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ki nem ismeri nemzetének történetét ; aki nincs beavatva azokba a
küzdelmek be, me lye ket a nemzetnek fennállása
érdekében századokon át kifej ten ie kellett; akinek nincs tudata azokról az áldozatokról.
melyeket a nemzetnek a maga fajiságénak
érvényesülésére
folyton folyvást hoznia kellett;
aki nem tud azokról a fényes tehetségekről,
melyek akár a hadi, akár a politikai, társadalmi avagy müvészeti
és tudományos
élet terén a nemzet nagy dicsőségére megnyilatkoztak:
az ilyen
ember
a maga
haz á j á t - bármit mondjon is - iga z á n
nem sze re the ti. Ali ez a haza történetének k.isebb körre szorítkozé része ismeretéről is. Az a városi ember, aki mitsem
tud szülöhelye
hirneves férfiairól és nevezetes esernényeiről,
az sz ülő vár o s á t
sz int é n nem sze re th e ti iga z á n, Az
igaz haza- és szülőfőldszeretet
a történet
sz. kőnyvének
ismeretében
gyökerezik s
abból, mint növény a humusból, táplálkozik.
Azért nagyon szükséges,
hogya
haza és
az egyes városok történetének
ismeretét
minél bőségesebben
csepegtessük nemcsak
a tanuló ifjuság, hanem a hivatásos tanuláson már túl jutott, a társadalmi téren már
csak kenyérkereső munkát végző egyének
elméjébe is. Ezt pedig egyszerűbben
és
sikeresebben alig tehetjük máskép, min t
mik o r a z utc a- é s tér nevek e t a z
'f!!)~
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elmék
k io k t a t s r a f e l h a s z n a lj u k.
Ennek az eljárásnak sikeres voltát feltogta
Pozsony város nagyérdemü tanácsa is, amikor az 1904. évi jan. hó 23-án tartott közgyülésnek indítványozta, hogy valósítsa meg azt a javaslatunkat, melyet ez évben a Nyugatmagyarországi
Hiradóban
kőzzétettűnk.")
Javasiatunk egy a város
összes
utcái
és ter e ime g nevez é s ére von a t k o 70 Ó
irat s z e r k e s z t s r l s kiadásáról
s z lot t. A utca- és térnevek a Historia
muralisnak egyik igen beszédes forrását
teszik. Játszva tanulhatja meg e forrásból
mindenki a város legjelentősebb
lokális
nevezetességeit,
eseményeit, jeles szülőtteit
ismerni úgy, hogy ez ismeretek segélyével
képes aztán magának fogalmat alkotni ama
befolyásról
is, melyet a helyi események
és személyek az átalános hazai culturtejlődésre gyakoroltak.
Ezen szempontból szerkesztettem
meg a most közlésre
kerülő
dolgozatornat.
Kivánnám, hogy a reá fordított fáradság
megteremje
üdvös gyümölcseit.
Iratom gyakorlati célnak szolgál s azért
az anyagot
betűrendes
sorozatban
tárgyalom.
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A.lagút-sor. (T u n n elz e ile.)
Ez
útsor a Lamacsi-útnál kezdődik sam.
áll.
vasúti pálya éjszaki oldalán huzódik tovább
keleti irányba. Athasítja a Zergehegyi-utat.
*)

1904. jan. 10. X VIl. évf. 7. sz.

Nevét azon kettős alagúttol
veszi) mely a
pozsonyi áll. vasúti állomás
tőszomszédságában épült s a közlekedést
a Kalvár ia- és
Zergehegyek
kőzt fekvő alacsonyabb
hegynyergen
át egyvágányú
sinúton
lehetövé
teszi. Mint iker-alagút
a Pozsony-Marchegg
kőzt levő vasúti vonalnak legfontosabb
és
legnevezetesebb
mütá~gya.
Eredetileg
egyszerű tunnelül épült. Epítöje Tallachini
B6dog épűö-vallalkozö,
építésének
ideje pedig
az 11)46-1848
kőzt levő időszél k. Első e
nemű rnű hazánkban,
stíl egyike az elsőknek a contineasen
is. Egyúttal
az egyetlen
is, mely hazánkban osztrák rendszer szerint
épült. Eg'~sz hosszúsága
a két (Pozsony
és
Larnacs felé tekintő) kapuzat
kőzőtt
703'60
métert tell eredetileg.
l\larcheggtől
Pozsony
fl'I~ c Ira!lyu
-,
Ioresze
'
(O
f
-ő
)-til; /uo
= 1/f.5U l ejtöben.
Epítése igen nagy és nehéz feladat
volt tekintve a hegységnek
rendkivül kedvezőtlen,
egyre
változó
és összevissza
h.inyt
köi minöségét
és vizzei val6 átjárottság{ll.
