zdmolyi, és Bitskei borokat; ha pedig mis
helyre vitettetnejt, mind
jobb ízűek, mind pedig ál
landóbbak. Búzája j ó , és ki
váltképen szapora, 's mél
tán kerestetik, mind a* ke
nyér, mind pedig a* zsem
lye sütök által; gyümöltsei
is elég termők, e$ jóízűek,
széksójok a' marháknak ki
váltképen hasznosak, és más
Vármegyékbe is elhordattatnak, a' marháknak szá
mokra. Legelője a* barom
nevelésre igen alkalmatos,
mellyre sokat hajt mind jó
földgye, mind alkalmas, és
hasznos itató helye, lovai
tűzessek , és jó fotók, 's ha
kitaníttatnak, a* Bosrjtydk
lovakhoz hasonlítók, juhai,
sertéssei hasznosak, és jók;
úgy, hogy Fejér Vármegyét,
egy búza tárháznak, és megáldattatott gazdag Megyé
nek kiki méltán nevezheti.
Vadászattya jeles, és gaz
dag, külömbféle madarak is
bővséggel vannak benne, halászattya nagy , és hasznos,
s tavai nem tsak külömbfé
le halakkal; hanem rákok
kal , és tekenős békákkal is
eléggé megáldattattak. Mind
y

Öszve 17? lakó helyek vágy
nak benne, 's egy szabad
Királyi Város. A' Fejérvári:,
és Veszprémi Püspöki Me
gyékhez tartozik.
FEÍERVÁR. Stékes Fejérvár, ALba Regalis, Stuhl*'
weisenburg, Stolitiny Be*
lehrad, nevezetes Királyi Vá
ros Fejér Vármegyében, fek
szik Budától , és Esztergom
tól hat, Veszprémtől pedig
négy mértföldnyire kies, es
termékeny helyen.
EREDETE.

E' hajdani Várnak, ttiosfc
Királyi Városnak eredetéről
külömbféleképen véllekednek a' könyv szerzők, Lárius a* régi Czimbria Váro
sának ot lételég viszi visz
sza eredetét, (a) Comment.
Reip.Rom. libr. 12. Sec. í .
C. 16. p. 3 5.) De Ortelius
szerént hibásan, mert e' sze
rént ot hajdan második Moe11a Városa, vagy Mogentziána vala. (b) Vid. Orte^ium in Thesauro Geographiae antiquae.) Ezek Fe[ jérvárnak hajdani eredetéről
való bizonytalan véllekedések. Bizonyosabb eredetet
Bonfin (c) Decad. I. Libr.
IX. p . 134.) egyenesen Sz*
ISTVÁNNAK
tulajdoníttya,
Túrót*} László pedig (d) In
Hung, Comp. exhibitae Part*
Ss j
L p,

I. p. 38. &c.) tnegosztya ezt nyís tavakat származtattak.
GEYZA , és SZENT ISTVÁN kö- A'Varastól mint egy két ezer
2ött, úgy véllekedvén, hogy lépésnyire terjedett vizenyős
a' Várnak alapját GEIZA kez motsár, nap kelet felől Sós
dette; de SZENT ISTVÁN vé- t/inak: a körül volt semgezé el melly okból közön lyékes helyei pedig Ingoségesen ennek tulajdonítta vdnynak neveztetett.
t i k Valamint e* Várnak ere
HISTÓRIÁJA.
detére nézve, külömböznek
' a* véllekedések, úgy annak
Különös hajlandósága, 's
**eveztetésében sem egyez jóltévő indulattya lévén Sz.
nek meg. A* többek között ISTVÁNNAK e' Várhoz eltökét féle származása lehetett kéllett tzéllya vala, hogy an
magyar nevezetének, vagy nak dits$sségét Királyi te
azért neveztethetett, Fejer- hetségéhez képest elő mozvárnak, mert ujj volta miatt dírtsa , minekokáért a' B.
fejér és szép vala; vagy pe Szűz M Á R I Á N A K tiszteletére
dig még inkább azért, mi- építtetett vala ide Királyi
vidékje a' sós nedvesség Templomot, s lehetőké
miatt, mint egy fejérlett a' pen fel ékesítette azt, a' mint
rajta lévő széksó miatt vagy emlékezik felőle Bonfin. (g)
a' mint mások akarják , a' Decade II. Libr. 1. p . 1 7 9 .
ragadó székes föld miatt, leve 48.) Kiváltképen emelte Fe
végre Székes Fejérvár neve jérvárnak régi méltóságát az
zete. A' Városnak fekvését is, hogy aV Királyok itten
le írta Turótjj (e) Partte III. koronáz tatának , sőt némelCap. VIII. p. n a . a i . ) kö ! lyeknek meg hidegedett tezönségesen megjegyezhető, I temeik is, ott várják meg-azon kivul, hogy Fejérvár oszlattatásokat. Meg gazda-alatsony térségen fékszik , jíttatott vala ismét e* Kiráés régenten a* Város kó fa yi Fő Templem Gyula Er
lain kivül, a' körül volt ned dély Országi, és Cea Bolgá
ves semlyedékekkel is erős rok Vezérjeknek, adakozá
íttetett ; úgy véllekednek saik által; nevezetes Királyi
felőle némellyek, hogy haj ajándékokat adata Gy^ela Ki
dán négy szegeletíl kövek rályné is SZENT I S T V Á N N A K
é i ki rakott tsatornái valá hitvese e* Szentegyháznak
nak; de a* sok viszontagsá ékesítésére , a' mint Túrói[i
gok által elromolván, vize-; le írta. (A) Parte I I . Cap.
f
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X X X . p. 40. 5. 's Bonfin sze*
rént is pag. 180. 1X1.) Illy
módon kezde e' Templom
n a k felette nagy kincse ne
vekedni ; olly fénye*, és mél
tóságos is vala az hajdan,
hogy ahoz hasonlító meszsze
földön nem találtatot, falai
drága márványokkal valának
ékesíttetve, az oltárok pe
dig alabástrommal
aran
nyal , és ezüstéi ki tzímerezve. A* templomi edények,
és a' Fő Papi ruhák drága
kövekkel, gyöngyökkel gaz
dagon ki tzifrázottak valá
nak. Napról napra neveke
dett a' Szentegyháznak szép
sége , és gazdagsága , mivel
egy Király sem koronázta
tott itten meg, hogy a* Tem
plomnak nagy kintset, 's
ajándékot nem adott volna,
sót egy Király sem kezde
hadat elébb ellenségével,
míg'B. Szűz M A R I Á N A K a*
segedelemért kegyes ajtatosságok mellett, nevezetes
ajándékot bé nem mutatott
volna; sem gyózedelmétháládatlanul nem végezte. Ezer, még ezer ajándékok,
és hadban nyertt győzedelmi
kintsek tétettek tehát itten
le, lásd felőle Turót^it (i)
Hungáriáé Comp. Parte I.
p. a 6 . 0.7.) Örvendetes , és
fgen szetentsés vala ezekhez
képest, mind Székes Fejér
9

Várnak, mind a' benne volt
Királyi Nagy Szentegyház
nak előmenetele, de szomo
rú gyászokba borúla idővel,
a' sok 'tőz támadás miatt,
mellyeket Turot[i és más
némelly irók bőven leírták.
Elejét igyekezett vala illy
szerentsétlenségének Turótzi
szerént Róbert Károly ven
ni, midőn azt ólommal fe
deztette 1318dik esztendő
ben , és tartó oszlopokkal is
meg erő&sítette; de még illy
gondoskodása által sem
menthette meg a szerencsét
lenségtől, merti3a7dik esz
tendőben ismét szánakozásra
méltó égéssel rongáltattatott,
mellyet K Á R O L Y ismét n\eg
újjítván Bonfin szerént. (k)
Pecadell. Libr. IX. p. 318.
6 . ) újonnan le égett. Sére
lem nélkül maradott e' az
után ez a* Templom M Á T Y Á *
idejéig? bizonytalan; de az
nyilván való , hogy azt M Á 
TYÁS nem tsak rneg ujjítot-.
ta; hanem sokkal méltóságo
sabbá tenni igyekezett, meU
lyet kétség kivul egészen el
is végezet volna; de hirtelen
halála vélletlenul megfosztá, e' jótévutzéllyátói. Va
lának a* le írtt Királyi Teuw
plomon kivul, még az idő
ben több Szentegyházak is,
mind belől a Városban,
mind pedig a* vplt külső Vá^
Ss 4
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rosban , mellyek már ma I
P- 3 7 - ) Ezekhez járul
többnyire omladékjaival e- I a* SZENT FERENTZ Szerzete
gyetemben elenyésztek. U- seinek Illdik LÁSZLÓ által
gyan is tíz Templomot állíta iaRodikbán fel állíttatott
nak az írók, hogy itten de Klastromjok; nem külömben
li módon építve valának, a* Dominikánusoknak, Paulimég pedig azokon kivul, nusoknak, meilyeken kivul
menyek e' Városnak falain több egyéb itten virágzott
kivül Sz. M I K L Ó S N A K , SZ. világi dolgok is emeltek e'
GYÖRGYNEK , Sz. M I H Á L Y  Városnak hajdani méltósáNAK, és Sz. MARGITNAK tisz
át. Nevezetes tekintetet
teletekre alkotva valának. ózott Fejérvárnak az is,
Legközelebb vala a' B. SZŰZ hogy a* Magyar Királyok Sz.
NEK Templomához, a* Sz. ISTVÁNTÓL kezdvén elsoFiRPÉTER Temploma. Ezek utárí D I N Á N D I G , itten temettetrépedig a* több Szentegyhá nek Királyi szertartásokkal,
zak. Két nevezetes Prépost ki vévén némellyeket. Ma
ság is vala itten hajdan, egyik ga ugyan Sz. ISTVÁN itt te
a* Királyi Templomhoz, má mettetett légyen e' cl, vagy
sik pedig Sz. MIKLÓSRÓL ne nem} külömbözö értelem
veztetett, 's a'Városnak kö ben vágynak felőle az írók,
falain kivnl vala; mind ezek a* hajdani rörténetek feljegy
nek különös Szentegyháza, zésének homállyal miatt
's Klastromja is vala, nagy mellyek Esztergomot, mijövedelmekkel, és különös sok Budát , némellyek pe
szabadságokkal meg ajándé dig Veszprémet, sör GySrt
koztatva. A* Vár kerítésében is meg akarják e' szerentséBél Mátyás
Sz. ISTVÁNNAK ,
GYÖRGY vet tisztelni.
ellenben
Turótíjval
egye
Mártírnak, és M I H Á L Y Ar
temben
Fejérvárat
állítyí*
kangyalnak szenteltt Tem
plomok valának, mellyeket SZENT ISTVÁN hideg tete
a* Városnak akkori népessé meinek nyugovó helyéülMelly szertartások között
géhez képest volt különös
Plébániáknak állítyák némel vala itten hajdan a* Magyar
ly ek; ezen kivul valának az Királyoknak Koronáztatása
Augustiniánusoknak és Sz. bőven elő adták a' történet
Klára Szerzetebéli Ápátzák- írók, lásd ULÁSZLÓNAK konak Klástromai, mellyek fe- ronáztatásáról Boniint (m)
•261 lásd Turótxjt. {I) Loc, Decad. IV. Libr. X.p- *77')
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Nyílván való dolog, hogy
nagyhírf, nevet, gazdagsá
g o t okoza Feiérvárnak a* Ma
g y a r Királyoknak olly pom
p á s koronáztatások, 's elte
mettetések, egyben gyíilvén
a r r a az egész Országnak ne
vezetesebb Úri Rendgyei ,
méltán neveztethetett tehát
a k k o r Székes Fejérvár, Ki
rályi Fó Városnak, midón
az egész Országból a' Ren
d e k oda olly igen számosan
öszve gyületezének, a* mint
azt Istvánfi (rí) Libr, XXI.
pag. 414. a.) emlékezetben
hagyta, mert égy Király Koronáztatásának alkalmatosá
gával , nyoltzvan ezer fegy
veresek is meg jelenének;
de a* Királyi temetések is
nevezetesek valának. Mind
öszye tizen öt Királyoknak
Fejérvárpn lett eltemetteté
sét hagyták a' történet írók
emlékezetben. Mellyek kö
zött L vaja Túróiéinak, és
Bél Mátyásnak vélekedések
szerént SZENT ISTVÁN Ma
gyar Országnak Apostoli Ki
rálya a ki Esztergomban I
meghalálozván io3gdik esz
tendőben , Királyi pompával
Fejérvárra vitettetett, tulaj- j
don példás jó téteményei által építtetett fényes Templo
mának temetkező helyére.
Ildik Király a* kinek meghidegedetf tetemei, Fejer1

y
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váron nyugosznak Bél Má
tyás szerént KOLOMANN meg
halt n i 4 d i k esztendőben,
lásd halálát, és eltemetteté
sét Túróiéinál (o) Parte II.
Cap LXIL p. 70.48.) Illdik
Második B É L A Magyar Or
szágnak ötödik Királlyá ,
meghalt ii^odik esztendő
ben, lásd felőle (p) Bonfint. Decade 1 1 . Lib. IV. p.
*58. 1 9 . ) IVdik Második
GEIZA Magyar Országnak ti
zen kettedik Királlyá, dia
dalmas uralkodásáról lásd
Bonfint (q) Bonfin. Decade
II. Libr. VI. pag. a66. a i . )
meg hólt 116idik esztendő
ben. Vdik Második LÁSZLÓ
Magyar Országnak tizen ne
gyedik Királlyá!, meg hólt
n y a d i k esztendőben. VIdik
vala Negyedik ISTVÁN Ma
gyar Ország tizen ötödik Ki
rályának teste, melly Fejérvárra vitettetett, a* ki nagV bánattya miatt Zimonban (Semlinum ) meg halálozott 1173ban.- Vlldik valá Harmadik
BEL A Hazánknak tizen hato
dik Királlyá, meg hólt 1190-»
dik esztendőben. VlUdik va
la Harmadik LÁSZLÓ Magyar
Országnak tizen nyóltzadik
Királya, halála felől lásd Bon.
fint (r) Decad. If. Libr. VIL
p. 297. A.) IXdik Első Ró.
B js RTK Á RO L vMagyar Ország
nak húszon hatodik Királya »

meg

meg hólt 13 4adik esztendő
ben. Xdik vala Első LAJOS
Magyar Országnak húszon
hetedik Királlyá', meg hólt
1383dik esztendőben. Xldik
vala ALBERT harmintz egye
dik Magyar Király, meg halt
Neszmely ben 1 4 3 9 ^ esz
tendőben. Xlldik vala M Á 
TYÁS Magyarországnak har
mintz negyedik elfelejthetetlenKirállya; hirtelen halállal
múlt ki e' Világból Bétsben
i49oikben. Xllldik vala Má
sodik ULÁSZLÓ Magyar Or
szágnak harmintz ötödik Ki
rálya, meg halt 1516dik esz
tendőben Budán. XIV. vala
Második. LATOS meg halt
15i6dik esztendőben a' Mo,hátsi veszedelemkor, XVdik
vala ZÁPOLYA J Á N O S , meg
halt Erdélyben Szászsebesen
l$49ben I l d i k Júliusban,
Ezeknek az elő számlált
Királyoknak hideg tetemei,
nyugosznak Székes Fejérvá
ron a* Királyi Kriptában, a'
kiknek temetését is szüksé
ges rövideden illetni. Meg
halálozván ezek közzul valamellyik Király, az egész Országban annak szomorú hí
re közönségessé tétettetett;

gyászban öltözének a* neve
zetesebb Rendek, Nemesek,
és hivatalt viselő Uraságok;
eltörettetett a' Királyi petsét,
hogy vele semmi igazságta

lanság ne történhessen, fgy
vala M Á T Y Á S Királynak meg
halálozása után; de vallyon
mindég meg tartatott é e*
rend tartás , nem lehet állíta
ni. Meg határoztatván a' Ki
rályi temetkezésnek napja,
egybe gyulének mind a'na
gyoknak, mind a' kitsinyeknek nagy sokaságai volt ke
gyelmes Királyoknak meg siratására, lásd felőle Bonfint.
(s) Decade II. Lib. I. 185.
ao. ) A meg hólt Királyi
testet Hazánkban a Papi
rend vitte. Még halálozván
pedig M Á T Y Á S Király Béts
ben , Katona Tisztek vivék
hideg tetemeit, S Z E N T IST
VÁNNAK Királyi Templomá
ba , a' Papi Rend pedig leg
közelebb méne mellette, 's
azután több külömbféle vilá
gi Rendek. Minémü szertar
tások között történt pedig,
a' Magyar Királyoknak elte
mettetését , rövideden M Á 
TYÁS Királynak
temetési
pompája által, kivánom elö
terjeszteni. Minekutánna M Á 
TYÁS Királynak teste Bétsben, a' Magyar Országba
való által szállításra meg ha~
tároztatott , Ötven gyászos
kísérő hajók rendeltettek
annak követésére, mellyekena*kísérő sokaság, mind
gyászban öltözködött, Po
sony Városába érkezvén a*
Kirá9

9

9

Királyi holt testei, minden
l í r i Méltóságok, gyászban ,
ás kesergő szívvel idvezlették , a' siránkozó meg
holt Királynak Özvegyét, >s
fel szóval jajgatták a* győz
hetetlen nagy Királynak ke
serű halálát. Budára hozatatván a'hidegedett test, meg
ujjíttattatott a* Jíirályi halot
tas pompa; 's végre a* test
nek Fejérvárra. lejendő vitettetése felől meg tétettet-

vén a* rendelések, Kivált ké,pen való nagy pompával, és
az egész Országnak, sirán
kozása között mene véghez;
mihelyt a' Rendek a' Királyi
testei, és annak méltóságát
mutató jelekkel Fejérvárra
meg érkeztek, azonnal egye
nesen a' BOLDOGSÁGOS SZŰZ
NEK Királyi Templomában
állapodának meg, 's minekutáijna a meg hólt' Király
nak Koporsója a* Szentegy
háznak közepére lehelyheztetett, a* lovagok leg ottan
minden tzímereket. a' nagy
Oltár előtt lé tévék, sajnál
kozó síránkozások között,
annak jeléül, mintha a' meg
halálozott Királynak halálá
val szerzett győzedelmei is
az Országnak, mind le omladózólag volnának. Sírás
ra, 's jaj szavakra fakasztott
e* tselekedet minden jelen
lévőket. Az után pedig a'
J

meg hólt Királynak nagy
ajándékjai is ki tétettettek
a* szemlélésre, mint a* Szent
egyházhoz való buzgoságá.
nak nyilván való jelei, úgy
mint a' nagy arany Kereszt
gyöngyökkel, és drága kö
vekkel mesterségesen ékesíttetve, melly negyven öt
ezer aranyban került vala;
nem külömben a' drága kö
vekkel kirakott poharak, az
arany mosdó, a* gyertya tar
tók , 's egyéb külömbféle
Oltári drága készületek. Eze
ken kivul némelly ezüstből
öntött képek, és i a . Isteni
tisztelethez megkívántató pai drága gyöngyökkel kiraott öltözetek, mellyek mind
öszve 75 ezer aranyat érők
valának. Az Országnak Fő
Rendgyei is 700. aranyat té
vének le az Oltárnak szélei
re. Ki tetszik innen rövide
den, mind a Magyaroknak
Királyi temetkezéshez tarto
zó szertartásoknak módgya,
mind pedig Féjérvárnak haj
dani méltósága; meg lévén
pedig az egész Királyi te
metkezés három esztendői
gyász hirdettetett az egész
Országban, valamint első Sz.
LÁSZLÓNAK halála után is,
melly elég példás bizonyság
a* Magyaroknak Királlyaik
eránt való buzgóságokról;
de még nevezetesebb "vala
az,