Összes költsége
2,S8+6~o koronát tdt. Mikor azonban
Budapest
és Bécs
kőzöt t a 90-es
évek végén a személyés
árút"orgalol11 rendkivüli
mértékben
gyarapodott, az ugyan két vágányra
tervezett,
de
a ma használat os széles
kocsik
méretei
miatt két vágány
lefektetésére
szüknek bi
zonyuló
tunnel a forgalom
lebonyolítására
már elégtelen
volt. Hozz ájárult a régi tunnelnek mind inkább mutatkozó
rozzantsága,
mely okoknál fogva a tunnelt 110m. hoszs1.ús<Ígban lebontani
tervezték.
A tervnek
valösít asahoz hozzá is fogtak 1809-ben, de
I
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már 1900. jan. 18-áll a rozzant falazat, a
hegyek oldalnyomásának ellent nem állhatván, 8--102 ol területen 28-29 m. hosszúságban beomlott. A beomlás egy 49 napos
forgalmi szünetet
hozott magával s a bedölés helyreállításának
költségei
128.103
koronát tettek, ebbe be nem számítva azt
az 53.656 koronát, melybe a régi alagútban végzett falazasi és ducolási munkák
kerültek.
A tett tapasztalatok,
de helyi
okok is azt javalrák,
hogy a régi alagútuak két vágányra való bövitése
helyett egy
második
párhuzamos
egyvágányu
alagutat
létesítsenek.
Tényleg ikertunnelel oldottak meg a kérdést. A rnunkához
1900. dec. Is-én fogtak, az építőmunkát Gregersen G. és fiai cég vállalta
magára. A mü 1902. szept. végén készült
el és októker l3-án adták át a forgalomnak. Összes költségei, a vizrnentesítö
numkákát
is beleszámítva,
kereken 977.000
koronára
rugtak.
Az uj alagút
lejtésviszonyai nagyban megegyeznek a régi alagutéival
és Pozsony felé lejtő 6'fifi %u nyi
esést mutatnak. Építették a kőzép keresztászokon angol
mődszer
szerint, Az
Alagút sor mentén van a főleg munkások
által vasárés ünnepnapokon felkeresett
Tu n ne 1ker t nevű vendéglő és mulatőhely.
A Zergehegyi-uton
innen keletre nyaralők
és a K ü hm a y e r- féle munkásházak kővetkeznek. Az Alagút-sor
és a Bónis Ferencutca közt levö területen
vannak a kir.
Vincellér-iskola
most elkészült szépépületei. A Vincellér-iskola 1880-ban léte-
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sült Pozsonyban.
Ez iskola jeles igazgatósága Pozsony- és Mosonmegyék
valamint Pozsony szabad kir. város
számára egyúttal
a szölöszeti
felügyelőség
teendőit
is végzi.
A.lbau~la-utcaa(A 1b a c h ga s se.) Az
Ujváros
ezen uj utcája a Hunyadi jánosutcát köti össze a Gyurikovics-utcaval.
Nevét Albach józsef
sz. ferencrendű
hitszónok után viseli,
ki Pozsonyban
179S. jan.
2s-én született,
hol atyja Adám közrendü
polgár volt. Alsóbb
és kőzép iskoláit Pozsonyban,
a theologiai
tan pálya 3- és 4-ik
évét szintén
Pozsonyban
végezte.
Nagy
hírre mint hitszónok
és missionárius
jutott.
Az 1840. évi pozsonyi
országg yülésre József nádor hivta
meg
egyházi
szönokul.
Végéveit
Kis-Martonban
tőltőtte, hol a tudománynak,
kivált
természetés füvésztudománynak
élt. Meghalt 1853. nov. rz-én.
Német
nyelven irt többrendbeli
hitszónoklati, ajtatosság i, főldirari. íüvészeti munkát
hagyott
részint
nyomtatásban
részint kéziratban maga után.
A.lbert-t~I·.
(A l ber t pIa t z). A
Ferenc-józsefvárosnak
ezen csendes tere a
Landler- és a Hajó-utcát kapcsolja össze egymással. Régi neve Lan die rt é r, Mai nevét
1879-ben
Albert
szász-tescheni
herceg.
Magyarorszdg
helytartója tiszteletére
kapta.
A herceg Mái-ia Terézia leányának
Krisztinának
volt a férje s a számukra
pazar
költségen
restaurált
várban lakott.
14 évi
itttartózkodás
után
17~0·ban hagyta
el
nejével
együtt
Pozsonyt,
honnan Nérnetalfőklre költözött,
Városunkban
való udvar-

tartása Pozsonyt úgy anyagilag
lemileg nag-yon felvirágoztatta.

mint szel-

Autlrá8 IdráIy-tér. (K ö n i g
And r e as - Pia t z). A Ferenc-jőzsefvárosnak ezen a Ferenc-józsef-Iaktanya
előtt s
a Ferenc-józsef-hiddai
szemben levő tere,
melybe aBaross
Gábor-út,
a Dobrovits
Mihály-utca
s a Roykó-utcaszakad
s
rnelyet délről a justi-sor
határol,
Ill.