E
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az, hogy akkor három esz I gtrius szerént ^ Esztergom
tendő alatt semmi nyilván iVára, s S Z Í N T M A R T O N hevaló mulatságok, örvendezé- I gye után a' harmadik eróssek, és vigadozások az Or i seg, mellyet «' részen a' Ta
szágban nem szemléltettek* tárok hatalmok alá nem hajt
AV Rokszolánusok, Miziu- hattak. Bátorságosak hívén
sok Bolgárok , és Oláhok Fejérvárnak környul állásai,
szomoruságjoknak jeléfil sza- egész Korvinus M Á T Y Á S N A K
kállaikat levetették* Ennyi Iidejéig, nem tsak épségben
re meg illetődtek volt Kirá- maradott; hanem szüntelen
lyaiknak halálok által lát I gyarapodott is. D e ez meg
ván rövideden Fejérvárnak i halálozván, a mint az egész
hajdani nevezetes méltósá Ország hanyatlani kezdett,
gát , és tekintetét, már most ügy Fejérvár is kénteleníte
annak viszontagságai követ-, tek érezni, a' külső hatal
kéznek. Virágzó allapottyá- masságoknak erejét. M A X I fcan nevekedve maradott va j MILIÁN először i s , magának
la Fejérvár . egyész IVdik ; akarván tulajdonítani az Or
már
B É L A Kilálynak idejéig, míg szágot , ULÁSZLÓNAK
a* Tatárságnak vérengezó meg korona/tatása után,fegyözöne Magyar Országot fel verrel támadá meg Magyar
nem gázolta» a' kik elfog Országot. El is foglalta vala
lalván Esztergom Városát, s már Veszprémét, és némelly
a ' benne lévőket felkontzol- erősségeket is meg hódított,
ván, Fejérvár alá sietének, midőn U L Á S Z L Ó illy terhes
mivel halottak, hogy ott vol szorongatásai között , alig
nának a* Királyoknak teme tudta vala, mit tselekedgyék,
tő helyei; következés képen, mert M A X I M I L I Á N O N kivul
nagy kincsekhez ' juthatná ALBERT öttse által is hábor
nak ; de nagyon meg tsalat- gattatott vala Kassa kőről.
tattak
reménységjekben , Jól ki válaszván M A X I M I 
mert Fejérvár akkor tavak LIÁN is az alkalmatosságot,
között lévén, semmi képen el küldettek vala, Bátori
meg nem hódíthatták, lásd István, és Kinizsi Pál Ve
felőle Bon/int (t) Deca. II. zérek a bús Király által,
L . VIIL p. 301. i . ) Ragé- hogy Fejérvárat sietóleg meg
riust (v) De destructione erőssítsék; de haszontalan,
Regni Hungar. Cap. XL. p. mert a' Fejérváriak alig e196. 30.) E' vala tehát Ro- resztették bé a Városba, és
9
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a* a d ó t , mellyet rész szer.ént lepek meg a' Várnak szélső,
a' .Várnak meg erőssítésére, környékeit, mellyet lárván
rész szerént pedig más hadi a* Várbéliek, hogy az Os
szükségekre kívántak, meg tromlóknak erejeket meg
tagadak tőlök; bízván a Vár- törhessék, szembe szállottak,
nak szerentséjéhez, és a* ter az el égetett külső Városnak
mészet által is öriztettetett e- helyén az ellenséggel, de
rejéhez, egyszersmind men szerentsétlenul; mert a* Své
tségül adák, hogy U L Á S Z L Ó  vusok számosabbak lévén ,
NAK koronáztatásakor egyéb- semmit sem engedtek, sőt
aránt is egészen ki költekez kénszerítették a Várbélieket
tek vala. Míg e szerént Fe a viszsza vonulásra, s ke
jérvárnak erőssítésétöl a' rö vésben mólt, hogy a bátor
vid idd miatt ki zirattattak a Svévusok a Magyaroknak
küldött Vezérek ; M A X I M I  meleg nyomdokaikon bé
L I Á N pedig mindenkor in nem nyomulának utánnok a*
kább közelített a* Városhoz, Várba. Meg örfilének a Né
itt hagyván őrizetre 15 $ j ka metek e szerentséjeken , s
tonát , magok a Vezérek, el tökéllették, hogy addig
mint hogy elegendő erő nél a Várnak ostromlásától meg
kül valának, Budára viszsza nem szűnnének, míg áztat
siettek. A Tsászár azomban egészszen meg nem hódítot
meg érkeze Fejérvár alá, né ták. Kiváltképen való elő
pes , és a többek között pró mozdítója vala e nagy tzéU
bált* Svévus seregeivel , a' oak Lang Korirdd a Sv£kiknek Tisztyeiket tanátsko- viai seregnek Vezérje, a k i
zásra szollítván emlékezteté a Várnak falaira maga vevala őket tett vitézségjeikre, zette katonáit, 's meg haladmellyet ha itten is tellyesítné- ván minden akadályokat ,
nek bizonyosan reménylené í nem lévén a falakon is elig
a győzedelmet. E meg lé ellenzőjök, be lövetek a leg
vén , rendelések tétettek a közelebb lévő kaput * s egy
Várnak ostromoltarása felől, vasas nehéz sereget botsátáparantsol tárván , hogy a nak bé rajta. Látván ezt V
Szentegyházaknak, és az em Magyarok, hogy utóllyára
berek életeknek kedvezné erejeket meg éreztessék ,
nek. Alig fúvattak meg a' rendbe állának az útszán a
rivadó trombiták , és másra viadalra; de veszedelmekre.
Svévusok sáskák módgyára Melly nagy vér óntás és
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>rédálás történt ekkor itten,
munkájában (x)
Decad. V. Lib. I. p. 687. 44.)
és Istvánfindl (y) Lib. I. p.
io. 4 7 . )
Gyász, siralom , s hal
dokló jajgatás vala minden
felé a* ki pusztított, 's fel
dúltt Városban, s az utolsó
Ítélet napjához hasonlító ve
szedelem vala akkor Fejérvárban , melly az árváknak
síránkozásaival, és az öldök
lőknek ordításaival borzasztólag elegyedvén , rémítő
hangái, töltötte bé az üress
Várost. Győzedelmi öröm
mel méne bé más nap MA
XIMILIÁN az elpusztított Vá
rosba , s látván minden
felé a* keserves Ínséget, és
a' rettenetes öldöklő vérengezésnek bizonyos jeleit,
mutogatván nékie a* holt tes
teknek nagy rakásait, tisz
tességes eltemettetést parahtsola a* mieinknek, a* hon
nan a' Királyi Templom felé
lovagolt vala, hatalmába vé
vén azt, és ennek nagy kintseit, katonái pedig nem
tsak a' boltokat, hanem még
a* házaknak belső üregeit is
fel bontogatták, s némellyeknek állatatások szerént
36. ezer arany takaríttatott
el innen ez alkalmatosság
gal. Melly nagy prédabéli
tzerentse, és szabados rablás

Íásd Bonfin
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azt szülte, hogy annak fel
osztatásán, fel zendülés tá
madott a' katonák között.
Parantsolta ugyan a' Tsászár,
hogy a* préda, s mindenféle
ragadomány öszve hordattassék , és így kinek k i n e k kar
béli állapottyához, s tisztsé
géhez képest elosztattassék;
de a* Svévusok nem eléged
tek meg e* rendelésével »
melly bői a* leve , hogy a*
Svévusok elhagyák a* Tsászárnak táborát 's füstbe ment
nagyobb igyekezete , Buda
Várának ostromlására , s
megvételére nézve. Nem bíz
ván tulajdon maga erejéhez,
téli szálasra küldözé vala ka
tonáit, maga pedig Bétsbe
tért viszsza. El indulása előtt
nyilván ki hirdettette Fejérváron , hogy kiki a* maga
birtokát szabadon viszsza ve
hetné; de meg ölettetvén a*
lakosok, nem volt kiknek el
foglalni volt helyeiket, s a*
kik meg maradtak is kevesen
valának közzulök, a kiknek
kedvek lett volna e* kegyes
hirdetésnek tellyesítéséhez ;
annyira el keseredtek vala
a* Magyarok ez akkor igen
híres Városnak szerentsétlenségén, mint ha minden az
az előtt nyertt győzedelmek
egészen le tapodtatott vol
na. De e' győzedelem nem
tulajdoníttathatott egészen az
elleny
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ellenségnek, mert közöttök
voltának, ULÁSZLÓ Király
tól hirtelen elállott. Székely
Jakab, Zichy Miklós , és
K:mi[sai Lás[ló > a* kik
egyébaránt tehetős , és vitéz
emberek voltak. Békeséget
kötvén ULÁSZLÓ ALBERT öttsével , azon vala egész té
len , hogy tavaszai a' némellyeknek
gondatlanságok
miatt elvesztett híres Várost,
ismét viszsza vehesse. Haj
landó vala e tzélyának teilyesítésére Bdthori Hertzeg,
és Kinis[i Fő Vezér is , ki
ket előre a' kívántató hadi
készületeknek elrendelésekíré le küldvén Bánhidánál ma
ga visgálá meg hadi táborát.
Egy felől Bdtori, más felől
pedig Kinisqi ostromlottak
az elvett Várat, s vajmi szerentsés előmenetellel, mert
kevés idő múlva tapasztal
ták , hogy már a' kőfalak
meg repedezvén nyílásokat
adnának; de a Király látván*
a' Magyaroknak boszszú ál
lásra vágyódó gerjedezések e t , tartott az újjabb ke
gyetlenkedéstől, és így a* Vá
rat lassú ostrom által kíván
ta meg hódítani. Látván a*
Németek is, hogy a* Várat
raqg nem tarthattyák, öt na
pi tsendességet kértek, meU
lyet meg nyervén , úgy
egyeztek meg Bárorival, és
9
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Szepességi Istvánnal, hogy
a Németek sérelem nélkül
elmehetnének a' Várból meg
rakott 36. szekerekre való
bútorokkal, a' hadi erőssé
geket pedig a* Várban hagy
ván ; és így tízen egy hóna*
pok múlva Fejérvár ismét a
Magyaroknak birtokokba esett. Jele9- haszna vala e Vá
ros meg nyerésének, mert
a' mi tsak akkor az ellen
ségnek birtokában vala, a'
Magyaroknak kezekbe ké
rnie. Oda tartoztak pedig
Palota, Vászon, Veszprém,
Somogy, Szála, és Vas V ármegyenek tartományai. U LÁSZLÓ Király azonban súllyos nyavalyába esvén, elébb
meg nem gyógyult míg a*
Táborból el nem távozék.
Hatvan esztendeig élt vala
az után Fejérvár a* békeségnek nyugodalmával. A nagy
Mohátsi veszedelem után pedigZÁPOLYA JÁNOSNAK faívsége alatt volt, a' kinek éle
tében őrző serege is vala it
ten. MDXLIdik esztendőben
juta ismét Pcrényinek esz
közlése által FERDINÁNDNAK
hatalma alá, azzal ijesztvén
ez a Magyarokat, hogy ha
magokat «sietoleg meg nem
adnák, nagy erővel támad
ván meg őket F E R D I N Á N D ,
nagyobb Ínséget okoznának
a Városnak. Későtske vévé
9
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e' dolgot észre Török Bá
lint Buda Várának akkori F6
Kapitánnyá, a' ki tsak ugyan
igyekezett a Fejérvánakat
tzéllyokban meg akadályoz
tatni , de ezek a' Perényi tanátsa által el idegeníttetV/én,
Bálintot seregeivel bé sem
ezesztették a* Várba, a* ki
is hogy e' méltatlanságot
meg boszszúlhassa, el pusz
IIRA a* külső Várost ., melly
által kénszerítette a Fejérváriakat , hogy a' Németek
ének egy szárnyát, és Perényinek válogatott lovas se
regét , a* Vár falai közzé ven
nék, így hagyattatott akkor
Fejéfvár őrzői hiba? tselekedetcinek szomorú követke
zésében ! rielly SZOLIMANNAK alkalmatosságot szolgál
tatott a' Várnak ostromlásá
ra. Mert IZABELLÁNAK kér
lelésére, és a* Frantzok Ki
rályának unszolására, újon
nan fel indulván SZOLIMÁN,
kegyetlen hadat indított FER
DINÁND ellen MDXLIIIban,
melly erejével felette sok
Városokat, Várakat el fogJ a k , és tuz által elemésztett,
ezek között vala Fejérvár is.
Mert Esztergomot meg hó
dítván, Tatát pedig fel éget
vén ide vezeté rabló táborát,
Varkátii vala ekkor ü Vár
nak Fels, és Perényi által
tétetett Kapitánnyá; ki ma1

>

radának pedig ez ostromlandó Várból Kápolnai Ferenfi,
Erdody Péter, és Istvánfi
István , a* kik Esztergom Vá
rának a' Tatárok által lett
ostromoltatásakor prédálásra
valának, Y későtske érkez
vén , a* Várba bé n e m eresz
tettek, mellynek n e m tse
kély segedelmére lehettek
volna. Meg érkezvén pedig
az olasz seregek, s a' Vár
ba bé botsáttatván , azon vetekede a* hadi Tanáts ha fel
kellene e' .égetni a' külső
Várost ; vagy pedig oltal
mazni az ellenségnek dühössége ellen ? mellynek felégettetését a' lakosok nem"
engedvén, rendeléseket tet
tek annak oltalmazására, kiváltképen való erősséget al
kotván a' B. Szűz M Á R I Á 
9

N A K , és SZENT F E R E T Z

em

lékezetekre szenteltt Tem
plomokhoz. M í g ezek így
folynának meg érkeze S Z O 
LIMÁN Tsászár számtalan se
regével, és a* Sóstánál Tá
borba szállítá vala népét.
Alig látták meg a Vár őr
zők az ellenséget, s annak
meg támadását el tökéllették.
Ki rohanának annak okáért
a* Németek, és a* Magya
roknak kevés lovas maradékja , az olasz gyalogok
kal egyetemben,' s némellyeket szerentsésen íeölének,
v

y
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és el fogának. Ellenkezőleg
folyt a' szerentse a Budai
kapunál, hová Vark6t\y a'
Német, és Olasz őrzőket
egybegynjteté; de az ellen
ség egész erővel a külső
Városon épített erősségnek
- lerontására törekedett, melly
ben szerentsések is valának,
noha a* mieink szüntelen
tüzelének feléjek , hogy kö' zelebb ne férkezhetnének ;
végre tsak ugyan meg nem
akadályoztathatták az Ozmá
noknak nagyobb erejét. El
foglalván annakókáért az
erősséget felette nagy lár
mával, 's tűzzel rohanának
a' mieinkre; egész három
óráig tartott a' viadal, még
sem engedett egyik fél is
a* másikának. Végre a* mi
eink kénteleníttettek helyek
ből viszsía nyomulni, mel
lyet az ellenség látván, ágyu
kat szegeze a' még széllyel
több erősségekben lévő őr
ző katonákra > és így ekkor
egyszerre mind a* két Tem
plom elvétettetett az ellen
ség által. Az Olaszoktól ké
szített erősséget, mindazál
tal az nap el nem nyerhet
ték , más nap pedig párántsolatot adván ki S Z O L I M Á N ,
hogy senki az ütközetből
viszsza térni ne merjen, míg
nem győzedelmeskednének
á' mieinken/ mhttbdgy suJ

J

is JJF

ru köd vala, és a' mieink
ü közelítő ellenséget észre
nem vehették, míg mago' kar elordítván a' mieinkre
nyilakkal nem lövöldöztek;
kiváltképen arra a' védel
mező erősségre rohantak,
hol 7L Németek valának.
Ámbár az őrzők magokat le
hetőképen oltalmazták, mind
azáltal végre mind ők, mind
pedig az Olaszok futásra kénszeríttettek; de szerentsét
lenul, mert a' Várbéliek a*
külső Városnak bemenő róstélyozattyát hirtelen bezár
ván , mindnyáján kireked
tek , és az ellenségtől egy
lábig leszabdaltattak, a' kik
között vala maga Vark t^y
is a Várnak akkori Fő Ka
pitánnyá Ki is magát egy
ideig Védelmezvén, a* Fejervárbéliek' láttokra megölet
tetett, s keze is elvágatta
tott, mellyen lévő ujjai drá
ga gyurőkkel ékesítve való
nak. A' több nép pedig a*
motsárnakszaladt, mellyben
némellyek belé fulladoztak,
mások pedig nyilakkal az
ellenségtől agyon lövöldőztettek. Tud ák ugyan a* haj
dú katonák, a' motsárnak
minémfiségeit; de ezekközzfil is igen kevesen maradárak életben me£. Meghökkenvén a' Tej érváriaknak
erejek, midőn sem Vezér ,J
T t
sem
A

r
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sem katonák nem volnának, i s vassal pusztította, hogy
követeket küldenek SZOLI- így, ha a Keresztények is
MANH02, a Várnak feladat mét viszsza akarnák venni,
tatása felöl, kiknek eszköz semmi menedék helyek ne
lések által, szabad kimene lehetne. Fó vigyázóvá teve
tel engedtetett a* Német, és SZOLIMÁN e* Várban EpirusOlasz katonáknak; de a'la bili Bált a' Keresztények
kosokra nézve nem, mígaz nek dühös ellenségét. Bétlen
'Ozmán Tsászár nem tudná, szerént a Királyi temető
kik voltak azok, kik az Öz hely felbontatott vala itten,
vegy Királynétol elállván , 's minden drága kincsektől
FERDINÁNDHOZ hajlottak el. kiüríttetett: e* tselekedetéMegparantsojtatyán annak- Í ért Achomttts Konstantináokáért az idegeneknek más polyba viszsza hívattatott
napra, hogy az elindulásra ugyan; de méltó büntetését
készen lennének, békével nem vette néminemű megtovább állottak; a* Város kissebbíttetésén kivul. Melly
béliek pedig kérdőre vonat- szörnyű ínségeket szenyvedtatván a' gazdagabbak, és tek ez időben a* Magyarok,
a* kiket bűnösöknek Ítéltek, siralmas volna leírni. Feje'rmegölettettek, jószágaik pe vár vala az időben műhelye
dig elvétettetvén, rész sze- Hazánk veszedelmének, mint
tént elosztogattattak, rész hogy minden gonoszságok
szerént pedig eladattattak. itten koholtattafc a* Keresz
Fájlalva panaszolkodik Ist- tények ellen. Innen rohan
yinfi (zj Libro XV. p. 170. tak ki a' pusztító Ozmánok
18.) a* Keresztény Uralko Veszprémnek, és Palotá
dóknak ekkori egy más kö nak elenyésztetésekre»melly
zött . való villongásaikról, pusztításra való kirohanás,
melly alkalmatossággal oko azért is fájlalható, mert a
sán élvén S Z O L I M Á N , az. 6 Törökökkel néha magok a
embereinek kevés vérontá- Fejérváriak is szerentset pró
sával terjeszté birodalmának báltak tulajdon feleik ellen.
egyéb arántis széles határát. Fő Kapitányává tétettetvén
Birtokában esvén jlly formán Pálfy Komárom Várának,
Szolimán Tsászárnak Fejér- nem sokára ostrom alá ver
vár, keményen megerössít- te a' Fejérváriakat; mellyet
. teté a' Váratja* köriül lévő a* Törökök nem szenyved(alu helyeket pedi^, tűzzel, hetvén, eltökéllették a* mi
einknek
f
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cinknek megtámadását. Jól
tudta ezt az intézetet Pálfy,
a* ki hasonlóképen vágyakodott az ellenségnek.meg
támadására. Elrendelvén annakokáért éjjel mind .a* két
fél hadi seregét, kardra szóllíták vala egy mást; véres
sen folyt a* verekedés, sót
maga Pálfy is segedelmére
sietett a' tnieinknek, a kik
mind addig verekedtek egy
mással , míg a' világosság ,
mind a' két félnek erejét
nyilvánította. Látván az el
lenség szerentsés előmenete
leket a' mieinknek, újjabb
még újjabb katonákkal segéllé ellankasztott népét;
mellyet a* viaskodó Magya
rok is érezvén, újjabb erő*
yel, és keményebben szoríták vala meg a* fegyvert dü
hös ellenségeik ellen; 's hathatósan unszoltatván Pálfy
Vezér által, végre jelesen
diadalmaskodtak, meg pe
dig a* mieinknek igen tse
kély veszteségjekkel MDLXXXVIIben. E*vala mint
egy elő postája a* nevezete
sebb Fejérvári gyózedelemnek, mellyet Pálfy, Harr
dek, Zrínyi, Nádasdy. MDXCIIIdik esztendőben az
Ozmánokon nyertek vala.
Mert Veszprém felé indúlának el a' mieink; azonban
Hardeknek tetszése szerént,

FEJÉI*.