András király után viseli nevét az 1904.
évi június 7-iki városi kőzg j ülés egyhangú
.határozata
szerint. m. András, az utolsó
árpádházi király, Pozsonynak két rendbeli
szabadalmi oklevelet adott. Egy Szt, Miklős
napján kelt év nélküli ben vám 111 e n t e ss é get biztosit a pozsonyi lakosnak úgy
jövet mint menet az ország és országhatár
mindenik részén. A másikban pedig, az
1:?9I. évi nagy privilegiumot
adóban, a
városnak gabonatizedszedést,
szabad biróés esküdt-választást,
al. országban szabad
kereskedelmet
s pallosjogot
biztosit. A
jövedelmes Csalló-révet
is (egy harmadrészben) a városnak ajándékozta. E szabadalrnat
J:?93-ban Máté királyi főlovászmester
és
pozsonyi gróf megerősitette Pozsonyban, de
megerősitette azt Ill. András minden utóda
is úgy, hogy az lényegében egész 184ö·ig
maradt érvényben. A tér északi részét az
r8S7-ben épült Ferenc-józsef-hidászlak tan ya arcvonala határolja. A tér többi
oldalait diszes bérházpaloták fogják be. A
tér kőzepét ujabban parkirozták.
Andrássy Gylllll-lIh~a,. (A n drássy
Gyulagasse.)
Ezen a Lőrinc-

kapu utc ával párhuzamosan
haladó utca a
Kossuth Lajos-tért k őti össze a Vásártérrel.
Éjszaki házsora az ()városhoz,
déli házsora
a Ferenc- józsefvároshoz
tartozik.
Kőzepett
érintkezik
a Csáky-térrel.
A középkorban
ez utca hosszán vonult végig a városi árok
s mellette a városfal. Az utca eredeti neve
András-utca
volt lll. András király tiszteletére,
ki a városnak,
mint előbb mondottuk, nagy privilegiumokat
adott.
Legujabbari
gr. A n ti r áss y GYllla volt magyar miniszterelnök
s volt
külügyi
miniszter tiszteletére
nevezték
el.
Az
utca
történeti
nevezetessége
a rég i városi
kőr
falak egyik
sa r o k tor n ya, az 1430. évi
városi számadásokban
elöszőr
emlitett és
az
1573. évi
metszeten,
neiukűlőmbcn
a
Werner-féle
képen is jól szemlelhető
P é kt o r o II y,
mely ez időszer int lakósxobákk
van atalakitva,
E torony régi nevét onnan
kapta volt, mivel védelme
a város pékcéhére volt bizva. A pékek eredetileg
városunkban
is külön utcában laktak.
Az
1379.
évi városi
adólajstromban
tényleg
ernlitve van a pék e k
utc él ja,
Platea
pistorum.
l\Iinthogy
azonban a lajstrom a
külvárosokban
lakó pékeket
is említi,
világos, hogyakényszertelep
csakis a belvárosi pékekre
vonatkozott.
A
13i6. évi
szabályzatok
szer int
Összesen
16 volt a
pék mester ek s az általuk birt sütőkemencék száma.
Az
143l.
évi adőkőnyvben
18 pék, illetve
pékasszony
van felsorolva.
A XV. sz. végrendeletek
jómódú,
ház- és
szőlőbirtokos
polgárokul
tűntetik
fel őket.
á
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A Pék toronytól
huzódik
a Schnr it zer-féle
hál belső udvarában
a régi
kettős
vár o s fal a kőzébük
szorulő
Z win ger reJ.
A ház második emeleti részei a régi városfalon nyugosznak,
mig az első emelet
és
földszint a városfalhoz támaszkodik.
E torony
átellenében,
kőrülbelül
az Andrássy-utca
és a Vadász-sor
kőzt levő téren állott az
I430-lől 1532-ig- emlitett
R égi
T áb o r
nevü külső városi
erődmű,
(alter Tabor
pey Pekenthurn).
Ezt
a városi
tanács
15320en bontatta
le s tényleg
nyoma nem
is látható az 1573. évi városi látképen.
E
képen al az egész terület, mely a városbástyáktól
a Halásztelepig
terjed,
csupa
keritéses
kert ekből áll. A Péktorony
és a
Halászkapu
kőzt,
tehát ugyancsak
a mai
Andrássy
Gyula-utcában
a nevelelt
látképen egy másik védelmi
torony szernlélhetö. - Az Andrássy Gyula-utca legnevezetesebb épületei
a Városi Sz inháznak és az
Ipar- és Kereskedelmi
kamaranak
éjszaki
szárnyai
és a gróf Pálffy István-palota.
Ez
utcában van a Pozsonyban
lakó főranguak
casinója: a "Club",
továbt-a
az Első pozsonyi
városi
népkonyha.