hirtelen, Fejérvárat >zálloN
! ták meg győzedelmes ostromjokkaL A' mint remény*
telén vala a' Törökök előtt
a' mieinknek vélletlen elér-*
kezesek, úgy félelmet is nyo
mott a' heverő Ozmánoknak
szívekbe ,
erejekhez nem
bízván, viszszavonák . ma
gokat az ingovány mellől,
minden hadi eszközeikkel
egjetemberi a' belső Várba,
j Mihelyt ezt a* mieink meg-*
sejdítették, ámbár még nem
valának mind egygyütt az
ostromláshoz, mindazáltal kiválasz ták \ az erőss Huszár
Pétert 4000 gyalogokkal^
hogy az erősségre rohanná
nak; már az említett erős
ségek között valának a' mi
eink, Alidon a' Törökök
fegyverre szóllítákegy mást;
de a* mieinknek tüzelések
től hátra nyomattatván, egészszen viszsza szoríták az el
lenséget. Sokáig verekedett
Huszár Péter a* kapunál; de
sem ágyúi, sem kőfalra* má
szó szerszámai nem lévén,
segítséget kére, hogy az elfoglaltt erősségeket megtar
tani törekednének. Érkez
tek is végre ágyúk, a' ka
tonáknak n^gy hajoskodá*
saik által, 's a' kaput kemé
nyen lövöldözvén a mieink j.
látták az Ozmánok is köz el •
gető veszedelmeket, meU
Tt a
lye*
f
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lyen elkeseredvén, ujjabb csendességben valának egy
erővel kezdek magokat ol mással szem közt, inig Pál
talmazni, egyszersmind fe fy közölvén tzélyát, a több
lette nagy tüzeket is rak igazgató Vezérekkel min
tak , 's egész éjjel táplállyák det! hadi lárma n é l k ü l , a'
vala a' Várnak magossabb mieink áz Ozmánokat ma
helyein, mellyel veszedel gyarosan megtámadák; tsenmeket a* szomszéd. Ozmá desen ugyan, de annál ke
noknak tudtokra adni töre ményebb erővel folytattakedtek követeket is külde fött a* viadal, *s tovább ve
nek^ a' Budai Hátán Bassá- rekedvén két óránál mind
ho[, á* ki sietöleg minden addig meg nem szűntek a
felöl segéllő seregeket gyűj mieink, míg az ellenséget
tetvén, mind öszve 4 4 . ész szerént levagdalván
ágy likkal, és számos néppel rész szerént megfutamtatván,
támadá meg a' mieinknek rajtok nem győzedelmesked
megoszlott kitsmy seregét. tek. Alié hiheti el az em
Ezt látván Pálfy, és Har- ber, meny szerentsések va
dek, a' katonák eleibe ter lának akkor a' mieink, mert
jesztek e* veszedelmes kör- az ellenség közzul tíz ezerén
nyűlállást, melly mindazál esének el Bél Mátyás szerént,
tal , ha szokott vitézségjek- a' mieinkből pedig igen ke
hez képest hartzolni akarná vesen máradtak halva. De
nak győzedelmet, hírt, és ámbár győzedelmeskedtek
tiszteletet származtatna, a' Vitézeink; nem tudtak még
kis hadi seregetskének, ha is élni szeírentséj é k k e l , mert
olly sok Ozmánokon dia a* Várbéliek megfél emleddalmaskodnának, és így, ha vén már, a Várnak feladat
valaha, most kellene Kimu tatásához készültek , által ad
tatni vitézségjeket a* Ma ván a' kúltsokat is Házán
gyaroknak! V a V . Azonban Bassának, a' mieink ellen
serény lépésekkel közelíte ben eszközeiket sietöleg ösznek a' Törökök, mellyet a* veszedvéh, más nap jó reg
mieink is szaporáztatván a' gel elindultak a* Vár alól,
seregnek jobb részét Hat a' mint Istvánfi leírja (v)
dek bal részét Pálfy, kö Libr. XXVII. p. 616.40.) Il
zepét pedig Zrínyi, és JViz- lyen káros a* hadakozásban,
dasdy vezérlék az Ozmá ha a' Tisztek mindenre nem
nok ellen. Mintegy két óráig figyelmeznek.
9
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' Megszabadulván a* Fejér
váriak a' küszöb előtt volt
yeszedelemtol, sokkal külömböző tromfal fizetének a'
mieinknek, mert mind aztsztergomiaknak elégséges se
gedelmetküldöttek, mind a
Győriek, haszontalan töreke
dtek azutánFejérvárnak meg
vételében, Pdljy ís Schwart%tnburg Vezérek alatt, MDXCIXdikben, mert a* ellen
ségtől, jókor megelőztetvén,
9

r

hamarább elfogtalak a' ka

put bérontó ágyukat, mint
sem a' mieinktől ellövettet
hettek vólria. Jeles hadi for
téllyal élt ellenben Merkuridn is MDCIdik esztendő
ben , a* ki Fejérvárat vélletlenűl mégtámadván, hatal
munk alá viszsza hódította
Vala. Ugyan is mindenfelé
kihirleltette, ,bogy seregét
Budának ostromlására fogja
vezetni, mellyet az Ozmá
nok megértvén, nevezete
sebb erejeket ide fordítot
ták, az okos Vezér ellen
ben , olly hirtelenséggel szál*
lá meg Fej ér várt, hogy azt
a' Budaiak észre sem vehet
ték. Vélletlenul lépé ugyan
meg a* Fej érváriakat; de
tzéllya valamelly lövés által
az Ozmánok előtt hamarabb
nyilváníttatott, mint sem
vélitek volná; és így, a* mit

fortély által el nem végez

hetett, hadi erejével teüye*
sítette. Mert Ros^urm
ne
vű Tisztyét válogatott em
berekkel a' Vár alá küldvén, s
olly Magyar vezető kalauzo
kat rendele melléje, kik az
ingoványos helyet jól esmér
ték; de tsak ugyan sokkal
keservesebb munkával ver
rődtek azon által, mint sem
előre gondolhatták. Meghar
ladván súllyos tusakodásaik
után a* fertőt, egyszerre feU
kiáltanak, *s a' JÉZUST se
gédeimül szóllíták! ekkor az
ellenségből mintegy százat
levágtaK * őket megfutamtatták, sőt a* külső Várost is
a* mieinknek kevés veszte
ségj ékkel szerentsésen elfog*
lalák. Felvonatá más nap
Mzrkurián a* kőfalat rontó
ágyukat, 's keményen tüzeltete a* Várra, és annak
Védelmezőire, dé szörnye
hadi tüzelések után is tsak
harmad napra kezde a' fal
hasadozni, mellyet észre vé
vén , egy felől Althdn, Kindtrottal, más felől Stdrem*
bcrg, Gtis^btrggtl olly he
vesen néki rohanának a
Vár omladozó falainak, hogy
első hevességjeket az ágyuk
golypbissainak sfirű záppra
sem akadályoztatta, míg
egyenesen a* Várnak falaira
felmászván, a' Tsászári je
leket győzedelmesen ki
Tt j
nem
9
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néni függesztették. Súlyos
vala-ekkor ez a' vitézi tselekedet, mint hogy a* Tö
rökök a' Keresztények ellen
mindenféle lebetS akadályo
kat serényen, és nem kevés
vérontással elkövettek vak;
sőt, midőn már a* győzők
meghaladták, és elfoglal
ták vala a* Várnak falait,
még azután is rendbe tsoyortoztak az Ozmánok, hogy
utolsó erejeket kimutathas
sák; de a' mieinktől rész
szerént levagdaltattak, rész,
szerént pedig elszélesztet
tek. Azután leve az öldök
lés, és prédálás a' Város
ban , mellyet még nagyobb
szerentsétlenség
követett,
mert a' Boldogságos S[ü{
Maridnak hires Temploma,
és egyéb hejyekis, a* föld
ahttt ásott üregek, puska
porral megtöltetvén, retten
tő dördüléssel sültek vala el,
*s mind a* Templomot, mind
pedig a Várost lángba, és
veszélybe borították. Illy ir
tóztató kárt okozott é' gyul
ladás a' Fejérváriaknak; a*
Várban ekkor elfogott Oz
mánoknak Száma nem nagy
vala, mert mind öszve is afig
valának három ezerén, kik
között mintegy 6oo rend
szerént való katonák szám
láltattak, midőn kiköltözé
sek az díoglaltt Várból
1

#
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Még el sem indultak a* mi
eink, midőn Hd[dn Passa
nagy seregével a* Kereszté
nyedet meglepte , m e g pe
dig úgy, hogy őket a' mi
táborunk ki sem kerülhette.
Farantsoltatott tehát Ros[wurmnak, hogy az ellensé
get két ezer lovasokkal há
tráltassa , melly k i s d e d via
dalból végre, K e m é n y hartz
leve, *s szerentsétlen is lett
volna a* Keresztényeknek;
hanem ha Merkuridn új ezer
lovasokat a* vérrel fetskendezetteknek segedelmekre
sietőleg nem küldött volna.
Ugyan ezt tselekedték az
Ozmánok is, 's egy fél sem
győzedelmeskedhetvén y a
setét éj választá el a' vité
zül hadakozókat egy mástól.
Midőn ezek így történné
nek , megérkező válogatót
seregekkel a' segedelemre
M Á T Y Á S Királyi FŐ Hertzeg,
és a* Várost mind erővel,
mint menedék helyekkel le
hetőképen megerőssíté. Két
nap pihene meg a' fáradt
•sereg, míg harmad nap az
Ozmánok mintegy 600 sántzot ásó Magyarokat megtá
madnának , kétszer v e r e k
ugyan ezek viszsza az ellen
séget; de már harmadszor,
ha a* lovasságnak egy szárnya
segedelemre nem érkezett
volna, áldozatul kellett va-*
la ro*1

-FEJÉRV.

663

FEJÉRV.

l a maradni ok. Nyughatatla sát. Utánnok iramodtak a
n u l várván az Ozmánok az Magyarok, V mind addig
egész hartznak kimenetelét szabdalák az elfélemletteket,
1 5 d i k Octobérben, mintegy míg er ej eket egészszen meg
ötvdn-ezernyi sereget állíta nem alázták; elestek az el
n a k előre, mellynek egyik lenség közzul öt ezerén, a*
Vezére a* Budai Muratcs, mieinkből pedig mintegy
másik pedig Kihaja Méhe ezerén. E' hartz az által nemet vala. Valóban félemlí vezetesíttetett leg inkább,
tő volt e* roppant seregnek mivel a* Törökök főbb Tisz/tekintete, kivált a* Delid- tyeiket reménytelenül egy
ké, kik tigris, és oroszlán szerre elvesztették, s tehe
bőrökkel, sas tollakkal, s tetlenül lévén, a* mieink
egyéb hadi ékességekkel fé nek vitézségjeket megdítsélem lítóleg valának felruház rék, és viszsza jöveteleket,
tatva , mindazáltal alig tétet leg közelebb való tavaszra
tek meg a' hadi készületek, halasztották.
és a* viadal kezdetének ren
Keservesen esett ez Hd~
delései, midőn már maga tan Basádnak, hogy Fejér
M A T V A S Hertzeg is hadi va várt a' Tsászárnak hatalmá
sas ruhába öltözködvén, jelt ba hagyni kénteleníttct^tt,
ada az elkezdésre, 's olly s egész télen foglalatosko
hevességgel kezdődött a* dott, hogy Fejérvárat tulaj
tiartz , hogy azt képzelni is don vezérlése által, ismét
irtóztató vala. Minekutánna viszsza hódíthassa.* Tudván
edig mind a'két fél aMan- pedig a* T S Á S Z Á R is illy el
adozásig fáradna, újjobban lenségeskedő igyekezeit, ha
néki szólíttattak z Magya sonlóképen rendeléseket té
rok,, kiknek kártékonysá ve a* Várnak megtárthatágait , s vérontásait látván, sa, és erőssítése felől, pamind Murates, mind pedig rantsolatot adván RosrwurmKifutja, magok állának a* nak, zf ki is a* Várat mind
gátra, hogy seregjek meg erőssítő , mind pedig egyéb
ne tollattassék; de ezeket is megkívántató hadi' eszkö
lovaikról letaszigálván, jól zökkel jókor meggazdagímegszabdalák. Megfélemle- I torta, v Látták azonban 1 1 dének végre az Ozmánok,. 'dik Augustusban, hogy az
*s futással kezdették segíte Ozmánoknak nagy számú se
ni életeknek megmaradbatá- rege már közelítene, a* Vár
Tt_4
felé.
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felé. Megtelepedvén, kevés
idő alatt keményen ostromolyák vala a' Várat, s éj
jel, nappal tüzelének, sőt
a* külső erősségeket el is fog
lalák; újjabb *erót vévén
pedig e győzedelem által
ajz ellenség, a'leg lehetőbb
móddal oltalmazó, 's vias
kodó Magyarokat, és segéllő Német seregeket is he
lyekből kimozdították, 's
végre az egész őrző sereget,
bellyebb a' Vár falai közzé
szorították. Egy irtóztató ke
gyetlenség történe ez alkal
matossággal a' szegény Ma
gyarokra nézve itten, mert
midőn a' külső erősségek
mellől be felé nyomatt^tnának, mintegy ezerén a' Vár
ban menedék helyet keres
vén, tőlök megtagadtatott,
a' segéllő száz Németek pe
dig a' kinyitott kapukon bébotsáttattak vala, és így
ezek mind addig kéntelemttettek küszködni az ellen
séggel a* bent lévő Néme
teknek szemek láttokra,
rnig az Ozmánoktól rész sze
rént megölettettek, rész sze
rény pedig keserves fogság
ra kerültek.. Ismét bejíyebb
nyomúlának más nap az Oz
mánok a' Vár felé, szüntelen
való tüzelések között; a
Várbéliek pedig aidik Augitítusban az Ozmánokra
y

1
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rohanván közzulök nyóltz
százát levágtak, 's egyszers
mind ágyúikat is bészegezék. • Melly részünkről tett
vitézi tselekedet egészszen
elkeserítette az Ozmánokat,
a' kik azután több ágyúkat
húzván fel, újjabb m e g új
jabb erővel tüzelének a*
Várnak falaira, míg agdik
Augustusban nagy lármával
a' hasadékok omladékjain
bérontani minden erővel tö
rekedtek. A* Várat őrzők is
kitelhetoleg pltalmazák ma
gokat , *s elég vitézséggel
akadályoztatták az ellensé
get. Történt azonban, hogy
némellyek elunván a'sanya
rúságot a' Várnak feladatta
tása felől gondolkodnának:
melly gonosz tselekedetnek
végben vitelére Vágner Já
nos nevezetű' ez igyekezet
nek egyik fő koholóját, és
más ket személyeket küldnének mint kezeseket alat
tomban az ellenséghez, 's
úgy egyezgetének a* Várnak
feladása felől, hogy az őrza
katonák Tatára szabadon
elmehessenek. Míg ezek fő
zette tnének> az alatt a Frantzok addig ingerlék a' Jantsárokat, hogy a* Várat a*
kőfalaknak már letörettetett
omladékjain igyekeznének
elfoglalni, úgy is lett, mert
a* kitörött nyílásokon, ellenr
állók
1

4
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állók nélkül lévén, dühö
sen bérontottak a* Várba,
s a' kiket elől utói találtak,
mind halálra sebessíttettek,
végre elfogván a* Várnak F6
Kapitánnyát, Vattait,
és
más nevezetes Német Tiszte
k e t , hatalmok alá kerule
mind a* Vár, mind pedig
a' Város. Hirtelenséggel el
foglaltattak
az oltalmazó
erősségek, 's a* tornyok,
feldúlattatott é Város, a'
rabok pedig Házán Tassa
eleibe vitettettek, a* kato
naság^ pedig Tatára kisérte
tett, így juta Fejérvár tizen
egy hónap múlva ismét az
Ozmánoknak
hatalmokba
viszsza; sok hadi eszközök
kel egyetemben. Aligfbglalákel az Ozmánok a'Várat,
és már egész tehetségek sze
rént foglalatoskodtak, hogy
a' leromladozott fő falakat,
tél előtt megerőssítsék; de
ezen kivul még veszedelmes
prédálásokat is vittek vég
hez a körül lévő vidékeken,
iqelly pontra nézve a mi
eink is viszsza adták , mikor
lehetett a* kötsönt. Nagy
versengezések, 's kártékony
ságok között valának az
után mindenkor egy más kö
zött, míg Buda Vára is visz
sza nem verettetett. Azután,
redig szemes gondgyok vaa a' Tsászáriaknak, hogy
7
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a' prédalásból élősködő Fe
jérvári Ozmánokat, lassan
ként szorossabb határok köz
zé öszve szorítsak; kétség
ben esvén illy szoross állapontyokban az Ozmánok,
követeket- küldenek a* Ve
zérhez, hogy valamiképerL
segéllene rajtok, olly sú
lyos eleség nélkül való állapottyokban; de azok is
szerentsésen a' Tsaszáriaknak
kezekbe kerülvén, megér
tették, hogy óhajtanak az
ostromoltatást, és hogy a'
Várat a* Keresztényeknek
jó móddal feladni szándé
koznának. Nagyon gyötrettetvén pedig az éhségtől,
prédálásra tsak ugyan kirohanának, és a mieinktől
négy szereket lisztéi, tizen
hat ökröt, és egyéb eleséget
szerentsésen elragadtak, mel
lyel éh hasok megelégíttet
vén , ismét kedvet vettek a*
Várnak védelmezésére. El
végeztetvén annakutánna a
hadi Tanáts által, hogy Fe
jérvár ostrom alá verettes
sék , 's a* Várnak körül vé
tette tése után., kérettetek anv
nak feladattatását; mellyre
kirohanván a' Várbéliek,
mérges öldöklést vittek vég-*
hez; míg a' Keresztyének is
rendbe szedett katonákkal,
fészkekbe viszsza nem ker-i
gették. Tsendesen vala ez
Után
1
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után néhány napokig a* Vár, T E R É Z I A Királyné uralkodá
minthogy a' Tsászár a Vár- j sának idejétől ólta szüntelen
nak tálait nem örömest akar gyarapodik, mert e boldog
ta lerontani; látván ellen emlékezetű Királynénk sze
ben , hogy illy móddal idő mei előtt tartván a* Religyióhalladékkal sem jutnak a nak gyarapodását,és arra szol
Várhoz, elvégezek annak gáló Fő hivatalnak szaporo
keménnyebb ostromoltatá- dását , itten is egy új Püspök
sát. Felvonattatátjak a* ké séget állíttatott fel I777ben,
szített erősségekre a' félem a' melly Pilis , és Fejér Vár
lítő fal törő ágyuk, követe megyét, 's Veszprém Vár
ket küldenek a' két felek megyének egy részét is ma
egy máshoz , és a' Várnak gában foglalfya. Első Püs
feladattatása felől írásban pökké tétetett néhai Sellyéi
megegyeztek: melly felté Nagy IgnátzÚr, kinek 1789telek 0 Felségétől is helybe > ben történt halála után a* Fe
hagyattatván, úttyokra mé jérvári Püspökségre emelte
nének. Undok vala utánnok Felséges Ildik JÓZSEF MéiMiklós
a'Várnak, és aV Városnak '< tóságos Milassin
akkori tekintete, s a* régi \ Urat I789dikben ; a' kinek
híres Templomok, miként hoszszú, és boldog életét,
valának elpusztulva, lásd Püspöki Megyéjének díszére,
Fej^rvárnak ekkori ínséges s Hazánknak, és alatta va
állapottyáról
Parschkiust, lóiknak hasznokra szívünk
a ki azt szemeivel látván , ből ohajtyuk. Nevezetesebb
emlékezetben hagyta. Kez épületei között jeles, a* Vá
dették u^yan e* Várost is ros* Temploma, melly elég
mét lassanként építeni; de tágas, és díszes épület. A*
az Olasz, és Frantzia had Jázus Szerzetebéli Atyák
nak fellobbanása^or MDCC- nak is szép Templomjok va
Ildik esztendőben, hogy ne la itten, mellyhez ragaszta
őríztettessék, erősségei na tott épületben most a' Deák
gyobb részént lerontattat- Oskolák vágynak. Neveze
tak-, Rákótzinak felzendfilé- tes épület továbbá a' Kar
Szentegyháza,
sekor ellenben, ismét új- melitáknak
jonnan őriztetett, és neve és négy szegeletre épült
zetes tsatázások is estek, a' nagy Klastrom jok, melly
mint* a' történet írók bővén 179 jdik esztendőben, Ő Fel
előadák. Néhai F. MÁkiA ségének kegyelmes adako1
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zása által megújjíttatott.Több
Szentegyházai után neveze
tes épület továbbá a* Püs
pöki Kastély, mellyet a'
Méltóságos mostani FejérVári Püspök Úr díszesít, 's
gyarapíttat. Nevezetes épü
let továbbá a' Vármegye
háza, Gróf Zichy Uraság
nak ú j , és szép magos há
z a , 's több Uraságokéis je
lesek , úgy mint : a Posta
ház, az katonai Élésház,
(Provianthaus)
a* Kápta
lanbéli Uraknak házaik, 's
a* t \ Nagy piatzán pedig
szép díszt szolgáltat é* Ki
rályi Városnak a* Városhá
za , melly régi épület ugyan;
de tágas, és eléggé alkal
matos. Királyi Várossá lett
i$4ídikben, I. FERDINÁND
alatt. Külső Városai köaött
pedig nevezetesebb a' rátz
Város, mellynek alatsony
épületei elég meszsze ter
jednek; második pedig a'
Szigeti külső Város, melly
Gálya vize mellett terjed
széjjel. Vásárjai hevezetesek,
kivált a' barmokra, és lo
vakra nézve, mind azoknak
sokaságokért, mind pedig
azért, merr itten illendő, és
sokszor óltsó-áron szerezhe
tők. Határja szoross, mint
hogy napkelet felől Pákóii,
dél felől Csíkvár, északról
Csür és mái faluk mint
r

t

t
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egy fél órányira fekszenek
tőle, mindazáltal a mi tsak
az életre megkívántatik, jó
piatzán, oltson található.
Lakosai többnyire katoliku
sok , 's külömbféle kézi mes
terségeknek fizése, keres
kedés, Vgazdáskodás által
élnek. Vidékjének földgye
kiváltképen termékeny, bo
ra elég van, 's nevezetes
'szőlős kertyeikben az, hogy
tsak nem minden lakosoknak
jeles épuletetskéjek van ki
vul, és magoknak mulatsá
gokra leg inkább oda szok
tak kijárni; 's azok az épöletetskék a* Várostól igen
szépen látszanak, sőt a* vi
déknek is nem kevés ele
venséget szolgáltatnak.
FÉRED. Fekeáfalu. Ma
gyar falu Baranya Várme
gyében , földes Ura a* Ki-,
rályi Kamara, lakosai kato
likusok, fekszik a Bara
nyai járásban., Határja gaz
dag , tulajdonságai olly for
mák, mint Basáknak, első
Osztálybéli.
FÉKESHÁZA. Elegyes ma
gyar falu Ungvár Vármegyé
ben, birtokosai Bujanovits,
és más Uraságok, lakosai ka
tolikusok , fekszik Sobrántztól más fél mértföldnyire
Határja jó termékenységu
vagyonnyai is jelesek lévén*
első Osztálybeli*
9
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Scbwar%er

FEKETE G Y A R M A T . A * Gy.

TVald. Elegyes falu Mosón betűben.
Vármegyében, földes Asz
FEKETE HEGY. Schwar^tn^
szonya Felséges Fö H.. A, herg, Cserna hora. >Mago»
Krisztina, fekszik Halászitól hegy Gömör Vármegyében
nem meszsze, 's határja e'hez Dopsina Városa felett az
hasonlító; réttyei ugyan jók, oldalán hasznos legelőt szolde termő földgyével egygyütt 'áltat a' marháknak, kehé
Duna vize elszokta önteni, ében pedig réz, és vas bá
fája tűzre van, de egyéb ja nyák vágynak, mellyek most
vai tsekéllyek lévén, harma is hasznosak, de az előtt
dik Osztálybéli.
míg a víz szakadásokra nem
FEKETE ERDŐ. Szabad pusz értek az ásók, még gazda
ta Poson Vármegyében, bir gabb vala.
tokosai külömbféle Urak,
FEKETE HEGY. Cserna ho
fekszik. Nagy Katához nem ra. Magass hegy Sáros Vár
meszsze.
megyében , oldala néhol fák
FEKETE FALU. Okolis. Oláh kal boríttatott, néhol pedig
falu Szatmár Vármegyében, puszta, leg magossabb Berföldes Urai Balásy, és más zevitze körül, Szepes Vár
Urak, lakosai katolikusok, megyének, és Lengyel Or
fekszik Nagy Bányához nem szágnak széleknél.
meszsze. Határja tsekélyes,
FEKETE HEGY. Bács Vár
de réttyei alkalmatos szénát megyében , Feketíti
név
teremnek. Piatzozása a' Bá alatt. -.
nya Városban \.. órányira,
FEKETBKÓT.
Sckwart^brun.
legelője meglehetős füvet Tót falu Sáros Vármegyé
hoz, itatója a* határnak egy ben , földes Ura Berzevitzi
részén alkalmatos, Királyi Uraság, lakosai katoliku
dézmát nem adnak, gyü sok , fekszik Plavnitzához
möltsös kertyei hasznosak, közel, 's ennek filiája, Hét
az arany, és ezüst'bányák hárshoz más fél mértföldnyi
ban keresetre jó módgyok r e . Határja középszerű, fá
egy órányira, a* szőlő he ja elég, réttye, legelője
gyek pedig szomszédságá is jó.
ban vágynak, kendert ázta
-FEKETE K E L E C S Í N Y , és F .
tó vize helyben, malma pe- LEHOTA. A* K , s L . betű
ben*
J& k * *
* * k OsztályFEKETE P A T A K .
Elegye*
rafu
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falu Bereg Vármegyében! gyonnyaiis tsekélyek, ne-y
f
fekszik Munkácstól két mért gyedik Osztálybeli.
FEKETE TÓ. Elegyes oláh
földnyire, a* hol vagyon
nyainak eladására jó mód falu Bihar Vármegyében, bir
gya , legelője meglehetős, tokosai külömbféle Urak,
fája tűzre, és épületre elég; lakosai ó hitűek, fekszik a*
de mivel szánró földgyei so Belényesi kerületben. Ha
ványak, és homokosak, rét tárja középszerű, réttye, le*tyei pedig többnyire sasos gelője elég van.
- fuvér teremnek, harmadik
FEKETÍTI,
vagy Fekete
Osztálybéli.
. hegy. Elegyes falu Bács Vár
FEKETE P A T A K . Elegyes megyében , földes Ura a
magyar falu Bihar Várme Királyi Kamara, lakosai ka
gyében, határja sovány, *s tolikusok, fékszik Hegyes*
vagyonnyai is tsekélyek lé hez nem meszsze, 's ennek
vén , JJ* negyedik Osztályba filiája, harárja középszert,
tétetett.
s az előbb emiitett falujé* FEKETE PATAK. Tótfa hoz hasonlító.
lu Gömör Vármegyében, la
FEKETE V A R O S . Purbach.
kosai katolikusok, fekszik Német mező Város Sopron
hegyek között, lakosai rész Vármegyében, földes Ura
szerént bányászok, rész sze- Hertzeg Eszterházy Uraság,
tént szekeresek. Határja so lakosai katolikusok, fekszik
vány , *s tulajdonságaira néz Széleskút, és Sirtz között az
ve ollyan, mint Féken Ze- Ország úttyábah, Szentegy
hota, kivévén, hogy ezek háza a' Város közepén jeles
szenet is égetnek, harma épuletfi, több épulettyeit a*
dik Osztálybéli.
külömbféle hadi viszszontagFEKETE PATAK. Elegyes ságok tsekélyesítették, régi
falu Ugotsa Vármegyében , vékony fallal békeríttetett.
lakosai katolikusok, fekszik Határja gazdag, és ámbár
az Munkátsi útban, határja nem meszsze fekszik a' nagy
jó termékenységi!.
Tóhoz, mindazáltal az ára
FEKETE TÓ. Elegyes oláh dás termő földgyeinek ártaU
falu Bihar Vármegyében , mat nem okoz, réttyei jók,
földes Ura Gróf Battyáni Ura legelője elég, bora közép
ság , lakosai 6 hitűek, fek szerű , első Osztálybéli.
szik a' Nagy Váradi járás
FEKETEVITS. Tót falu Zó
ban, határja sovány, va* lyom Várraegyében, földes
Ura
f
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Ura a'
jnára,
Határja
réttye,

Bányászí Királyi Ra
lakosai katolikusok.
középszerű, fája elég,
legelője tágas.
FEKETEVÍZ. Szabad puszta
Veszprém Vármegyében.
FEL. vagy Féli, Faliéndorf. Elegyes magyar falu
Foson Vármegyében, földes
Ura Gróf Balassa, Gróf IIlésházy, és Gróf Aponyi Ura
ságok , lakosai katolikusok,
jekszika' Csalóközben, nap
keletre Madarászhoz, észak
ra Eberhárdtól nem meszsze,
"határja középszerű, legelő
j e , réttye szűken elég, s
vagyonnyainak
eladására
meglehetős módgya lévén,
második Osztálybéli.
FELCSÚT. Elegyes magyar,
és tót falu Fejér Vármegyé
ben , földes Urai külömbfé
le Urak, lakosai katoliku
sok , fekszik Alcsútnak szom
szédságában , Bitskétöl egy
mértföldnyire,
Komárom
Vármegyének szomszédsá
gában. Határja középszerű
termékenységu, vagyonnyai
is olly formák, második
Osztálybéli.
FELED. Feledint[e. Ma
gyar falu Gömör Vármegyé
ben, földes Urai,Báró Vecsey, és Jekelfalusi Urasá
gok, lakosai katolikusok ,
és reformátusok, fekszik Serkétől nem meszsze. Határ9

béli fóldgye termékeny, de
egy harmad részében a' zá
porok, és havak elég ká
rokat tesznek, piatzozása
Rimaszombatban nem mesz
sze hasznos, legelője e l é g ,
mind a* kétféle fája v a n , *s
káposztással jók, fuharozás
sál , és tserép edényei is pénzt
kereshetnek, malma hely
ben, első Osztálybéli.
FEILEGYHÁZ. Szabad pusz
ta Arad Vármegyében, ha
tárja középszerű.
FELEGYHÁY. Elegyes fetn
Temes Vármegyében, föl
des Ura Deser Uraság , la
kosai katolikusok, és más
félék , fekszik Blumentálnak
szomszédságában , meliyhez
határ j a is hasonlító.
F E L E G Y H Á Z A . Magyar fa
lu Bihar Vármegyében > föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, lakosai reformátu
sok , fekszik Berettyó vize
artyán, Bihar, és Diószeg
özött. Határja középszerű ,
gabonája elég, dohánnyá jó
terem, de más fogyatkozá
sai miatt, a harmadik Osz
tályba tétettetett.
FÉLEGYHÁZA. Magyar sza
bad népes mező Város a?
Kis Kunságban, lakosai ka
tolikusok, fekszik Ketskeméttől három , Szegedtől pe
dig hét mértföldnyire az Or
szág úttyában, folyó vize
nintsen,

E

9

FÉEGYH.

671

F E I E G Y H A Z A . Szabad pusz
nintsen, a' Tiszától-pedig
mintegy két mértföldnyire ta Szabólts Vármegyében,
esik. Itt tartatik a* Kis Kún- bírja Kállay Uraság.
ságbéli pereknek fblytatá* F Í L E G Y H Á Z A . Szabad pusz
sa egy jeles épületben, 's ta Pest Vármegyében, bírja
leveles háza is itt van, Pos Dobrovítzky Uraság, fekszik
ta is van benne, és nagy Tapio Szeléhez nem meszsze.
Kvártély ház, Nemzeti szá
F E L FALU. Horneis^a. Tót
mos ifjúságot magában fog- falu Bars Vármegyében, bir
laló Oskolájában három Taní tokosa Majthényi Uraság ^
tók vannak. (Itten szuletetett lakosai katolikusok, fek
N em es Kot[ka István, a' ki szik a' felső járásban Oszláo
a'szép mesterségekhez von mező Városától nem mesz
szó különös indúlattya által sze , erdeje nagy, mellyból
ösztönöztetvén, Bétsben ta fája tűzre, 's épületre elég,
nulta a' rajzolásnak mestersé makkja, legelője hasonló
gét , s némelly e* munká képen, jó módgya a* juhok
hoz kaptsolandó Királyi Vá nak, és ketskéknek tartások
rosoknak, Váraknak, es Kas ra, gyümöltsös kertyei, és katélyoknak rajzolattyait ké posztássai is hasznosak , vad
szíti; sz'emélyesen utazván, gyümöltsöt is szedhetnek,
ezek végett Hazánknak ne mindenféle zóldségiek elég,
vezetesebb részeiben, 's hogy malma helyben, keresetre
kedves Hazája eránt való jó mpdgyok Oszlányon; de
hív buzgóságát nyilváníthas határjának fele hegyes, és
sa e* mezó Városnak képé völgyes, másodikOsztálybélh
vel kíván ónként kedves
F É L FALU, Chvalova. Tót
kedni. Valóban méltán meg falu Gömör Vármegyében,
érdemelné szelíd jó erköl- birtokosai Kováts, és több
tse, s szorgalmatos igye Urak, lakosai katolikusok,
kezete , hogy e' Városbé és másfélék, fekszik Deliek érzékenyebb szívvel, resknek szomszédságában,
's nagyobb hajlandósággál s ennek filiája, Jolsvától
viseltetnének eránta). Határ sem meszsze. Határja na
ja gazdag, réttye, legelője gyobb részén hegyes, és
nagy, és a* marháknak hiz nehezen miveltetik, legelő
lalásokra alkalmatos füvet je szoross, mind a* kétféle
terem, jó tulajdonságai sze fája elég, malma az Urasa,
rént, elsó Osztálybéli.
gé helyben, piatzozása k ö r
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tél , gyümöltsös kertyei na-1 szoross, fája nintsen elég,
gyok, és hasznosok, ken mellyek miatt, á m b á r más ja
dert áztató vize helyben, vai vágynak, a' m á s o d i k Osz
tályba tétettetett.
második Osztálybéli.
* FELLER. Filter név alatt.
' F É L FALU. Magyar falu i
F E L K B M E T . M a g y a r falu
Nógrád Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak, Heves, és Külső S z o l n o k Vár
lakosai katolikusok, és re megyében, földes U r a az Egri
formátusok, fekszik Endre- Püspökség, lakosai katoliku
fal va, Chalova mellett, melly- sok, fekszik folyó vizepartíek filiája, Szétsénytől egy tyán Eger Városától fél órán
mértföldnyire. Határja kö yira. Határbéli szőlő hegye jó
zépszerű ,
tulajdonságaira borait könnyen eladhartya,
nézve hasonló Alsó Tóidkor^ vízi malma helyben j ó , le
gelője elég, piatzozása Eger
második Osztálybéli.
FKLCVŐ. Szabad puszta ben közel, szántó foldgyei
Csongrád Vármegyében, la bő*en termének, réttyeinek
kosai katolikusok, fekszik nagyobb része kétszer kaa*' Tisza mellett, motsáros száltatik, fája tűzre, és épü
helyen. Határja jó termé letre , első Osztálybeli.
FELMENÉS. Rárz falu Arad
kenységu.
FELHALOM. Szabad puszta Vármegyében, földes Ura a*
Békés Vármegyében, földes Királyi Kamara , lakosai 6
Ura Gróf Károlyi Uraság,, hitűek, fekszikKreszta Me
lakosai katolikusok, határ nés ,' és Kujed helységektől
nem meszsze, határjok jól
ja középszerű.
FÉLIKSZBANVA. Felixbád, termő, Feltnes patakja ke
Bajacsert. Fördö Bihar Vár resztül foly rajta, fája bőven,
megyében, földes Ura a' és igen közel, második Osz
tálybeli.
Rehgyiói Kintstár.
FELPETZ. Magyar falu Győr
* FELISTÁL. Filistdl neveVármegyében, lakosai ka
tét alatt.
FÉLKA. Felk Velka. Egy' tolikusok. Határbéli fóldgye
a 16. Szepes Vármegyebéli igen homokos, 's nem is
Városok közzul, földes Ura igen termékeny, réttye , *s
a* Királyi Kamara , lakosai legelője is elégtelen, mivel
katolikusok. Határjának har Bakony vize elszokta önte
mad része, 's réttyeinek is ni, a harmadik Osztályba
egy része soványas, legelője tétettetett.,
f
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FELÓTZ. Elegyes magyar
falu Szála Vármegyében,
földes Ura Hertzeg Eszterházy Uraság, lakosai katolikusok , fekszik az Alsó
Lendvai Uradalomban. Határja középszerű.
FELSŐ B A N Y A . Visi Banya.
Régi Bánya Város Szatmár
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok, és ó hitűek, fek
szik Nagy Bányához .egy
mértföldnyire. Nevezetes bá
nyái vágynak, i69odik esz
tendőben LEOPOLD Tsászár
0.5420. forinton vette vala
meg bányáit, s egyszers
mind nevezetes szabadságo
kat is adott a' polgároknak ál
tal. Lakosai külömbféle mes
terségek folytatása, de leg
inkább^a bányászság körül
foglalatoskodnak,
határj a
középszerű, fája van, lege
lője hasonlóképen, kereset
re jó módgyok, második
Osztálybéli.
FELSÓ PATTY. A ' P V betű
ben ; a' több illyen helysé
gek is tulajdon neveik alatt.
FELSÓ FALU. Nigrest. Ele
gyes oláh falu Szatmár Vár
megyében , földes Ura Gróf
Károlyi Uraság, lakosai ka
tolikusok, és óhitűek; fek
szik Újvárostól egy mértföld
nyire , Szinyer Várallyának
szomszédságában, 's ennek
üliája, jó rértyeit a'víz nem
9
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járja , Szatmár, és Sziget Vá
rosok között négy mértföld
nyire lévén, a* kik lakosai
közzul Szatmáron gabonát
vesznek, azt Szigeten nye-,
reséggel szokták eladni, le
gelője elég> itatója alkal
matos, fája tűzre, és épü
letre , makkja is van, Ki
rályi dézmát nem adnak,
nádra semmi szükségjek sintsen, szőlő hegyeik egy mért
földnyire vágynak, Várallyan , Sárközben , éí Újvá
roson, a* hol pénzt keres
hetnek, szenet is égethet
nek , és négy mértföldnyi
re a* Királyi Bányákban jól
eladhatyák, Túr vizén lévő
két kövű malmok van, kal
lóikban magok szükségekre
szúr posztót készítenek, első
Osztálybéli.
FELSÉBÉS. Elegyes tótfa
lu Sáros Vármegyében, la
kosai katolikusok, fekszik
patakja mellett, melly Matskakőtöl Varallya felé foly/
Határia meglehetős.
, FELÍÖRONY* Halbturn*
Mező Város Mosón Várme
gyében , földes Asszonya Fel
séges KirályjFő Hertzeg Asz*
szony Krisztina, lakosai ka
tolikusok, fekszik a* Mösoni Nagy Tótól nem meszsze,
>s a* földes Uraságnak szép
kastéllyával, e' pedig Kirá
lyi házi bútoriával díszesig
U u
tetik»
:
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tetik. A* mellette Iévo va alapja tekintetben vétetteképzelhető,
das kert ugyan nem nagy, tik, nyilván
de szép, es külömbféle va hogy hajdan nagy n é g y szedakkal gazdag. Határja jó ! geletu épület *s nevezetes
termékenységu, de szoross. erősség . vala , bástyákkal,
vétet
F E N C S . Magyar falu Bihar és sántzokkal k ö r ű i
AntoniusndkvéllehedéVármegyében, földes Ura v e ,
Dragosy Uraság, lakosai ó se szerént.
F É N Y . Nagy Fény.
Sza
hitűek, és* reformátusok,
fekszik a* Belényesi járás bad puszta Bács Vármegyé
ban, Nagy Váradtól nem ben , birtokosa Szabatka Vá
meszsze. Határja gazdag, 's rosa , 's nem meszsze fek
külömbféle vagyonnyai is ne szik tóle az Ország uttyávezetesek lévén, elsó Osz ban, postája is v a n , határja
jól termo.
tálybéli.
F É N Y . Finna. Elegyes né
FEN LAK. Fonlak. Elegyes
rátz, és oláh falu Arad Vár met falu Szatmár Vármegyé
megyében, lakosai katoli ben , földes Ura Gróf Ká
kusok, többen ó hitűek, rolyi Uraság, lakosai kato
fekszik Aradhoz mintegy likusok, fekszik Nagy Ká
mértföldnyire. Határja jó ter rolyhoz egy mértföldnyire.
mékenységu , Maros vizén Három nyomásbéli szántó
halászattya' hasznos, legelo- földgyei mindenféle gabo
'e tágas, második Osztály nát bőven teremnek, rét
tyei ugyan szorossak, és
ai.
FENEK. Szabad puszta Sza- kétszer nem kaszáitathatnak;
la Vármegyében, földes Ura hanem meglehetős szénát ter
Gróf Festetich Uraság, la mének , piatzozása \ . órá
kosai katolikusok, fekszik nyira, a* hol vagyonnyaia' hajdani Fenékvártól, 's kat hasznosan eladhattyák,
Keszthely Városától sem legelője alkalmatos, itató
meszsze. Határja jó termé helye közel, fája tűzre, és
épulfetre elég, szőlei közel
kenységu.
F E N E K V Á R . Régi omlado vannak, de k é t , 's három
zott Vár Szála Vármegyé mértföldnyire is vannak sző
ben , földes Ura Gróf Fes lő hegyek, mellyek jó bo
tetich Uraság, fekszik Szeg rokat termének, réttye a*
liget Várán alól, egy fene- községnek 30. kaszásra vak-s lapályon, mellynek, ha . ló van, egy vízi, és két
száraz
y
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száraz malma is lévén, első
FÉNYES
tűben.
Osztálybéli.
FÉNY.