A népkonyha
elsö eszméje Pozsonyban
1~73-ban merült
fel.
Valósággá
lett
az
1875-ben.
E7.
év
novemher
hó
3·ikán
nyilt
meg
Stern Fülöp alapírvanya
és konyhafelszerelése alapján .az elsö városi népkonyha
a
hosszu(Szilágyi
Dezsö-) utcai
Stern- féle
házban, honnan az rövid idő mulva a régi,
már nem létező
sz inház redout-épületi
casinó helyiségeibe
kölrözkődőu,
és hol addig
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maradt, mígnern 1~83-ban mai helyiségeibe
nem költözködött
az Andrássy
Gyula-utcában. Ma az intézetnek
alaptőkéje
~0721,
tartaléktőkéje.
segélyalapja,
építőalapja,
cselédseg élyzőalapja
és második tartalékalapja 76663 koronát tesz. Osszes évi bevételei
1903-ban
47128, kiadásai
47oB-l
koronára
rugtak.
A z ez utcában
létezett,
egykor
szerepet
játszott
"Ország
nádorához"
cimzett
vendégfogadó
ni.ir nem áll
fenn.

Anna-utca.. (A n n il ga ss e.) Az Ujvárosnak
ezen utcája a Fábri-utcát
kőt i
Össze a Kőtél ver ő-utcával.
Nevét
azon
véletlennek
kőszőrmi,
hogy 1?)79-ben elnevezése napja éppen Sz. Anna napja volt.
,A)tltOIl)'i-ut<m. (Apponyigasse)
Az Ováros ezenutcája II Lörinckapu-utcát
köti
össze a Főtérrel.
Régibb
neve
Vár o sház-utca
volt,
nni nevét
az Apponyi
család
után
kapta, melynek
egyik
háza
ez utcában
áll. 1867. óta ezen a baroecomennyezetekkel
és
hason
diszitésekkel
ékeskedő
ház
a Városház
kiegészitő
rész-it teszi, benne van a polgármesteri
s
egyéb városi functionariusok
hivatala, nemkülönben a kis tanácskozási
terem is. Földszinti helyiségeiben
a természettuJományi
egyesület
gazdag muzeurna van elhelyezve,
honnan
azonban
nemsokára
alkalmasabb
helyiségekbe,
a volt primási palotába
költőzködik.
E muzeurn rendkivül
gazdag
és
érdekes
természetrajzi
kincseket,
kővületeket, ásványokat,
állatokat,
szárított
nővé-

l:!

nyeket
tartalmaz
s jelen kg Feigler
Ferenc
sz akavatot t s gondos
felügyelete
alatt
áll.
Ar~ ••• ~' .Tállos. Iltcn.
(A r a n vJánosgasse.)
Az
Ujvárosnak
ezen ujon
épült
szép
utcája a Védcőlőp
utat
kőti
őssze
a Gasparits
Kilit-utcával
s áthasitja
az Ixabella-utcát.
Ejszak nyugati
részén
az
evang.
Internatus
hatalmas
(~pület(~nek
szárnya,
ddnyugati hosszát
pedig- az evans,.
evang.
Lyceurn udvartelke
szegi be. Ten'
szerint
déli
n"sz(;n folytatri-t
fog kapni
a
Dél l\rát)'éb-utdig
a Lyceurn-utca
irányában. Nevét
Arany
];ínos
hirneves
kőltőnk
után
kapta,
ki mint szegt~lly,
de eredetileg
nemes
földmives
család
gyermeke,
NagySzalontan
BiharrnegyéL"T1
1~17.
már c. z-iin
születelt.
Egy' időn át t anitó,
sz iuész , irnok , jegyzö,
\'égre
a Kisfaludy-tarsaság
elnöke
s a l\lagy. Tud.-:\ kadérnia
főtitkára
s igazgató-tanácsosa.
I~()í·hen
a Sz. István
rend k is keresztjét
kapta., i\leghalt
Budapesten
1882. okt. zz-ikén. Ercbe öntött
S7.0·
ura, Str obl műve,
a l\I. Nemzeti
Muzeum
előtt hirdeti
hirét, dicsőségét.
ÁrJtútl-itt. (...\rpádstrasse).
Az
Uj városnak
ezen félreeső
útja a Fűzfa-utcát
l.őti össze a Malomlip eti-úttal,
de tervezett
kifejlődéseker
a Kertész-utcáiv
, de sőt a
Kereszt-utcáig'
fog huződni.
Nevét a honalapító
Ar p á d fővezér
után viseli.
Aulid. I.Jujo!l<l.utcn.
(Aulich
Laj o s g a s s e.) Az Újváros ez uj utcája a

Stephánia-utat
köti őssze a Mélyúttal.