Elegyes falu Torontal Vármegyében, földes
Ura Motsonyi Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Csá
kóvá falunak szomszédságá
ban. Határja jó termékeny
ségu.
FÉNYES. OláH falu Arad
Vármegyében, birtokosai kü
lömbféle Urak-, lakosai ó hi
tűek , fekszik Halmágytól
három mértföldnyire, Fe
jér Köröshöz nem meszsze.
Határja közép termékeny
ségu.
FÉNYES. Fenis. Elegyes
falu Bihar Vármegyében.

*74

LITKE. Az L . be*

FENYŐFŐ.
Magyar fali*
Veszprém Vármegyében, föl
des Ura Hertzeg Eszterházy
Uraság, lakosai katoliku
sok , fekszik Szűcsnek szom
szédságában , 's ennek filiá
ja, Pápától sem meszsze*
Határja középszerű, és szo
ross, vagyonnyainak eladá
sára jó alkalmatossága, má
sodik Osztálybeli.
FENYŐ KOSZTOLÁNY.

A

K. betűben.
FÉNYSZARU. Szabad népes
magyar falu a' Jászságban»
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Zagyva
vize mellett, Gyöngyöstől
három, Egertől hét mért
földnyire. Határja gazdag,
legelője nagy, vagyonnyai
jelesek, első Osztálybeli.
FERENDIA. Oláh tálu Te
mes Vármegyében, földes
Ura a' Királyi Kamara, la
kosai ó hitűek ,~fekszik Versetztöl két mértföldnyire.
Határja jó termékenységu,
r é t ^ e , legelője elég.
FERENCZSZÁLLÁS. Szabad
puszta a' Kis Kunságban,
birtokosa Félegyháza, mellytői nem meszsze fekszik, 's
hozzá hasonlító.
FERITSE. Oláh falu A r a d
Vármegyében, földes Ura

FÉNYESHÁZA. Magyar falu
Szála Vármegyében földes
Ura Gróf Battyáni Uraság,
és más Urak, lakosai kato
likusok , fekszik Szent Gróttól nem meszsze. Határja jó
ternjékenységfi, vagyonnyai
külömbfélék, eladásra jó
módgyok, második Osztály
béli.
* FENYERÉS, vagy Fentres. Oláh falu Bihar Várme
gyében , földes Ura Dragosi Uraság, lakosai ó hitűek,
fekszik a Belényesi járás
ban. Határja gazdag, réttye,
legelője j ó , más szép va
gyonnyai is lévén, első Osz
tálybéli.
a Királyi Kamara, lakosai
üu %
óhit
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6 hitűek, fekszik a' Jenői des Ura Gróf Álthán Ura
járásban. Határja közép ter ság , lakosai katolikusok,
mékenységu, réttye j ó , le fekszik Godthurntól nem
gelője tágas.
meszsze; *s ennek filiája. Ha
FERITSE. Oláh falu Bihar tárja középszerű, vagyon
Vármegyében, földes Ura, nyai meglehetősek lévén,
a' Nagy Váradi egyesült második Osztálybéli.
Püspökség, lakosai ó hi-| FERNEKAG. Szabad puszta
tuek, feleszik a' Belényesi Szála Vármegyében, fekszik
járásban. Határja soványas, Salomvárhoz nem meszsze,
vagyonnyai is tsekélyek lé 's hozzá hasonlító.
vén, harmadik Osztálybéli.
F E R A T Z B L I . Alsó Férnél],
FERITFALU. Magyar falu Fernt\ajgye.
Oláh falu Szat
Szála Vármegyében, földes már Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura Ura a* Királyi Kamara, la
ság , lakosai katolikusok, kosai ó hitűek, fekszik Nagy
fekszik Alsó Lendvától nem Bányától fél mértföldnyire,
meszsze, 's ennek filiája. 's olvasztó kementzáje is
Határja, és szóló hegye is van. Határja nem nagy, de
középszerű, eladásra más meglehetős, réttyei jók, pia
helyeken jó alkalmatosága; tzozása közel, legelője eleg,
de mivel Lendva vize elszok- fája tfizre , és épületre, ita
ta önteni határját, második tója alkalmatos, második
Osztálybéli.
Osztálybéli.
FERNTZELI. Felső FernFERITHÁZ.
Elegyes falu
Temes Vármegyében, földes t[ely. Oláh falu Szatmár VárUrai Kojtsek Urak, lako megyében, földes Ura Nagy
sai katolikusok, ás 6 hi Bánya Városa, lakosai óhi
tűek, határja közép termé tűek, fekszik Nagy Bányítól egy mértföldnyire. Ha-,
kenységu.
*
FERKEND. Szabad puszta tárbeli réttyei jók, p i z 
' Szála Vármegyében, föfdes zása közel, legelője az Ura
Ura a' Szalavári Apáturság, ság engedelmébSl jó, jani
lakosai katolikusok, fekszik ja alkalmatos, fája tűzre,
Szála Apátihoz nem meszsze, 's épületre is van, az arany,
s ennek filiája. Határja is és ezüst bányákban, mel
lyek nem meszsze vagyn™
hozzá hasonlító.
i
FERKETINETZ. Horvát fa hozzá, pénz keresésre jó
lu Szála Vármegyében, föl [módgyok, szőlő hegyei* *
szóm;
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FiATSRAtíÁzA. vagy Fiaszomszéd helységekben van
nak, szenet is égetnek, mal tTitTt. Tót falu Liptó Vár
ma helyben , legelője szo megyében , földes Ura Ku
ross lévén, második Osztály binyi Uraság, lakosai kato
likusok, fekszik Kelersénybéli.
FERPES. Magyar falu He nek szomszédságában, Né
ves , és Külső S z o l n o k Vár met Liptsétől fél mértföld
megyében , lakosai katoli nyire. Határja középszerű,
kusok. Határbéli földgyei keresettye j ó , szekerezéssel,
termékenyek, mellyeknek lapozással is, 's a Német
könnyű trágyázása van, rét Liptsei erdőkben fa vágás
tyei is hasznosak, és mindég sal , piatzozása egy órá
kétszer kaszál tatnak, piatzo nyira , legelője szoross, ha
zása sem meszsze, itatója al tárjának két harmad része,
kalmatos , vízi malma hely sovány, és nehezen mivelben. Fogyatkozásai, hogy tetik , hegyes volta miatt,
legelője szoross, erdeje nints, mivel fája sem épületre, sem
réttyeit a* vizek gyakorta el tűzre nintsen , második Osz
öntik , harmadik Osztály tálybéli.
béli.
F I A D . Magyar falu So
FERSZEK. Elegyes falu Te mogy Vármegyében, földes
mes Vármegyében, földes Ura Tót, és Kenesey Urak,
Ura a' Királyi Kamara, la lakosai katolikusok, fekszik
kosai katolikusok, és más Kis Bárhoz nem meszsze,
félék, fekszik Nitzkidorf- 's ennek filiája. Határja jó
nak szomszédságában, 's en termékenységu, vagyonnyai
külömbfélék, .
nek filiája.
FERSZEK. Piatroti.
Ma . F I A S . Tót falu Sáros Vár
gos hegy Temes Vármegyé megyében , földes Ura Gróf
Szirmay, vagy Poturnyai
b e n , erdeje nagy, és szép
Uraság, lakosai katoliku
élőfákkal gazdag.
FESZERLAKI. Elegyes ma sok, fekszik Hanusfalvától
gyar falu Somogy Várme egy mértföldnyire. Határja
gyében , földes Ura Gróf Fes- középszerű, erdeje, legelő
tetich Uraság, lakosai kato je magok szükségjekre elég>
likusok , fekszik Kapósvár harmadik Osztálybéli.
hoz nem meszsze, s ennek
F I A S . Tót falu ZémpleV
filiája. Határja is hozzá ha Vármegyében , lakosai ó hi
sonlító.
tűek , fekszik a* Varonnái
járásx
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járásban, határja közép ter zát terem piatzozása há
rom , \s négy mértföldnyire,
mékenységi.
elég,
FIATTAT. Szabad puszta egelóje szükségekre
Szála Vármegyében, földes mind a* kétféle fája van,
Ura a* Religyiói Kintstár, gyümöltsös , és konyha ker
fekszik Mihályfához közel, tyei jók, keresettye só alatt,
és szóló munkával, kendert
's ennek filiája.
F I B I S . Oláh falu a' Bá áztató vize alkalmatos, má
nátban Temes Vármegye-* sodik Osztálybéli.
F I K A T Á R . Elegyes falu Te
ben, földes Ura a* Királyi
Kamara, lakosai katoliku mes Vármegyében, földes
sok , és ó hitűek, fekszik Ufa a* Királyi Kamara, la
Blumenthalhoz nem mesz kosai katolikusok, fekszik
sze , 's ennek filiája, határ a' Lugosi kerületben, Szinérszégtöl nem meszsze. Ha
ja is hozzá hasonlító.
* FIBisi. vagy FidisL Sa tárja közép termékenységu.
Fi LEP. Szabad puszta Szat
vanyu víz, nevezetes kútfők
vannak hozzá közel, melly már Vármegyében, Körtben tsak mosni szokták ma véllyeshez tartozik.
FILITZE. Filik,
Fiilengokat a' betép; emberek,
mivel itala az írók szerént, dorf. Tót falu Szepes Vár\ megyében, földes Ura Okohalált is okozható.
FIDIMES. Magyar faluHe* litsányi, és Márjásy Urasáves~ Vármegyében, földes I gok, lakosai katolikusok ,
Ura az Egri Püspökség, la fekszik Gánotztól nem mészkosai katolikusok, fekszik sze. Határbéli szántó földa' Mátrai járásban. Határja gyeinek egy harmad része
középszerű, réttye, s lege^ sovány, de mivel más ré
lóje meglehetős, fíja mind szeiben első termékenysé
a' kétféle, második Osz gu , &ent Qyörgy Hegyének
tálybéli.
..! szomszédságában; legelője
F I G E . vagy Fdge
Ma elég, 's giind a kétféle fá
gyar falu Gömör Vármegyéd ja, melly ámbár-nem határ
fyerj, földes Urai külömbfé jában van; de az Uraságtól
le Urak, lakosai katoliku engedtetik, az első Osztály
sok, fekszik egy motsáros ba tétettetett.
völgyben, Sajó vizétől egy
F I L I M E S . Szabad puszta
. mértföldnyire. Határbéli föld Heves Vármegyében, földes
gye tisata, és kétszeres bú Ura Báró Orczy Uraság, és
az.
f

y
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FILLÉR.

F l L T P O .

az Esztergomi Káptalan, fek
szik Szurdok Püspöktől nem
meszsze.
F I L I P O . Elegyes tót falú
Zólyom Vármegyében , föl
des Ura a* Bányászi Királyi
Kamara, lakosai katoliku
sok , fekszik Benyustol nem
meszsze, határja középszerű.
FILIPOVA.
Elegyes rátz
falu Bács Vármegyeben, föl
des Ura a Királyi Kamara ,
lakosai katolikusok, fekszik
Milititztől e^y mértföldnyi
re. Határbéli szántó földgyei
kemények, és salétromosok,
de midőn az esztendő ked
vez, nem utolsó termést hoz
nak, harmadik Osztálybéli.
FiiiSTÁL.
Magyar falu
Poson Vármegyében , földes
Ura Gróf Pálfy Uraság, la
kosai katolikusok, és református9k, fekszik Tönnyének szomszédságában, határ
ja jő , tiszta búzát, rozsot,
és zabot terem, erdője nin
tsen, réttye, legelője szu
ken , piatza Szerdahelyen,
és Somorján, második Osz
tálybéli.
FILREHÁZA. Elegyes tót
falu Abauj Vármegyében,
fölcjes Ura Gróf Károlyi Ura
ság, lakosai katolikusok, és
6 hitűek, fekszik a* Ffizéri
járásban. Határja magas he
lyen lévén, néhol középszer í , néhol pedig soványas,
9
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uatzozások tárói, réttye ,
meglehetős, szőleje
nintsen, harmadik Osztály
béli.
F I L L É R . Elegyes magyar,
és tót falu Gömör Várme
gyében , földes Urai Farkas,
és több Urak, lakosai kato
likusok, "fekszik Ratkótól,
s Rimaszombathoz is mifit
egy mértföldnyire. Határja
hegyes, és közép termékeny
ségi, legelője elég, fája mind
a kétféle, malma helyben
piatzozása sem meszsze, má
sodik Osztálybéli.
•
FILOSZ. Filovtc\. Tót falu
Szála Vármegyében, földes
Ura Hertzeg Eszterházy Ura
ság , lakosai katolikusok ,
fekszik Bagonyához közel,
Dobronaktól fél mértföldnyi
re. Határja hegyes , és a vi- %
zek által hordattatott követsek miatt soványas, szőle
je meglehetős borokat te
remnek , eladásra való mód
gya is van, harmadik Osz
tálybéli.
F I N K E . Magyar falu Bor
sod Vármegyében, földes Ura Gróf Eszterházy Uraság,
lakosai katolikusok, és re
formátusok, fekszik Sz irak
tol nem meszsze, s ennek
filiája, a Szendrői járásban.
Határbéli földgye elég^ ter
mékeny , Miskoltzi piatzozásától negyedfél órányira

Íegelője
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FINI*AK.

FiRis,

van, fiija épületre szuken , ugy meszéről is látható, te
száraz harasztya elég van, tőjen egy kerület látszatik,
szőlő hegye tsekély, Királyi mellyben külömbféle füvek
dézmát nem adnak, legele vágynak. Az együgyű köz
je szoross, pénz keresetre nép a' boszorkányok mivémeg lehetős módgya , má nek vélli, eeyébb aram e'
sodik Osztálybéli.
hegynek oldala ugyan szánt
F I N L A K . Elegyes falu Te ható , de nehéz a* mivelésre.
mes Vármegyében , fpldfes
F I R I T H Á Z . Elegyes Oláh
Ura Lovász Uraság , és a*
falu
a* Bánátban, lakosai ó
Királyi Kamarai natárja jól
hitöek
, fekszik Füskiíffól
termo,
nem
meszsze.
Határja jó terF I N T A . Szabad puszta Bars
mékenységő.
/
Vármegyében,
FITYEHÁZA. Magyar 61a
FINTA. Kis falu Nyitra
Vármegyében, lakosai kato Szála Vármegyében, földes
likusok , fekszik nagy He- Ura Gróf Battyáni Uraság,
reszténynek szomszédságá lakosai katolikusok, fekszik
Kanizsától nem meszsze. Ha
ban.
tárja
homokos , és sovány,
FINTA. Fintit^t. Tót falu
legelője,
és erdeje mind a*
Sáros Vármegyében, földes/
zon
által
van,
második Osz
Ura GrófDesőfy Uraság, az
tálybéli.
előtt Fintai Darholtz birto
F L A K O V E T Z . Elegyes falu
kában vala, lakosai katoli
a*
Bánátban , fekszik Ver*
kusok , fekszik Eperjestói
szetztöl
nem meszsze. Határ*
égy mértföldnyire az Ország
ja
középszerű.
»
iittyában, melly Bártfa felé
F
L
O
V
A
.
Oláh
falu a' Bívezet, és az Uraságnak szép
- kastéllyával díszesíttetik. Ha I nátban, lakosai katolikusok,
tárbéli földgye minden ve- fekszik Karansebestől egy
teményt, s gabpnáj: is bőven mértföldnyire.
FOEN. Elegyes falu a'Bá
terem , 's más javai is kúV
lömbfélék, első Osztálybéli. nátban , fekszik Margitátó!
mértföldnyire.
FIRLYIKÓ.
Magas hegy egy , és
Zemplén Vármegyében, SZÍN
FOENIS, Oláh falu a^ Bá
nitza, és Ondova folyó vi* nátban , lakosai ó hitűek %
^ek között, napkeletre Sa- fekszik Karansebestől más (él
l^ntztól mint egy három mért- mértföldnyire;. Határja meg-földnyir^, A* jniinít magos Ub^tQS,
y
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FOK. Drdva Fok. Német
FŐGACS. Szabad puszta
Hfeves Vármegyében, fekszik falu Szála Vármegyében,
Botsonadhoz nem meszsze. földes Urai Hertelendi, és
FÜGACSI
Szabad puszta más Uraságok, lakosai ka
Nógrád Vármegyében, föl tolikusok , fekszik a' Szántói
des Ura B. Prónay Uraság, járásban- Határja közép terlakosai katolikusok, és más mékenységfi, réttye, legelő
félék , fekszik Becskéhez je elég, második Osztálybéli.
nem meszsze, 's hozzá föld * FOK. Vidornya Fok. Ele
gye >s hasonló,
gyes falu Szála Vármegyé
FOGARAS. Tót falu Bereg ben, földes Ura Hertelendi
Vármegyében , földes Ura Uraság , lakosai katoliku
Gróf Schönborn Uraság, la sok, fekszik Karmatshoz nem
kosai ó hitűek, fekszik a* meszsze, V filiája. Határja
Felvidéki járásban, a* Mun is hozza hasonlító.
FOK. Mező Város Vesz
kátsi Uradalomban. Határja
soványas vagyonnyai tseké prém Vármegyében, földes
lyek, tulajdonságai hasonu Ura a' Veszprémi Káptalan
ljanak Fekete Patakkp[ ne béli Uraság, lakosai katoli
kusok , fekszik Balaton tava,
gyedik Osztálybéli.
FOGLÁR. Elegyes falu Bi mellett, Somogy Várhegyé
har Vármegyében, Földes nek szomszédságában. Ha
Ura Gróf Csáky Uraság, la tárja gazdag, réttye , lege
kosai katolikusok, fekszik lője j ó , raja tűzre elég *
Tót Telektől nem meszsze, azon felül az Ország uttyában fekszik, holott jó mód-%
's ennek filiája.
FOK. Sió vagy Vindornya gya van' az eladásra, $lső>
Fok. Elegyes népes falu So Osztálybéli.
FOKORU. Szabad puszta
mogy Vármegyében, földes
Ura Báró Hunyady Uraság, Heves Vármegyében, földes
lakosai katolikusok, fekszik Ura,az Egri Püspökség, és
Szigettől három mértföldnyi Báró Orczy Uraságok, fek
re, Almás vizének tavai mel szik Bessenszögnek szom
i
lett. Határbéli föJdgye ter szédságában,
mékeny, legetője elég, fa
FÓK. SZABADI. AZ SZ. be
gyanánt nádgya elég, sző tűben,
í
leje középszerű, eladásra jó
F O Í T Ő . Magyar falt} Plesr*
módgya, Veszprémben , és Vármegyében, földes. Ur^ a*
Fejér^rQp, első Osztálybéli. ; Kalotsai Érsekség, takofca&
kato^
k
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FOUA.