Nevét a Pozsonyban
1792, ben születet t Aulich
Lajos
hires magyar
for rarlalmi
tábornok
és
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bonvédminiszter
tiszteletére
kapta. l\Ieghalt
mint
nemzeti
vértanu
Aradon 184<). okt.
6-án.
Ez utcában
van a Csendőrségi
laktanya,
a csendörségi
parancsnokság,
a
csendörségi
szakaszparancsnokság
, a csend
örségi örs parancsnokság
és a csendörségi
tanosztály parancsnokság.
Ilnb-lltcu. (Bohnengasse).
Az
Uj városnak ezen utcája a Vall on-utcát köti
1849
össze az Ország-úttal.
A Halricsy-féle
-50. évi nagy városi térképen még mint
névtelen utca van felvéve,
ellenben
mint
Bab-utca
megjelölvék
a mai Bab-utcával
délen párhuzamosan
futó Iskolaés Zichyutcák.
Nevének
eredete
homályos.
Legvalőbbszinü,
hogy
a Bohrren
névszó
a
kőzépkor i Pe w n t szónak
az eltorzitása,
úgy,
amint a Nonnenpewnt-ból
lett a
Nonnenbahn.
Ez esetben a Bab-utca
(s a
vele párhuzamos
Iskola- és Zichy-utcák].
telke valamikor
til tot t telek volt. E magyarázat
ellen,
igaz,
azt a megjegyzést
tehetni, hogy e városon
kivül a külvárosban fekvő
telek
elnevezése
alig függhet
össze
kőzépkor i nornenclaturával,
mert
abban
az időben,
mikor a Pe W II t sző
Pozsony
lakóinal
még használatos
volt, a
mai Bab - utc a területe
alig. lehetett
topografiailag
kötött terület.
Ha azonban
megfontoljuk,
hogya
Bohnengasse
egy oly
időben
keletkezhetett,
amikor
a Pe w n t
szőnak
az értelme már egészen
kiveszett
a
közértésből,
akkor a fentebbi
nézet valószinüsége
meggyözővé
válhatik.
Ilnllus ..utca. (B a II us g ass e)~
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A Terézváros
ez utcája a Mária Teréziautat kőti össze a Váraljai
révparnal.
Nevét
Ba 11 u s Pál tudós és iró után viseli. Született Modorban,
iskoláit Pozsonyban
és a
külföldön . végezte.
Külföldi
tanulmányai
befejezése
után Pozsonyban
telepedett
le s
itt több éven át neveléssel,
utóbb
szölömíveléssel,
borkereskedésset
és tudományos
munkálkodással
foglalkozott.
Mikor
Kisfaludy Károly
1817' ben hosszas hányattatasai és küzdelmei
után rővid időre Pozsonyban letelepedett,
itt Ballus Pál segitette
őt
nerneslelküen.
Ballus szárnos cikket irt az
akkori pozsonyi ujságba. () a Pozsony kőrnyékén
található
rovarok ról adott ki egy
értekezést.
Legbecsesebb
mű ve az 1823-ban
megjelent:
Pressburg
und seine Umgebungen.
Érdemei
elisrneréseül
őt pozsonyi
polgárrá
és városi tanácsossá
választották.
Meghalt Pozsonyban
1848. ápr. 30 ikán.
Barát-ut,cu.
(F r a II zi s k a II e rga s se.)
Az Óvárosnak
ezen régi utcája
az Orsolya-utcát
kapcsolja
össze a Ferenciek terével,
illetve a Rómer-utca
val.
Ez
utcában
még sok kőzépkori
falrészletekre
találhatni.
Ez utcának a barátok
kelostora
irányába
eső részén állott egy védelmi féltorony,
melyet
az 1498. évi számadás
a
"kolostor
mögött levőnek"
(Halbturn
hinter dem Closter)' jelö\.
E féltorony
a mai
Vásártérre
tekintett
s a Marian-féle
képen
jól szemlélhető.
A Barát- utca eredeti neve:
Kolos
tor
mög ö t tie
v
utc a (hinter
dem Closter.)
Az itt említett
kolostor
a
Sz. Fer encrendieké.
Épitészeti
nevezetesö
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sége ez utcának
a Ferenciek
Sz. J á nos
káp o In á ja, mely késő-csuesives
épület a
magyarországi
monumentális építkezés egyik
legnevezetesebb
remeke.
Épült egy 1361'
ben Jakab biró által tett alapítvény
kővetkeztében
a hivek filléreiből
a XIV. és XV.
században
egy ott állott régibb,
ugyancsak
Sz. János tiszteletére
szentelt kápolna helyén.
Történeti
nevezetessége
az utcának
a Hu sz ita - ház,
mely nevét az ott isteni
tiszteletre
ősszegyült
kelyhesek
után kapta
s mely folyósója egyik oszlopán
ma is a
kelyhet mutatja.
Későbbi
években
a kisiparosok bődéi állottak ez utcában a Fererrciek kelostorának
temploma
falánál.