FOLT*

katolikusok, és reformátu likusok, fekszik jékelfalvások , fekszik Kalotsától nem nak szomszédságában, s en
meszsze. Határbéli ioldgye nek filiája, Gölnitztöi sem
termékeny, 's tulajdonságai meszsze. Határbéli földgyei
többnyire ollyanok, mint nek, és réttyeinek fogyatko
Bátyának; de mivel a* viz zásait, megelőzi j ó legelő
által gyakorta károsittatik , je , fíja mind a* k é t féle, s
piatzozása közel, m e l l y elég* harmadik Osztálybéli.
F Ó L I A . Oláh falu Temes hasznos, második-Osztálybeli.
FOLTEST. Oláh falu Bihar
Vármegyében , birtokosai
Andrásovits, és Bielitzky Vármegyében, földes Ura a*
U r a k , lakosai katolikusok, Nagy Váradi Püspökség, la
és 6 hitűek , fekszik Csako- kosai ó hitűek, határja kö
vának szomszédságában , s zépszerű.
FOLYVARK» Tót falnSzeennek filiája, Dentától sem
földes
meszsze. Határja közép terr pes Vármegyében
Urai Báró Palotsai, és Hor
mékenységu.
FOLKUS F A L V A . Folkuso- váth Uraságok, lakosai egye
va. Tót falu Turocz Várme sület katolikusok, fekszik
gyében , földes Urai Tomky, Haligotz, vagy Harikócztól
és Lacsnyi Ur%k, lakosai ka nem meszsze , Bélától két
tolikusok , fekszik Netzpái- mértföldnyire , magas he
- tói fél mértföldnyire, lako gyek , úgy mint Kitsera,
ésHolyi
sai hajdan nevezetes Királyi Lis[ina, Vis^pka,
szabadságokkal bírtak, mel hegyek között, lakosai jó
lyek a* Magyar Királyok ál lent termesztenek, nevezetetal H 7 i d i k , azután Iadódik sítette e' helyet, néhai Ladimajd ia86. és ijgjjberi a- *int[ky nevezetű N e m e s , a*
dattak, és meg erössítettek. ki a* Tatárok üldözésekor,
Nevezetesíti tovább e* he ' S%amogitvdból vagy a* köz
lyet Tomka S[ds[ky tudós nép szerént Zmudból magyar
férfinak, itten lett születése. Országba vonulván , Báró
Határbéli földgye jó; de mi Palotsay Urasághoz akkori
vel fája, 's legelője szuken Magyar Ország Nátfor Ispávam, második Osztálybéli. nyához folyamodott , *s e*
1?OLMÁR. vagy Folkmdr. helységnek, és itt való ma
Német falu Szepes Várme jorságának gyarapítását reá
gyéiben , földes Ura Gróf bízta vala, és innen szárma
Csáky Uraság, lakosai kato zott Folyvdrk nevezet i s
melly
y
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melly a> Szarmatika nyelven de határbéli földgye kivált
majorságot részen. Határjá képen termékeny, s külömb
ban fája, legelője ejég, de féle javakkal bővelkedik, el
mivel földgye sovány, és vi ső Osztálybéli.
zek által is gyakorta károsít*
FONYÓD. Szabad puszta
tátik, harmadik Osztálybéli. Somogy Vármegyében.
FONÁTZA.
Forndtc7a,FuFONYÓD, vagy Fonod he
nácza. Magyar falu Bihar gye Somogy Vármegyében,
Vármegyében, földesura a* motsáros térségből fel emel
Nagy Váradi Püspökség, la kedett hegy, melly meszsze
kosai katolikusok, és ó hi terjed , és szép tserfákkal
tűek, fekszik a* Vaskohi ke gazdag, tetőjén fejérlő kő
rületben , határja közép ter falnak omladékjai szemlél
mékenységi! , vagyonnyai tetnek, mellyen Rákótzy ide
meglehetősek, második Osz jében , Eszterházy Antal so
tálybéli,
káig vigyázott vala., a* Né
FONÁTZA. vagy Funát\ai. metek ellen, és sokkal na
Nevezetes barlang, mellyet gyobb szerentiével, mint
MDCCLXXIIdikben
Ne- Tökölyinek 'katonái, a' kik
deczky Elek Pap Ú r , négy rész szerént meg ölettettek,
óráig tartott visgálódásai u- rész szerént pedig a* tóban
tán nyilvánított vala
é* ugrattattak, mert egy felől
tzím alatt: Funácza Pestye- olly meredek, hogy félel
r i , seu Funacza dicti antri, mét, sótirtódzást indít a' lehistorico, physica relatio. nézőben.
Viennae 177a. in fivo. rövi
FONTINA T E T I .
Szabad
deden elő adta Vindisch Úr puszta a' Bánátban, fekszik
is a' maga munkájában, e' Pantsovától , Versetztöl is
tzím alatt. Geographie des két mértföldnyire. Határja
Königreichs Ungarn. Pres- jó termékenységu.
burgi78o. a' I94dik lapon.
FONY. Magyar falu Abauj
FONÓ. vagy Fonyód. Ma Vármegyében, földes Ura a?
gyar falu Somogy Várme Királyi Kamara *s a' Regégyében , földes Ura a* Gori- tzi Uradalomhoz tartozik,
czi Püspökség, lakosai kato lakkosai katolikusok, és re
likusok , fekszik Tsaszárnak formátusok, fekszikVilmányszomszédságában, 's ennek tól egy mértföldnyire. Ha
filiája, az Igali járásban, sző tárja közép termékenységi!
leje ugyan nem nevezetes; J réttye sovány, és hegyes ^
szőlei
7
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FORO;

szoléi meglehetős borokat te
FORGOLÁNY. M a g y a r falu
remnek, második Osztály Ugotsa Vármegyében, bir
béli.
tokosai külömbféle Urak,
FONYOR. Szabad puszta lakosai reformátusok, fek*
Somogy Vármegyébenföl szik Királyháza mellett, nagy
des Ura Lengyel Uraság, la Szőlőstől- nem meszsze , ha
kosai katolikusok, feleszik I tára középszerű, fája tűzre
Csehihez nem meszsze, 's fi elég , réttye, legelője j ó ,
második Osztálybeli.
liája. Határja kövér.
FORINTOSHÁZA.
Magyar
FORASEST. Oláh falu Kras
só Vármegyében, földes Ura falu Szála Vármegyében, bir
a' Királyi Kamara, lakosai tokosai Forintos U r a k , la
ó hitűek, fekszik Fasettol kosai katolikusok, fekszik
g y t és T* mértföldnyire , Simegtöl nem meszsze, Ka
pornak mellett, 's az Ura
határja középszerű.
FORBÁS. vagy Forbds^. ságoknak lakásaival szépítteElegyes helység Szepes Vár tik, határja közép termé
megyében , egy a' XVI. Sze kenységu, fája szuken, rét
pesi Városok közzul, földes tyei j ó k , legelője i s , 's az
Ura a' Királyi Kamara, la. Ország úttyábari lévén, *s a*
kosai katolikusok, fekszik szomszéd Városokban is va
Gnezda mező Várostól -J. gyonnyait eladhattya , máso
arányira; mivel más javai dik Osztálybéli.
nintsenek, a* Királyi jó téFORNA. Szabad puszta Fe
teményeken kivul, határja jér Vármegyében, földes Ura
ís soványas, 's nehezen mi G. Eszterházy Uraság.
veltetik , harmadik OsztályFORNASZEG. Tót falu Nyi
béli,
tra Vármegyében, földes Ura
FORBERG. Német falu Sze Gróf Bossányi Uraság , la
pes Vármegyében \ földes kosai katolikusok, határja
Ura Kézsmárk Városa, lako közép termékenységu, fája,
sai katolikusok -és evangé réttye, legelője van.
likusok, fekszik Készmárk
FORNOS. Magyar falu Be
tól kis fél mértföldnyire , *s reg Vármegyében , földes
ennek filiája. Középszerű ha Urai Bégányi Nánási, Butárjában legelője elég , 's day, Krucsai, Nitzky, és GaU
mind a kétféle fája van, és góczi Urak, lakosai refor
két közel való piatzozása mátusok , fekszik Dombos
hasznos, második Osztály béli.; búza termő helyen , Mun
kát*c
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katshoz egy mértföldnyire, gyonnyai is tsekélyek lé
legelője elég, csíkászó he vén , harmadik Osztálybéli.
FÓT. Magyar falu Pest
lye is van, fája épületre, és
tvizre, Munkátsi piatzozása- Vármegyében, földes Ura
tói egy mértföldnyire fek Gróf Fekete Uraság, a* ki
szik; de mivel határja he nek kastéllyával díszesittegyes, és szántó földgyei gaz tik, lakosai katolikusok, és
dag trágyázást kivannak, a' reformátusok, fekszik Mo
második Osztályba tétettetett. gyoród mellett, mellynek
FOROTIK. Elegyes falu filiája a* Vátzi Püsp. Megyé
Krassó Vármegyében, föl ben , Pesttől másfél mért
des Ura a' Királyi Kamara, földnyire. Szőleji jó boro
lakosai katolikusok, fekszik kat teremnek, szomszédsá
Versetztöl más fél mértföld gában lévén Pestnek, hasz
nyire, batárbéli földgye, 's nos módgya van vagyonnyai
vagyonnyai is középszerűek. nak eladására , szándó föld
FORÓ. Oos[dn Foro. Oláh gyei meglehetősek^; de mi
falu Bihar Vármegyében, föl vel földgyének nagy része
des Ura a* Nagy Váradi egye homokos, és fája sintsen,
sült Püspökség, lakosai ó második Osztálybeli.
hitűek, fekszik a' Belényesi
FÖDEMES. vagy Födimes.
járásban. Határja közép ter Magyar falu Hont Vármemékenységu.
jyében, földes Ura a* ReFORRÓ. Elegyes magyar , igyiói Kintstár, lakosai ka
és tót; mező Város Abauj Vár tolikusok , fekszik hegyek
megyében , földes Ura Kas között a' Bozóki járásban,
sa Városa, lakosai katoliku legelője elég, és mind a'
sok , fekszik az Ország út- kétféle fája, 's ámbár szolö
tyában Miskoltzhoz három Jbegye nem nevezetes, de
mértföldnyire. Határja gaz réttye, legelője j ó , második
dag , és a' természetnek kü Osztálybeli.
lömbféle javaival meg álFÖDEMES. Tót falu Nyi
dattatván, első Osztálybéli. tra Vármegyében, földes UFORRÓ SZEG. Oláh falu Bi ra Gróf Károlyi Uraság, la
har Vármegyében , földes kosai katolikusok, fekszik
Ura a* Nagy Váradi egyesült Özdegnek szomszédságában,
Püspökség, lakosai ó hmlek, 's ennek filiája i Érsek Új
fékszik ' a' Belényesi járás- vártól más fél mértföldnyire i
hám Határja sovány, va- Szitm vize mellett.' Határja
közép

f

j

686

FÖLDES*

FÖDÉM.

közép termékenységi!, fíja nyi terem , hogy pénzen el
tűzre elég, legelője jó ita is adhat, termő földgye gaztója alkalmatos, második dag, réttyei j ó k , legelője
hagy, 's más e g y é b javai is
Osztálybeli.
FÖD EME s. Nagy Födimts. lévén, első Osztály béli.
FÖLDES. Népe$
Magyar
Magyar falu Poson Várme
gyében, földes Ura Gróf Pál falu Szabolts Vármegyében,
fy Uraság, lakosai katoliku birtokosai külömbféle Urak,
sok , fekszik Puszta Födé- lakosai reformátusok , fek
mestöl egy mértföldnyire. szik Nádudvarhoz nem mesz
Határja gazdfg, réttye, le sze , Debretzen tol három
gelője jó, fája elég, vagyon- ! mértföldnyire, 4iatárja gaz
nyainak eladására jó mód dag, termésbéli tulajdonsá
gai jelesek, első Osztálybéli.
gya, első Osztálybéli.
FÖLDES.
Szabad* puszta
FÖDKMES. Puszta Födimes. Tót falu Poson Várme Tolna Vármegyében, földes
gyében , birtokosai külömb Ura a* Pécsi Püspökség, és
féle Urak, lakosai katoliku Lengyel Uraság , fekszik
sok , és evangélikusok,, fek Pakstól nem meszsze, 's nagy
szik Posontól hegy mértföld Doroghoz tartozik.
FÖLDVÁR. Szabad puszta
nyire, nevezetes vala Tsadek nevíi tava, melly már Arad Vármegyében, határja
lefolyóvá tétettetett, és nem jó termékenységu.
tsak jó legelőt szolgáltat;
FÖLDVÁR. Magyar
falu
hanem a' Posoni út is álta Bács Vármegyében , földes
la meg rövidíttetett. Határ Ura a' Királyi K a m a r a , la
ja jó termékenységit,
kosai katolikusok, fekszik
FÖLDEÁK. Magyar falu a' Tisza mellett, ó Betűétől
Csanád Vármegyében , bir- nem meszsze, határja közép
tokosai Návay Urak , lako j termékenységu.
FÖLDVAR. vagy
Satoric^
sai katolikusok, fekszik Ma
kó mező Várostól egy mért ; Satoristyic. Baranya Várme
földnyire. Szárazságban az gyében.
itatásra nézve néha fogyat
FÖLDVÁR. Hajdani omla
kozást szenyved , mivel la dozott Vár Csongrád Várme
poson fekszik, és Maros vize gyében , mellynek tsak omis el szokta önteni határját, ladékja, 's némelly alapja
egyébaránt gazdagon fizet, szemléltetik, a' Tisza szige
fája nintsen, de nádgya an tében, AlgyŐvel által ellen*
ben ,
y
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t>en , Kelemen foktól nem
meszsze , eredete régisége
miatt bizonytalan, hajdani
erősségei bástyákkal valának
korul vetettetve* és mély
üregek voltak benne.
F Ö L D V Á R . Magyar falu
Heves , és külső Szolnok
Vármegyében , földes Ura
Báró Podmanitzky Uraság,
lakosai katolikusok, és re
formátusok , fekszik Czi bak
háza mellett, a' Tiszától fél,
Szolnoktól pedig harmadfél
mértföldnyire, Vesénnyel ál
tal ellenben; hajdan a* Tö
rököknek erősségek vala, 's
vízzel vétete körűi, szőlei a'
szomszéd pusztán vannak,
legelője elég , száraz malma
helyben, nádgya sássá sok ,
épületre való fát a* Tiszán
szereznek, szántó fóldgyei
termékenyek; de mivel ha
tárját néha Tisza vize járja ,
erdeje nintsen, piatzozásai
távol esnek, második Osz
tálybéli.
FÖLDVÁR. Mező Város
Tolna Vármegyében , földes
Ura 2L Pesti Univetsitds^ la
kosai katolikusok, fekszik
szik Pakshoz két mértföld
nyire a* Duna mellett, nevezetesítette e' helyet, R a 
kótzi seregének a' Tsaszáriakkal való viadalya, 's az
a' nagy lántz is, mellyel a*
Dunát akarák vala a' Tsá-

FÖLDV.
9

száriak ellen el zárni, a Sz.
FEREHTZ SzerzeteseinekKlastromjában vagyon itten, és
egy jeles Kaszárnya is épít
tetett a* gyalogság számára,
Postaház, és Sóház is van
benne. Határjában erdeje
nintsen; de elég tágasak szőlös kertyei, egy része határj£nák homokos; fogyatkozása , hogy alkalmatos itató helye nintsen, úgy hogy
szántáskor , a marháknak
való vizet kénteleníttetnek
hordókban hordani a' mezőre. Halászattya nevezetes,
's más javai is vágynak, de az
említett fogyatkozása miatt >
második Osztálybéli. <
1

FÖLDVÁRI szabad puszta
Somogy Vármegyében, fek
szik Kákonyi Őrtől nem
meszsze.
FÖLESD. vagy Fúksd* Mayar falu Szatmár Vármegyé
én , földes Ura Tolnay Ura
ság, lakosai katolikusok, fek
szik Túr vize mellett, Gyar
mattól egy mértföldnyire, ha
tárja közép termékenységu.

f

FÖLPETZ. Elegyes magyar
falu Győr Vármegyében, bir
tokosai külömbféle Urak
lakosai katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik Győrtöt
két órányira. Határja közép
szerű, réttyei jók, legelője
tágas, bora meglehetős, pia
tza
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tza hasznos második Osz
tálybéli.
FÖLPÖS. Magyar falu Szat
már Vármegyében , földes
Urai Ilosvai, és más Urak,
lakosai reformátusok, fekszik
a' Számosközi járásban, ha
tárbéli szántó földgyei min
denféle gabonát teremnek,
réttyei jók, 's néha kétszer
is kaszáitatnak ^ piatzozása
három mértföldnyire, lege
lője a marháknak alkalma
tos, itatója közel, és elég,
ámbár Számos vize határját
mossa; de a* lapozást nem'
yakorollyák, -J. esztendő
éli szabad kortsmaltatások
van, 's azon felül hat ka
szásra való réttye a' község
nek , malma fél órányira,
második Osztálybéli.
FÖNYFD. Magyar falu So
mogy Vármegyében, földes
Ura Gróf Festetich Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Balaton tava mellett, Vörstöl nem meszsze, szőlő he
gye nintsen, de fája , makk
ja, legelője elég, 's földgyé
gazdapon terem , első Osz
tálybéli.
FŐREV. Magyar, és német
falu Poson Vármegyében,
földes Ura a' Posoni Várnak
Fő Kapitánnyá lakosai ka
tolikusok, többen evangéli
kusok , fekszik napnyugotra
Posonhoz , délre az öreg Du
f
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na , éJzakra az É r s e k újvári
ág Duna, *s Vereknyének
szomszédságokban, s a' Csa
lóköznek mintegy kalapja,
határja két nvomásbélí, fája
mind a kétféle, Farkastoro
ki nevű erdője nevezetes,
külömbféle vadeyai számo
sak, szénája e l é g , eladásra
könnyű módgya, d e mivel
az áradások néha irtaim okra
vannak, második Osztálybéti.
FÖVÉNY. Szabad puszta, Fe
jér Vármegyében, földes Ura
Gróf Zichy Uraság, határja
jó termékenységu.
FÖVENYES. Szabad puszta
Békés Vármegyében.
FREIDENTHAL. Elegyes fa
lu Temes Vármegyében, föl
des Ura a* Királyi Kamara.
FRAJÓCZ. Füryölgy
név
alatt.
FRAKNO VARA. Forchtcnstein. Fortnánsiki.
Fortna*
va. Sopron Vármegyében,
földes Ura Hertzeg Eszterhái zy Uraság, magas, és roeredqk kősziklán épült. Ere*
detét némellyek a* régi Pan»
n ónoknak tulajdonityák, kw
ket a' Romaiak meg hódít
ván ,H itten vigyázó sereget
is tartottak, hogy ha a Pan
nonok engedelmeskedni nem
akarnának, kötelességjeknek
tellyesítésekre
hajthassák.
Meg zabolázván pedig a Dá«
kusoy

1
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kusokat, TRAJÁNUS Tsászár
által meg is eróssíttetett , a*
mint a' Vár kapuja falébe
helyheztetett felül írat bizo
nyította Trajano Augusto
Triumphatori P. P. S. de
ezzel, vagy a* Várnak meg
újjitóji nem gondolván, már
a' régiség által meg emésztettetett, vagy pedig a* Hunusok által rontattatott e l ,
a kik a' Romaiak ellen
nagy gyűlölséggel viseltet
vén , minden tolok elfoglaltt
erősségeket, és épületeket
a* földig lerontottak. Akkor
jutott pedig némellyek* véllekedések szerént e' Vár a*
Hunnusoknak hatalmokba ,
midőn ATTILA Makrin, és
Dttrik Romai seregeknek
Vezérjeit meg győzvén, mind
a két Pannoniát elfoglalta.
Melly állatások mind azáltal,
semmiféle bizonyító leve
lek által nem erőssittetnek.
Hogy pedig e* Várnak ere
dete német nevezetétől vonattatik , á' Gothusoknak le
hetne eredetét tulajdonítani.
Bizonyosabbak e'Várnak tör
ténetei SZENT ISTVÁN Ki
rálynak idejétől olta. Ugyan
is Giktus nevezetű érdemes
férfiú Frantzia Országból, az
említett Király által ki hí
vattatván Magyarországba,
annyira meg kedvel tette ma
git a' Királlyal, hogy a* ma1
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ga meg hittebb emberei köz
zé számláltattatott; sőt Ná
dor Ispány is vala e* Nem
zetségből. Ennek fia leve ez
után Fraknó Várának birto
kosa , a* ki azt jelesen meg
újjította, és meg is erőssíttette.
Meg gazdagította vala e*
Várat Giletus Miklós már
119a. esztendőben sok Váro
sokkal , és falukkal, a' mint
az akkori időbéli jövedelmet,
és esztendői adót, magá
ban foglaló Urasági jegyző
könyvből szépen kitetszik.
Annakutánna Illdik F E R D I 
NÁND Tsászárnak hatalmába
jutott, az után pedig egy
századnál tovább a* Vaisbriachiak birtokokban vala Frak
nó Vára. Mint hogy pedig
M Á T Y Á S az Országot egész
szorgalommal szélesítette,
meg halalozván FRIDRICH
is, a hadi félelem áítal ma
ga részére hódította Vaisbriachot; 's Fraknót, Vasvárral,
és Kobelszdorfel Magyar Or
szághoz kaptsolta ; annak
birtokosait pedig a* Sopron
Vármegyei .Fő Ispánsággal
meg ajándlfcozta. E* Várat
mind azáltal ULÁSZLÓ , békeséget kötvén M A X I M I L I Á N
Tsászárral 149 idik esztendő
ben Posonban,viszsza enged
ni kénteleníttetett, és így
Fraknó Vára ismét az AuszXx
triai
9
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triai birtok alá jutott. Tör*
tént annakutána, hogy Vaiszbriach nemzetsége egészszen
ki halálozván, Dobzse L Á S Z 
LÓ Király által ismét, zá
logba adattatott, az Ausztriai
F. Háznak. Innen származ
tak az Ország Rend gyeinek
í j o j d i k esztendőben pana
szai, melly Királynak ural
kodása alatt tsak ugyan fel
akadt Fraknó Várának ki
szabadítása. Fel gázoltatván,
Magyar Ország Ildik LAJOS
Királynak idejében; az Ausztrai Ház emeltetett az uralko
dásra, 's ez után 130. esz
tendőnél tovább vala Frak
nó az Felséges Austriai Ház
nak birtokában. Eléggé kér
lelték , sürgették az Ország
nak Rendgyei I. M A X I M I -

FIIAKNO.
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ki hogy magát annak birto
kában meg örökösittse, a'
Várat ujj óbban fel építtette,
diszesitette, .és m e g is eressitette, mint egy ícét szási
ezer forintokat k ö l t v é n , me
redek fekvéséhez képest e*
tzéllyának tellyesítéséérr ,
melly fel építőjének örök
emlékezetét a* V á r n a k há
rom kapuin lévő sorok is
nyilványityák:
FRAKNO.