1101
most az ujabb stilü L Ó r et o mik ápo Ina
áll, ott Is69-ben
a barátok
engedélyéből
két kalmárbolt
épült volt. Ugyanott
állottak a kádárok
és kőfaragók
bődéi és műhelyei is. E bódékat még csak 1625-ben kezdették
lebontani,
mígnern az 1698.
évi
tűzvész
azok maradékát
is felemésztette.
Az itt állott kalmár-bódék
után az utcát
Kal m á r- utc á nak (Kramergássel)
is nevezték.
Boross Gábor-út. (B a ros s G ábor - St ras se.)
A Ferenc- Józsefvárosnak
ezen uj utcája,
mely a dunai állandó hid
létesülésének
kőszöni
keletkezését,
a
Grössling-utcát,
illetve a Vásártért
kőti össze
az András király-térrel,
illetve a Justi-sorral
és a Ferenc jőzsef-hiddal.
Nevét az 1848.
jun. 6-án született
belusi Bar o ss Gábor
néhai magyar
kereskedelmi
és kőzlekedési
miniszter,
a magyar vasutügy
hirneves
re-
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iormátora,
a zónatarifa
és a pőstatakarékpénztárak
létesíröje,
a Duna, nevezetesen
avaskapui
katarakták
szabályozásának
kezdeményezője,
a pősta-, táviró- és távbeszélőügy
fáradhatatlan
fejlesztője
után
kapta, kinek erélye Pozsonyban
is létesítette
az 188<)-1891. években a dunai állandó
vashidat.
A kivált
a Knez-féle kerti telkek
parcellirozasa
óta rohamosan kiépult Baressutca kitűnik elegans,
uri palotai által, melyek kőzt a secessió
is már erősen érvényesül.
Ez utcában
van ez időszerint
a
Ludwig-féle
bérházban
az V. hadtest parancsnoksága,
továbbá
az osztrák-magyar
bank
pozsonyi
fiókjának
1Iubert épitész
által 1982 ben barokstilben
épített s 1<)3630
koronányi
kőnyvértéket
képviselő
igen
szép
épülete.
E bankfiók
mükődési
kőre
kiterjed Pozsony,
Nyitra. Trencsén
és Turóc vármegyékre.
Pénzügyi
müveleteinek
összege meghaladja
a 22 millió koronát s évi
tiszta nyeresége
kereken 106 ezer koronára
tehető.
, Bástya-utca. (Basteigasse).
Az
Óváros
ezen kőzépkori,
festői képet nyujtó
szük utcája a Klarissza- utcát köti össze a
Mihály-utcdval.
A Halácsy-Iéle
városi nagy
térrajzon
l win ger ga s se
néven
fordul
elő. Nevét az éjszaki oldalán
végigvonult
városi bástyától
vette. Itt még rnost is sok
érdekes
régi falrészletre
találhatni , sőt a
régi bástya- helyiségekből
egynémelyik
ma
is használatban
van még.
Festői,
hatásos
képet
adnak
az ez utca elején a Mihálykapu közelében
alkalmazott
t.imasztő bolt-
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ivek. Ez utcában állott az ujabb időben épült
Zsidó-fürdő helyén v, szomszédságában
a
város egyik fürdöháza. melyről tudjuk, hogya
XV. század kőzepéig a pozsonyi Klarisszáké
volt, kiknek kelostora e fürdő szornszédságába esett. E fürdőt Fe 1 s ő - f ü r d őnek
is nevezték, megkülömböztetésül
a Halászkapunál állott Alsó-Fürdőtől.
Az 1379.
évi ad6könyvben Treletsch Mendlin fürdője
és fürdőse emlittetik, mint kik 40 dénárnyi
ad·h fizetnek. E fürdő a sz. mihály-bástyai
adóhelyek kőzt soroltatik elő s igy, miután
a sz. mihályi bástyaárok tényleg a Bástyautca éjszaki során vonul végig, alig szen.vedhet kétséget, hogya
mai bástya-utcai
imént emlitett fürdőhöz közellevövel
azonos. 1457,ben már rnint Gáspár
fürdős
tulajdona emlittetik, rnelyet ez végrendeletileg fiára Mártorira hagy. q64-ben, mint
a Flins-család
tulajdona szerepel,
I517-ben
már a város kezébe került, mert a város
ez évben bért húz a Sebestyén fürdősnek
bérbe adott Felső-fürdő után. 1520 ban és
1524'ben a város e fürdőnek több rendbeli
felszerelésére kőltekezik,
1526 ban a városi
kamarás elszámol 56 font dénárról
és 3
schillingről.
melyet a Felső-fürdö
és boltbér
fejében bevételezett. 1529·ben a város szinüveges ablakokat készíttet e fürdőbe, 1532ben vizrneritésért
borravalót ad. I533-ban a
város vizforraló nagy rézüstöt szeréz a
fürdőbe. IS38-ban a város a Felső- fürdőt
Sebestyén fürdősnek adta el So tallérért.
l\Iég csak a XVII. század vége felé kerü"
a fürdő vissza a városho~., .. mert 1682-16832
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Lan már uj ból huzz a ez után a bért. l\fegernlitjük,
hogy ez utcát egy időn át 1 lóhér utc á nak
is nevezték,
mert a hóhér
lakott
benne.