Me pro Corona Regni
Hungáriáé abalienata rara fidelitas Comitis Palatini Nicólz\Es[terhd{y eaedem Coronae restituit, sub Auspiciis Augustissimorum Imperatorum F E R D I N A N D I I I . , et
[ FERDIIÍANDI III. R e g n o , sibi
X I A N , R U D O L F , és II. M Á  Posteris, Familiaeque suae
TYÁS Tsászárokat ,
hogy a fundamentis exsrruxit, FiFraknó Várát engednék visz delitatis industriaeque exemsza; de mindenkor elmei- plum eisdem relinquentis.
löztettek bizonyos okok
Sartum teöumque conmiatt, míg végre II. F E R D I 
servate.
NÁND alatt, elunván a* hosz- A' harmadik k a p u n , jobb
szas kérést, Fraknó Vára visz felől Miklósnak, bal feíol
sza adattatott. Meg nyervén pedig Krisztina feleségének
az Ország Fraknó Várat, Ildik tzímerei szemléltednek.
FERDINÁND Tsászárnak hely
Meg halálozván Eszterhá
be hagyásával Gróf Eszter zy Miklós i645dik eszten
házy Miklós az időben az" dőben az egész Fraknói ura
egész Qrszágba kiváltképen dalomnak Eszterházy László,
nevezetes Uraságnak örökös Miklósnak második fia leve
birtokába jutott; fizetvén é- birtokosa, a' ki is azzal
rette j00000 forintokat, a' mint egy hét esztendőig élhete,
t

h e t e , mert i65adikben a' nak, mivel Hertzeg Eszter
Törökök ellen viseltt hadban házy Pál, a* mi tsak neve
Verebélynél Hazájáért vité zetes ritkaság a' Hazába va
zül végezte életét a6. eszten la , á máshonnan is akar az
dős lévén. Kiváltképen va állati, akár a természeti,
ló gondgya vala e* Grófnak, akár termésbéli tárgyakra
hogy a* Várat lehető képen nézve, mindenünnen szor
díszesktse , gabonát tartó galmatos gondal, ide öszve
házakat, és nevezetes pin- gyűjtette vala, mint leg bá
tzéket is építtetvén hozzá. torságosabb, és leg illendőbb
Ez után következe testvérje helyre ; mivel az erősség
Eszterházy Pál, az egész Esz mind az Ozmánokkal való,
terházy Nemzetségnek dí mind pedig a* Polgári ha
sze , és ékessége , mind tu daknak ali^Iraatosságával sé
domány béli , mind hadi ér relem nélkül meg maradott
demeire nézve; az után Ma vala.
gyar Országnak Nádor IspánFRAKNÓ VÁROSA. Fraknó
nya , a* kinek nagy érdemeit allya, Forchtenaü. Német
hogy LEOPOLD Tsászár meg mező Város Sopron Várme
jutalmaztathassa ,
1 6 8 7 Ó Ü K
gyében , földes Ura Hertzeg
esztendőben általa a' Sz. R. Eszterházy Uraság, lakosai
B. Hertzegnek neveztetett, katolikusok, fekszik Sopron
a ki után a leg időssebbek tól harmadfél mértföldnyire,
szüntelen e' díszei illettetnek. Vulka vizének eredeténél.
Több nevezetességei kö A* Szervitáknak Klastrompött Fraknó Várának kivált jok vagyon itten, mellyet
képen való ditséretet érde Eszterházy Pál építtéte; Harmel a Hertzegi háznak, fegy mintzad is van benne. Ha
ver , és igen betses Kintstár- tárja soványabb , mint a
ja, mellyek külömbféle hadi szomszéd Helységeknek, sző
szerszámokkal ágyúkkal, és leje nintsen, harmadik Osz
ki válogatott ritkaságokkal,; tálybéli.
's drága kintsekkel ékesít* FRANTSIKA. Elegyes ma
tettek. Ugyan is a* fegyver gyar fala Ugotsa Vármegyé
házban, mindenféle Sczitha, ben , lakosai katolikusok,
Római, is külömbféle fegy szántó földgyei terméke
vereken kivül, a' leg drá nyek, rértyei hasznos füvet
gább természeti ritkaságok teremnek, legelője elég, ví
nagy hévséggel talákat- zi malma helyben , \ jS
Xx a
mód*
9
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piatzozások is t s e k é l y , legelójök j ó , mind a* kétféle
fájok elé^ v a n , harmadik
Osztélybéliek.
F R A U E N H A I D . S o p r o n Vár
megyében, Lok nevezet alatt.
FRBBJA. Tót falu Trentsén
Vármegyében, földes Ura
Bánótzi, Rajman , és más
Urak, lakosai katolikusok,
FRAuKÓ.^Frankenau, Fre- határja meglehetős.
FREJDORF. Elegyes német
kinau. Farunk. Elegyes falu
Sopron Vármegyében, földes falu Temes Várraegyében,
Ura Hertzeg Eszterkázy Ura földes Ura a' Királyi Kama
ság, lakosai katolikusok, fek ra , lakosai katolikusok, fek
szik Reptze vize mellett Kő szik a' Romai sántz mellett
szegtől egy, és .{•• mértföld I764dík esztendőben telenyire. Határja középszerű , >edtek meg, mostani német
vagyonnyai is illy formák akosai, határja jó termé
lévén, második Osztálybéli. kenységu.
FRITS. Fritiovtic*
Elegyes
FRANKÓTZ. Elegyes tót fa
lu Vas Vármegyében, föl tót talu Sáros Vármegyében,
des Urai Gróf Battyáni, és földes Ura Báró Gilányi, és
Gróf Szapáry Uraságok, la Pécsy Urak, lakosai 6 hitű
kosai katolikusok, fekszik ek , fekszik Bertóttól nem
hegyek között Tiszinához meszsze Szepes Vármegyé
nem meszsze, *s ennek fi nek szomszédságában ha
liája, határja középszerű tu tárbéli szántó földgyei termé
lajdonságai hasonlítanak Bo- kenyek, réttye, legelője, er
,dont%ho\ második Osztály, deje sziikségjékre elég, piatzozásoktol sem léién mesz
béli.
FRANKÓVÁ. Nagy is kis sze, első Osztálybéli.
Frankóvá. Tót faluk Szepes
FRITSKA. Tót falu Sáros
Vármegyében, földes Ura a* Vármegyében , földes Ura
Religyiói kintstár, lakosai Gróf Áspermont Uraság, la
katolikusok, fekszenek Bé kosai oroszok, fekszik Bő
látói más fél mértföldnyire rövtől két mértföldnyire,
Határjai hidegek, és sová- Lengyel Országnak szélénél,
nyok, tsak zabot termők, Ispotállyá is van, legelője
ugyan,

módgya az eladásra az Ország littyában lévén, első
Osztálybéli.
FRANYOVA. Elegyes falu
a' Bánátban Torontal Vár
megyében , lakosai ó hitfiek,
fekszik Beodra , és Török
Betse között. Határja közép
szerű, vagyonnyai külömb
félék.
9
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F U G V I . Elegyes falu Bihar
mivel határja sovány > ne Vármegyében, fekszik Vá
gyedik Osztálybéli. •
rad Velentzétől nem meszsze.
FRITSKE. Frit[ovt[t. Tót
FUKSZLINTZ. Fuchsdorf.
falu Sáros Vármegyében, föl Elegyes német falu Vas Vár
des Ura báró Splényi Ura megyében , földes Ura Gróf
sáé, lakosai katolikusok, fek Nádasdy Uraság, lakosai ka
szik Osikó mellett, *s ennek tolikusok , fekszik hegyek
filiája, Ternyétöl egy mért között Mór vizétől nem
földnyire.
Határja ámbár meszsze, az alsó Lendvai
tsak egy nyomású, termé uradalomban, határja közép
keny; de mivel jó őszi gabo szerű , tulajdonságaira nézve
nát terem, réttye, legelője, hasonlít alsó. Shlavet[dho[
fája elég , Bártfán piatzozása második Osztálybéli.
közel, második Osztálybéli.
FÜLÓ KERES. Elegyes falu
FRIDMAN. Népes tót falu Abauj Vármegyében, földes
Szepes Vármegyeben, földes Urai külömbféle Urak, lako
Ura Báró Palotsay , és Hor sai katolikusok, fekszik Fáj
váth Uraságok, lakosai ka Szemerétöl , és Garadnátóí
tolikusok, és evangélikusok, nem meszsze, hajdan a hí
fekszik Folyvarktól nem res Fuló Nemzetségnek bir
meszsze, *s ispotállyá is van. toka vala, *$ nevezetes erős
Határja szoross, és épületre ség formára volt igen régi
fája nintsen , piatzozása tá- j Temploma építve. Határja
vól esik, de mivel földgye soványas néhol, réttye , lege
közép termékenységu, má lője j ó , piatzozása távol,
sodik Osztálybéli.
második Osztálybéli.
F R I V A L D . vagy Fridvald.
FÜLVES- Elegyes falu a*
Tót falu Trentsén Vármegyé Bánátban, fekszik Dentátóí
ben , földes Urai Fridvalsz- más fél mértföldnyire. Ha
ky, és más* Urak, lakosai tárja jó termékenységu.
katolikusok, fekszik FatskoFuLYÁtt. Fufydnka. Tót
tól, és Regétztöl sem mesz falu Sárbs Vármegyében, föl
sze. Legelője hasznos, fája des Ura Kapy Uraság, la
elég, de mivel föld gye kö kosai ó hitűek, fekszik Eper
zépszerű, második Osztály jestől egy,, és | . mértföld-*
béli.
nyire. Határjában mind a*
FRTAL. Szabad puszta Bars kétféle fája van , legelője
Vármegyében.
szükségekre elég, földgye jó;
Xx 3
réttye
9
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FUNATZA.

réttye kétszer kaszáitarik, a'
víz áradás is könnyen elfordíttattathatik határjáról; el
só Osztálybéli.
FÜNATZA. Fonat[a neve
zet alatt.
FUNTZIN. Tót falu Nyi
tra Vármegyében, birtoko
sai külömbféle Urak, lako
sai katolikusok. Határja kö
zépszerű, fája tűzre elég,
legelője hasonlóképen, mal
ma helyben, piatzozásai Bá
nyán , is Tapoltsán egy
órányira, réttyei j ó k , má
sodik Osztálybéli.
FURDIA. Oláh falu a* Bá
nátban, Krassó Vármegyé
ben, földes Ura a' Királyi
Kamara, lakosai ó hitűek,
fekszik Fasettól egy mért
földnyire. Határja jó termé
kenységi!,
* FÜRLAK. vagy Furlok. Eleyes falu Krassó Vármegyé
én, földes Ura a' Királyi
Kamara, lakosai katoliku
sok, és ó hitufek, fekszik
Lúgostól egy, és
mért
földnyire.
Határja közép
szerűi.
FURKÓ. Szabad puszta Tol
na Vármegye ben * földes Ura
a! Királyi Kamara, fekszik
Batától nem meszsze, 's en
nek filiája.
Fonó. Tót falu Trentsén
Vármegyében, lakosai ka
tolikusok , feksaik Palnosi-

f
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FuRNJÍ?

tyétol egy mértföldnyire. Ha
tárja középszerű.
FURJTA. Tót falu Trentsén
Várhiegyében, lakosai ka
tolikusok. Határja meglehe
tős , réttye, legelője )ó , har
madik Osztálybeli.
F Ú R T A . Magyar falu Bi
har Vármegyében , földes
Ura a* Nagy Váradi Pré
postság , lakosai katoliku
sok, es reformátusok, fek
szik a' Sárréti járásban, Pap
Megyeri Pusztától nem mesz
sze , nevezetes fátzán kénye
van, mellyet F6 Tisztelen
dő Alapi Ur készíttete. Ha
tárja gazdag, külömbféle va
gyonnyai jelesek, első Osz
tálybeli.
FUTAK- vagy Futok. Né
pes mező Város Bács Vár
megyében , földes Ura Gróf
Hadik Uraság, lakosai ka
tolikusok , és ó hitűek, fek
szik a' Duna mellett, Újvi
déktől nem meszsze, Péter
Váraddal által ellenben, vá
sárjai nevezetesek, itt vala
I7i6dik,

és

I 7 i 7 d i k esz

tendőben Eugcnius Hertzeg
vezérlése alatt a' Tsászári tá
bor az Ozmánok e l l e n , és
az Uraságnak szép kastéllyával diszesíttetjrk. Határ
béli szántó földgyei többnyi
re jól termők; mezeje j o ,
itatója alkalmatos, Újvidék
től egy órányira levén, ter
méseit

FUTA*.

FÜGÉD.
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méseit jól eladhattya, erde fékszik Árokszállásboz egy
je van, fája tűzre szabad , mértföldnyire, Bena folyó
nádassá gazdag, malmai a' vize mellett. Határja jó ter
mellette folyó Dunán vagy- j mékenységu , réttye, lege
lője elég, második Osztály
n a k , elsó Osztály béli.
F U T A K . Új Futak* Ele béli.
gyes falu Bács Vármegyé
Kis FÜGÉD. Szabad pusz
b e n , földes Ura Gróf Hadik ta Heves Vármegyében.
Uraság, lakosai katoliku
F Ü G Y I . Magyar falu Bi
s o k , fekszik Futak Városá har Vármegyében, földes
tól nem meszsze. Határja ter Ura a' Királyi Kamara, la
mékeny, vagyonnyai jele kosai reformátusok, fekszik
sek, első Osztálybéli.
2L Nagyváradi járásbán , Vá
FÜGE. Magyar falu Gö sárhelytől nem meszsze. Ha
mör Vármegyében, földes tárja jó termékenységu, rét
Urai külömbféle Urak, la tye, légelője tágas, máso
kosai katolikusok, és más dik Osztálybéli.
félék , fekszik Baratzához
FÜLEÍ. Magyar falu Fejér
nem meszsze, 's ennek fi Vármegyében, földes Ura
liája. Határja közép termé a* Veszprémi Káptalanbéli
kenységu , réttye, legelője Uraság, lakosai katoliku
j ó , második Osztálybéli.
sok, fekszik Fejérvártól har*
FÜGÉD. Alsó, és felső Fü mad fél mértföldnyire. Ha
géd. Magyar faluk Abauj tárja középszerű, valamint
Vármegyében, földes Urai vagyonnyai is, második Osz
Terney Uraság, és mások, tálybéli.
lakosai katolikusok, és re
FÜLE. Kis Fúlt.
Szabad
formátusok, fekszenek Bar puszta Fejér Vármegyében,
sonyos vize mellett, Bara földes Ura a' Veszptemi Káp
czának
szomszédságában, talanbéli Uraság, határja jól
Határjai középszerűéit, fá termő.
jok tűzre kevés, legelöjök,
FÜI,EK. Hajdani omlado
>s réttyeik is jók, második zott Vár Nógrád Vármegyé
Osztálybéliek.
ben •• földes Ura Gróf KoháFÜGÉD. Nagy Fiiged. Ma- ry Uraság, eredetét vette ^
yar falu Heves Vármegye köz régi beszéd szerént, egy
en földes Ura Gróf La Filep nevezetű juhásztól, a
Motte, és Almásy Urasa ki juhait őrízdegélvén, véígqk, lakosai katolikusok, íetlenűl valami nagy kintfXx 4
re
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Fülek

re talált, és az által meggazdagíttatván, e' Várnak
alapját, 's falait is 6 építtet
te , s5t a' hajdan olly neve
zetes fiebek Nemzetség tör
zsökének is állíttatik. A* Vár
egy kősziklás helyen épült
vala, minden felöl térség
gel körül vétettetve, 's mint
egy felén a* nagy kősziklák
miatt majd hozzá jarúlhatatlan. Nevezetes erősség vala,
mintegy i a 6 i d i k esztendő
korul,, 's a' természet, és
mesterség által helyesen épít
tetett. Az egész erősségnek
három része vala, az alsóbb
részében a' Várat oltalmazó,
'$ erőssítő épületek, a* má
sodikban a' kősziklái kút,
vagy víz tartó, a' puskapor
ház, és foglyoknak számok
ra rendeltetett mély tömlötz, a* leg felsőbb részé
ben pedig az oltalmazásra
készíttetett épületek, és nyí
lások, melly ékből az ellen-,
ségre tüzelhettek Egész épü
lete pedig olly móddal vala
alkotva, hogy egyik a'má
sikának ne tsak erősskésére lehessen; hanem hogy ha
egy része elfoglaltatnék is,
a másik magát oltalmazhas
sa az ellenségnek ereje el
len. Kiváltképen megerő
sítette vála azt Bebek i ; 51dik esztendőben , de azután
mint hogy szélső erősség va
r

JPüLEK.

la a' több Bánya Városok
előtt, külömbféle terhes hadi viszontagságokat szenyvédett. Ugyan is 15 53dikesz
tendőben egy fogságban lé
vő szeretsén által, a'ki a'
tisztátalanságot, egy ablakon
leereszti vala a' Várból,
alattomban való álnokság ál
tal. Ioo aranyért feladatta
tott a* Törököknek, a' kik
Hamsa vezérlése alatt az em
lített ablakon berohantak va
la ; 's ezeknek jármok alatt
yólt mintegy negyven esz
tendeig, míg Pálfy, éslífc
fenbach
vezérlések alatt
1 593<áik esztendőben ismét
viszsza vétettetett, s az Or
szágnak nagy részét felszabadíták vele együtt, a Tö
rök járom alól Szánakozásra méltóképen bántak vala
az időben az Ozmánok a
Keresztyénekkel, mert a'
körül lévő Városokból, 's
falukból rabokká tévén, éj
jel a' Templomba zárak va
la , és 1584dikben nyilván
árulták kedves Attyafiaiknak. Azután pedig a'pol
gári hadak alkalmatoságá
val , Botskai hódította meg
e' Várat, két hónapi ostrom
lása után , és a* víznek nagy
fogyatkozása miatt iéo^ik
esztendőben. Új hadi ostromot szenyvede azután T8kölyi,: és az Oimanoko»
segeltö
y

J

acgéllő serege által I l d i k 
ben, a* k i , hogy a* Várhoz
könnyebb móddal juthatna,
magához hivátá az Egri Vár
nak Kapitánnyát, Frak An
drást,
a' kinek itten háza
v a l a , hogy azt gyújtaná
m e g , mellynek oltásakor az