]'~gyik kőxépűlete
a fenntérintett,
a rég-i fürdő
helyén
vagy
szornsZl~Jságában
álló uj fürdö, az ort h izraelita
hitközség
tulajdonát
tevő s bérbe kiadott
u. 11. ls i II ó - f li r d ő.

(".oót' ICnUh)"nny I~ajm;-Iuuot.
(Graf
Datthyány
LajosQuai.)
A
Ferenc-jóxsefv.irosnak
ezen uri, szép, pa,
lotaszerü
házakkal
kiépített
partja a l laltértől
a Koronri zrisi dOIl1L '~rig
huzódik
Dunarnentén.
Területén
a Cscrz
vargái(
telepe
volt hajdan.
Bt:1\~ szakad a llajó·
és a Laudler-utca.
Során kiér a Vizikaszárnya
főtrontja.
E nagy négyszögü
területet
befoglaló kétemeletes
katonai
lak tanya 1763ban épült 17°,000 forininyi
városi kőltségen. Ez épület il városi évi kőltségvetésbe
173-lö koronányi
bevétellel
és 55°0 koronányi kiadással van beállítva. A Koronázási
dornbtérre
tekintő
délkeleti
szögén
a
Dunafolyam
vizmérője
van felállírva.
A
partnak
régi
neve
a 1 Ialácsy-Iéle
nagy
városi térkép szerint Dll n Ll par t (Donaulende),
későbben
Dun ak ő par t (DonauQuai). Mai nevét gr. Bauhyány
Lajos első
magyar
miniszter elnők után viseli, ki 1809Len Pozsonyban.
szűleteu
s itt a róla elnevezett utca nyugati részének egyik házában
lakott. 18-19-ben október 6-ikán Pesten vértanui halált szenvcdett.
Bnt.t,h,"án;f-té...
(13 att h y á n Y:
II1atz).
Az (h';írosnak
eszépen
arányo!t
ő

tere, melynek kőzepén
az 18g6-ban ültetett,
a második évezred politikai sikereinek aranyos reményével
biztato milleniumi fa virul, keleten az Or solya-utcával,
nyugaton
a szükV~írosh{iz-utcáYal
érintkezik.
E tér
m ir a XllI. században meg volt, bár névleg
még csak a XIV. században
találjuk említve. A XIV. században
e térre nyil ott a
városházán
elhelyezett
hóhérlak
(Scherigstub.).
Kűlőrnbőző
időkben
leülőnféle
nevekhez jutott.
1370. után a Főtérről
elpararresolt
mész árosok
és kenyeresek
b6déi
kerültek
ide s innentől
kezdve
M ész áros okt e r éne k nevezték, pey den Fleischpenkn
és unter den Fleischpengken.
Igy
nevezik a XV. századi
végremleletek
is.
A XVI.
és XVII.
századokban,
mikor a
mész ár sxé kek és kenyer esbődék
a Vásártérre
helyeztettek,
a 13 ú z api ac (Tra idmarkt)
nevet
kapta,
nyilván az itt áruba
került búza után. De itt volt egy időn át
a zsibvásár,
a Tan d Im ar k is. Még későbben
Sz. J á no s- tér nek
hivták Nep.
Sz. Jánosnak
itt a városház falához tamaszkodó, vasrácscsal
bekerített barokstilü szobra
után. E néven szer epel az a Halricsy-féle
18-+<)- 50. évi városi nagy térképen
is. Még
csak IS79-ben júl. 28-án változtatrák
át mai
nevére. E nevét Ba t t h Y á n y József primás
után viseli, mint ki itt a régi primási curia, a
már 137o-ben emlitett P s P ö k - ház helyén
a mai prímási,
most már városi tulajdont
tevő fényes palotát építtette.
Ezért a He reeg - tér névre is találunk,
melyet a k őzhasználatban
megjelölésére
alkalmaztak.
A
ű
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r~gi prirnási
palota
külső
alakjáról
nem
maradt
ránk rajz, de tudjuk,
hogy volt
Sz. Lászlo tiszteletére
felavatott
kápolnája,
melynek alapítöjául
Széchi
Dénes biborest
tekintik.
O e kápolnát
1454-ben alapította
s említve találjuk azt egy az országos
levéltárban levő 14S6-ban kelt okiratban
is. Uj
oltárt 1634-ben kapott.
A kápolnát
utóbb
Lippay Györgyeszterg.
érsek megujittatta.