és TÍzen tartattatván, tsak
nem halálra sanyargattatott,
a' nagy éhség által; először
a' Regétzi Várba, azután
Munkátsra, s majd Ungvár
ra vitettetett, mellyet mi
dőn a* Tsászáriak meghó
dítottak, Gróf Koháry is ki
szabadnia sanyarii fogságjá
ból , 's hívségéért három Tsászárok által, méltóképen
megjutalmaztattatott.
FÜLEK. Mező Város Nó
grád Vármegyében, földes
Ura Gróf Koháry, és több
Uraságok, lakosai katoliku
sok , fekszik kies helyen,
hajdan sok Uraságoknak,
külömbféle Mester emberek
nek kedves lakó helyek va
la , és nevezetes gazdag; Vá
ros volt; mostani lakosai
Mesteremberek, és földmivelők. Határja középszerű ,
tulajdonságai hasonlók Alsó
Tóldho[, második Osztály
béli.
'
FÜLEKHEGYE. Nevezetes
bort, termő hegy Szála Vár
megyében, Sz. György, és
Badatson hegyeknek szom
szédságokban.
7

ostromlókkal
könnyebben
bánhatnának, de ez istente
lenség jókor kitudódván,
teste négy részre szakasztatva kifüggesztetett a* szemlé
lésre. Ámbár kívülről is egész
lehetőséggel ostromoltatott
vala a' Vár, s belől is so
kan óhajtották az inség miatt
e' Várnak fel adattatását;
mindazáltal a* Várnak Fő
Igazgatója Gróf Koháry sem
mit sem kívánt tudni felőle,
míg arra erővel nem kénszeríttete. Annyira felindult
vala Tökölyi Gróf Kohárinak
ez állhatatoságáért, hogy
fogoly lettékor előtte ülvén,
majd tsak meg nem fosztá
kard gyávái betses életétől.
Valamint jó Vezérjének; ií^y
a' Várnak is elég sanyarú ,
sőt végső romlása vala, mert
az Ozmánok által felgyújtat
ván , mint hogy a* puskapor
FÜLEK KELETSÉNY. A K.
ház is fellobbant, az egész betűben.
Vár gyászos omladékjaiba
FÜLEK PÜSPÖKY. A ' P . be-*
temettetett. Vezérje pedig tűben.
,
Gróf Koháry keserves töm- ! FÜLEPSZÁLL AS. Magyar fa
lötzre vettetvén, majd két esz lu a' Kis Kunságban, lakosai
tendeig száraz; kenyéren, katolikusok, és reformátusok,
fck9
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fekszik Izsákhoz , Pest Vár lakosai katolikusok, és más
megyének szélén közel, ha félék, fekszik Tsuztól, melly
tárja jó termékenységu.
nek filiája fél , Ferbetétói
FÜLES. Nikits. Horvát fa egy mértföldnyire. Határbéli
lu Sopron Vármegyében, földgye középszerű , réttye,
nádgya
földes Ura Báró Mesko Ura legelője szűken ,
ság , lakosai katolikusok, szükség) ekre e l e g , szőlei
fekszik Nagy, és Kis Barom meglehetősek; de mivel réthoz egy mértföldnyire. Ha tyeit néha a* záporok járják,
tárja gazdag, és a* termé második Osztály béli.
szetnek külömbféle javaival
FŐRE©. Tis^a Füred. N&
meg áldattatott, első Osz pes mező Város, Heves, és
tálybeli.
Külső Szolnok Vármegyé
FÜLESD. Magyar falu Szat ben földes Urai több Urak,
már Vátm egy ében, lakosai lakosai katolikusok, és re
katolikusok, fekszik Iánk formátusok , fekszik a' Tisza
hoz nem meszsze, 's ennek mellett, Boroszló , Valk,
filiája. .Határbéli szántó föld Egyek, és Igar helységek
gyei mindenféle gabonát ter nek szomszédságókban, la
mének, réttyei jók, piatzo- kosai nevezetes Magyar nyer
záspk két mértföldnyire Szat- geket készítenek, és halámáron, legelője j ó , itatója szattya is kiváltképen hasz
alkalmatos, fája tűzre, és nos. Határbéli földgye ter
épületre határjában elég , mékeny , szőleje e l é g , lege
makkja az Uraságnak enge lője hasonlóképen , száraz
delmével, nádra semmi szük- malmai helyben, vízi pedig
ségjek sints, malmai fél órá a* Tisza vizén, füzes erdeje
nyira vágynak , második j nem meszsze , közönséges
Osztálybeli.
j nádgya sássá elég v a n , épü
FÜLPÖS DARÓTZ. a' D . be letre való fát a* Tiszán kön
nyen szerezhetnek» második
tűben.
FÜLJÖS. Magyar lálu Szat- Osztálybéli.
, már Vármegyeben, fekszik
FÜRED. Magyar falu So
Fejér Gyarmatnak szomszéd mogy Vármegyében , földes
ságában , s hozzá hasonlító Ura Hertzeg Eszterházy Ura
termése van határjának.
ság , lakosai katolikusok,
FÜR. Magyar falu Komá fekszik Kaposvárnak szomromi Vármegyében, földes sédságában, szőlő hegye nin
Urai Jánkovich, és több Urak, tsen , de földgye kiváltképen
termér

9

FÜRED.

FÜRED,

termékeny, és más javaira
nézve is . első Osztálybeli:
F Ü R E D . Magyar falu Szála
Vármegyében , birtokosai
t ö b b Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik
Bala
t o n tavához közel, Palatznaknak
szomszédságában,
Veszprémtol két mértföldnyi
r e . Szólei meglehetősek, er
dejéből' fája tűzre, és épü
l e t r e , malma helyben, va
gyonnyainak eladására jó
módgya, réttyei jók, szán
tó föld gyei termők, első Osz
tálybeli.
F Ü R E D I SAVANYU víz. Szá
la Vármegyében, földes Ura
a' Religyiói Kintstár, fek
szik Fürednek szomszédsá
gában , Balaton tava partyán.
Nevezetes, e' kútfő nem tsak
Magyar; hanem még külső
Országokban is,ntind jó izére,
mind pedigkülömbféle orvos
ló hathatosságaira nézve, mint
hogy esztendőről esztendőre
szaporodnak az azzal élő Ura
ságok ; a* Vendégfogadók ,
is más megkívántató alkalmatoságok is azokhoz ké
pest megszaporíttattak. Ropant nagy épületet építtet
nek itten Királyi Tanátsos
Gludovátz, és Tit. Horváth
Uraságok, melly ha a mint
már kevés híjjá van, egészszea el készfii, az egész vi
déknek mint egy ujJL tékáig
1

4}$<>
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tetet fog szolgáltatni; a sa
vanyu vizzel élő Urasagoki nak pedig kivántt jó alkal
matosságokat. A' kútfő az
előtt fedezetlen vala, de már
most márványkővel van ko
rul véve, 's felől lévő vas
róstélyozattyán lehet belőle
a* savanyú vizet meríteni:
körülötte pedig a* kő oszlo
pokon kivul, alkalmatos ülé
sek készíttettek, tovább enynehány lépéssel van hasonló
zár alatt a' más kútfő, melly
a* mostani Füredi Doctornak £1 látása szerént sok vasat foglal megában ; a' mellet pedig a' fördő szobák.
A* külömbféle Úri vendégek
számokra készultt épülete
ken kivul pedig killyebb sé
táló helyek is vágynak, 's
nem tsak a' betegeknek: ha
nem a' magok mulattatása
végett, nyárban idei utazni
szokott Uraságoknak is kel
lemetes mulatási helyet szol
gáltat. E' kútfőnek tulajdon
ságairól lásd, (a) Almanach
von Ungarn. Rendtartásai
ról pedig Királyi Tanátsos
Rátz Sámuel Doctor, és Profeszszor Üfnak munkáját e'
tzim alatt: A borbélyi ta
nításoknak Ildik darabja
Pesten. 1794.
FŰRÉSZ. Pite. Tót falu KiV
Hont Vármegyében , földei
Ura a Királyi Kamara, la
kosai
1

1
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Füs.

FÜRÉSZ,

kosa! katolikusok, és evan
gélikusok, fekszik erdők kő
zött Rima vize mellett Tiszóltzről nem meszsze, ha
tárbéli földgye középszerű,
néhol pedig soványas, lege
lője elég, Breznyó Bányától
sints igen meszsze, lakosai
fa edényeket készítenek ,
mellyeket elszoktak adni,
teje elég van a* Tiszoltzi
vashámorok
szomszédságjókban vágynak , második
Osztálybéli. .
FŰRÉSZ. Magyar falu Nó^grád Vármegyében, földes
Urai Gróf Balassa, és Gróf
Zichy Uraságok, lakosai ka
tolikusok, fekszik Divinynek szomszédságában, melly
nek filiája, határja soványas,
tulajdonságai , hasonlítanak
Bolgáromhoz, harmadik Osz
tálybéli.
FÜRGÉD. Szabad puszta
Tolna Vármegyében, fekszik
Tót Keszinek szomszédságá
ban , mellynek filiája.
FÜRITÓ. Elegyes magyar
falu Komárom Vármegyé
ben, földes Ura Gróf Zichy
Uraság, lakosai katolikusok,
hatáfja középszerű, réttye,
legelője jő, második Osztály
béli.
Füss. Elegyes tótfalu Bars
Vármegyében, földes Ura
Balog, 's más Nemes Urak,
lakosai katolikusok, fekszik
f

Verebélytól egy mértföldnyi
re. Határja jó termékenysé
gu, fája tűzre erdejében elég épületre való p e d i g az
Uraságnak engedelmével,
szőlő ^hegye jói rermő , 's
ümöltsös fákkal gazdag,
^elője elég, réttyei j ó k ,
malma a' szomszédságban,
piatzozása Szent Benedeken,
és Báton, a* Bánya Vára
sokban pedig, könnyű mód
gya a* keresetre, első Osz
tálybéli.
Füs. Nemes Fus. Magyar
falu Komárom Vármegyé
ben, földes Ura a' Religyiói
kintstár, a' Sz. Mártoni Apatursághoz tartozott, lakosai
katolikusok, határja jó ter
mékenységu, vagyonnyai külömbfélék, második Osztály
béli.
FUSKUT. Fiskiít.
Elegyes
oláh falu Temes Vármegyé
ben , földes Ura a* F . Tsá
szár , és Landerer Ú r , lako
sai katolikusok, és ó hitűek,
fekszik Blumenthálhoz nem
[ meszsze , 's ennek filiája ,
határja jól terem, savanyú
forrása is van, legelője hasz
nos , második Osztálybéli.
FÜZEGY. Magyar falu Bi
har Vármegyében , földes
Ura Dragosy Uraság, lako
sai katolikusok, fekszik Belényestöl nem meszsze , *s
ennék filiája. Határja közép
szerű ,
r
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Ffízis. Elegyes faluKrassó
.ezerft i vagyonnyai megle
h e t ő s e k , második Osztály- Vármegyében , földes Ura a'
Királyi Kamara, lakosai ka
téli.
FUZER VARA. Hajdani om tolikusok, és másfélék, fek
ladozott Vár Abauj Várme szik Bogránhoz nem mész-*
gyében, erdőkkel körülvé sze, mellynek filiája, 's hoz
tethetett magos kősziklán é- zá hasonlító.
p u l v e , és hajdan jeles erős
FÜZES. Egyházas Füzes
ségei felékesíttetve., Eredete
Kirchfidis. Német falu Vas
homályban vagyon, vélhe
Vármegyében, földes Ura
t ő , hogy a' Tatárok, és Ku
Gtóf Erdődy Uraság, lako
n o k ellen való oltalmaztasai katolikusok, fekszik Pin
tásra építtetett.
ka Miske mellett, s ennek
FUZER. Magyar falu Aba
filiája* Határja gazdag, rét
uj Vármegyében, földesura
tyei jók, legelője elég, fá
Gróf Károlyi Uraság, lako
ja tűzre, és épületre, első
sai katolikusok, fekszik Tel
Osztálybéli.
ki Bányához más fél mértFÜZES GYARMATH. Gy. be
földnyire. Határja középsze
tűben.
r ű , de egy része valameF Í Z E S . K6 Füzes. Német
nyire soványas, és hegyes,
falu
Vas Vármegyében , föl
fája elég, réttye, legelője
des
Ura Gróf Erdődy Ura
j ó , hutája is van, második
ság,*
lakosai katolikusok,
Osztálybéli.
!
fekszik Német Újvártól nem
FÜZES. Magyar falu Heves, |
meszsze, 's az Uraságnak
és Külső Szolnok Várme- i
igen szép kastéllyával, és
gyében, földes Ura Okolivadas kertyével díszesíttetik.
tsányi Uraság, lakosai ka
Határbéli földgye jó, és sí
tolikusok , fekszik Péter Vá
kon fekszik, réttye hasznos
sárától nem meszsze. Határ
szénát terem, mellyen ökrö
ja soványas, tulajdonságai
ket szoktak hizlalni, fája
ra nézve hasonló Botshoz, ]
tűzre, és épületre, fuharozmásodik Osztálybeli.
niis szoktak a* lakosok , és
FÜZES. Szabad puszta a'
derék tsikóknak nevelések
Kis Kunságban, földes Ura ből szép pénzt szereznek ,
GrófErdŐdy Uraság, fekszik első Osztálybéli.
Halastól nem meszsze. Ha
tárja termékeny, legelője
FÜZES. Raba Fü[es. Ele
jó , és hasznot,
i gyes német falu Vas Vár
%
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FÓZES,

megyében, földes Ura Gróf
Battyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Sz. Gothárdtól fél mértföldnyire.
Határbéli földgye termékeny,
legelője elég , fája tűzre, és
épületre, réttye jó nemű,
ámbár néha az áradások el
döntik , szóló hegye, és gyü
möltsös kertyei is vágynak,
StájerOrszághoz nem mesz
sze fekszik, a* hol kereset
re jó módgyok van, malma
telyben, elsó Osztálybéli.
FUZISER.
Fisiprovc%i.
Elegyes magyar, és tót falu
Zemplén Vármegyében, föl
des Ura Füzeséri Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik
Dusa vize, 's Nagy Cséb
mellett, Fazditstól sem mesz
sze. Határja mindenféle ga
bonát terem, réttyei .jók,
legelője elég, malma alkal
matos , eladásra jé módgya,
Nagy Mihályon, Ungváron,
ésHomonnán, fája helyben
nintsen, de könnyen sze
rezhetnek a* szoriaszéd he
lyeken , mind tűzre, mind

Füzi.
épületre, dohánnyá neveze
tes, első Osztálybéli.
\ Füzi. Szabad puszta Abauj
Vármegyében.
FŰZIK. Szabad puszta Bars
Vármegyében.
FŰZTŐ, vagy Fu^tt.
Sza
bad puszta-Komárom Vár
megyében , fekszik Szőnytöl
nem meszsze.
FŰZTŐ. Elegyes falu Vas
Vármegyében , földes Urai
Ölbey, és más U r a k , lako
sai katolikusok, fekszik Sár
vártól egy, .és \ . mértföld
nyire , határja jó termékeny
ségu, réttye, legelője e l é g ,
második Osztálybéli.
FŰZVÖLGY. Frajoc^
Frajyí[. Elegyes falu Szála Vár
megyében, földes Ura Gróf
Battyáni Uraság, lakosai ka
tolikusok, fekszik Homok
Komáromtól nem meszsze,
mellyhez vidékje hasonlító,
és ennek filiája. Határja ho
mokos, szőlő hegye erdeje
van, borainak eladására is
meglehetős m ó d g y a , máso
dik Osztálybeli.
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ABONY

^dik lapon.
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Föl I Várm. fekszik Agris, és Ára-

des Ura Ürmenyi, és más
Uraságok. Lakosai reformátusok is, sör zsidók is számosan laknak itten 's a'
Tiszától mintegy két mértföldnyire fekszik.

1 n

V*g falukhoz közel, a* Vi
lágosi, és Solymosi erdők
nek is szomszédságokban
Almás nevű patakja a' völgy
ben foly, melly négy mal
mot hajt, bora fejér, és ve
ress is terem, kaj szín ba*
A G R I S . ladik lap. Hajdan
ratzkjok
is bőven van.
Egresntk is neveztetett, fekB Á B O L N A 78dik lap. Neszik Arany Á g , Almás,
Drautz , és Ternova faluk- vezetesíti a' Királyi Kama
nak szomszédságókban. La- rának nagy ménese.
B A C S 83dik lapon földes
kosai leg inkább mész égeUra
a'Kalotsai Érsekség.
tés körül foglalatoskodnak,
BEJE 15édik lapon, föl
nyóltzván meszet égető kementzéjek lévén mintegy des Ura Szathmáry Király,
más fél száz ezer köböl jó és Csemiczky Uraságok. Díféle meszet elárulnak, esz szesíti, az említett Nagy te
tendőnként a' Bánátban, és kintetű Királyi Tanátsos, és. 1
Tisza vizén is meszsze föld Vicze Ispány Urnák szépÜri
re által szállítván azokat. lakó helye, a kinek e*
E' mész égető keméntzék munkám, 's igyekezetem
felett van Csintyiora nevű éránt való jő indúlattyát*
hegy oldalában egy . romla sőt az egész Tekintetes N e 
dozott 3800 négy szegeletú mes Gömör Vármegyének
ölnyi hajdani kis Vácatskais; is, a* Magyar Nyelvnek és
hatarja követses, Valye nevű I^jteraturának előmozdítása
patak foly mellette, melly eránt való nagy buzgóságát
malmokat hajt, fejér borok háládatlanság volna elhall
bőven van* mellyet Ara gatni; a mint ézta' több ha
don , és Gyulán árulgatnak sonló Vármegyékkel egyetembpn annak illő* helyéit
el akó számra.
nyilvánítani fogom* Fekszik
ALBERTI a 5dik lap. egye Turócz vize partyán, Gödül Szeletzky Uraság bírja, mörtől, 's Tornallyátol is
és nem Báró.
fél órányira, Rozsnyóhoz
A L M Á S , afidik lap, Arad pedig négy mértföldnyire.
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BELEZNA. I é3diklap. földes gondeyát viseli a' LevelesUra Beleznai Uraság.
tárnak.
SÍACSOVETZ,
Beatsovtt\
DEBRETZEN 466dik lap.
Biaczpvtit* Tót, és elegyes az Ispotály, és a' Nagy
falu Szepes Vármegyében, Templomon kivíl, más Tem
földes Ura Gróf Csáky Ura plomjuk is van itten a* Re.
ság, lakosai katolikusok*, 's formátusoknak,
az Uraságnak kastéllyáVal
REGNYŐ. Drclnyov, Ma*
díszesíttetik. Határja közép gyar mező Város ZemMn
szerű, fája mind a' kétféle, Várra, földes Ura Lónyai Un*
réttyei hasznosak, legelője ság, lakosai leg inkább refor
jó > második osztálybéli*
mátusok, fekszik Laborcz vi*
SZENT 'BENEDEK
íyidik zéhez nem meszsze, és az Uralapon, a* Szent Benedeki ságnak kastélly ávaj díszesítte
Templom alatt*lévő kriptát tik , itt szakad az Ung vize a'
nevezete$íti Gróf Koháry Labortzba, határja mindenfé
híres Nemzetségnek temet le gabonát bőven terem, rét
kező kriptája, mert ide te tyei j ó k , legelője elég, hala
lpetterének néhai Gróf Ko bőven, fája mind a' kétféle,
háry István híres hadi Ve malma helyben, eladásra jó
zér, és Hont Vármegyének alkalmatossága, Nagy Mihá
Fő Ispánnya, a' ki 1664dik- lyon és Ungváron, só fii*
, ben Léva mellett az Ozmá harozással is kereshet, ka*
nok ellen bartzolván, ot pávai is, első osztálybéli.
tan halálra lövettetett; itten
DUND
5 3 6dik lap, ele
nyugszik Gróf Koháry Ist gyet rátz felu Arad Váraiéván is, volt Ország Bírója, gyében, földes Ura a'Ki
Gróf Koháry János; Ko rályi Kamara, lakosai 6 hi
háry 'Sófia, Gróf Berényr] tűek , fekszik Tanti, Draurz,
Ádámnak Hitvese» és Gróf Ternova, és Konop rWjkoháry Ignátz, Hont Vár ségeknek
szomszédíigokhegyének néhai Fő Ispán ban, határján foly el Sipwnya. Ezen kivul azért is ne ja patakja, melly malmok*
vezetes a m i v e l ez hiteles hajt, hegyes patakja pedig
hely (Locus crtdibili$) és keresztfii foly rajta. Határ*
Sz. Benedekről nevezett ja jól termő, gviimöltsössei
Uradalom Papi Tiíztyének nagyok, aszszu szilvával,
lakó helye, a? ki a' Tlébá- és szilva pályinkával bővel
aufsal, és rofe Papokkal kednek%
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