Gondnokai kőzül ismeretesek
1596-ban Bimmelreich György,
161<)·ben Balásfy Tamás,
162s-ben Veresmarty
l\Iihály. Említésre méltó
továbbá,
hogya
Pozsonyban
1611-1662-ig
nyomatott
kőnyvek
mind a régi primási
rezidenciaban
nyomattak.
A polgári nyomdának,
a Gründer
Gottfried
nyomdájának
első nyomai
még csak 1666-b(ln merülnek
fel, l\Iég csak 1720 után vált a nyomdai
ipar Pozsonyban
Royer
Pál és örökösei
alatt élénkebbé,
Ami a Batthyány-térnek
legnevezetesebb
épületeit
illeti, először is
a már fent érintett uj Pr i más - palot
át
említjük. Ezt Batthyány
József primas rendeletére
és költségére
Hetela
Menyhért
udvari épitész építette
I787-ben. Ez épület
ormozatán
allegorikus
szobrokkal,
a tudományra,
honszeretetre,
kormányzásra,
hittudásra
és papi
méltóságra
célzö szoboralakok kal van diszítve.
A föfront háromszög-tympanonján
a fresco-festmények
f;:ijdalom már teljesen
tönkre rnentek, Földszintjén
van a szép arányu kápolna,
mely
Zallinger,
Madinger
és Kohl oltárképeivel
van diszítve.
Egy Krisztust
a feszületen
feltüntető
bronz
szobormű
nagyon figye-
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lemre méltó müalkotás.
- A főldsz intr ől szép
és kényelmes
lépcső
vezet
fel a tágas,
világos lépcsőuázban
az első emeletre.
A
második
emeletre
vivő
lépcső
az udvar
felől van, mi legjobban
érteti meg velünk,
hogy az első emeleti
pompás
helyiségek
"nagy
űr '' számára
épültek. Első emeletéhen van a pompás
sz ép tükörterem,
16
oszlopon
nyugvó
karzattal
és szép üvegcsillárokkal.
E teremben
irtálc alá 180g-ben
a pozsonyi békét. Ugyanauban
szentesítette
1~4~. ápril n-éri V. Ferdinand
király, Mária
Anna királyné,
Ferenc Károly
és Ferenc
József Iöherceg ek , Istváo
főherceg-nádor
('s az összes miniszterek : gróf Batthyány
Lajos,
Kossuíh Lajos,
Szemere
Bertalan,
Deák Ferenc, hg. Esterházy
Pál, gr. Széchény i István, Mészáros
Lázár, br, Eötvös
József
és Klauzál
Gábor
jelenlétében
a
milliókat
felszabadító
48-iki
törvényeket.
A palota hátsó részét 1809. jun, 28-án elhamvasxtottrik
a
francia
bombák,
A
legnagyoulJ
baj azonban akkor érte a palotát, mikor a politikai
viszonyok
változásával városunk mindinkább
háttérbe szorult.
Mióta
Pozsony megszünt az országgyülések
és a koronáxások
helye lenni, azóta a primási palota is mind szornor úbb napok elé
tekintett.
IIe\yiségeit
bérbe adták. Egy időn
át benne volt az áll. nőpraeparandia
intézete,
majd a kath. Casinő
is. A katonai
törzstiszti
tanfolyam
és az iparés fémipar
iskolai valamint a kath. temetkezési egyesület
raktárai ez idő szer int is benne vannak még.
1902-ben aug. 30-ikán
a palotát a lőrinc-

kapui primási
bérházxal
együtt meg vette
legfőbb kir. keg-yúri, illetve kormányhatósági jóváhagyás
mellett a város 320 ezer
keronán
s helyiségei
muzeumnak
és városi
hivataloknak
vannak kiszemelve.
A városi
mérnöki,
a katonaés besxállásolási,
az
erdészeti
hivatalok
és a kőzkőnyvt ár m.ir
is beköltőzkődtek.
A kőzkőnyvtár
1900-ban
okt.
i-én
nyilt meg.
l\Iegalapitásakor
a
muzeumok
és könyvtárak
országos
föfelüg yelősége
inditványára
és közbenjárására
a kormány
részletekben
fizetendő
40 ezer
koronát
szavazott
meg a kőzkőnyvtár
berendezési és épitési céljaira. Emellett 2 ezer
kerondnyi
évi államsegélyben
is részesiti.
Egyébként
e kőnyvtár
a városi budgetben
is IO ezer koronát
főlülmuló
költségtételt
képez. Kőnyvkészletének
alapját a Haladókőr 3000 kötete tette, azóta vétel és ajándék utján a kőnyvkészlet
IO ezer
kötetre
szaporodott.
Amint
szük
helyiségei
megnagyobbodnak,
a helybeli orvos- és természettudományi
társulat nagy és becses könyvtára is a városi közkönyvtár
jelesen beválő
kezelésébe jön. Látogatottsága
igen kedvezőnek mondhatő, mert az olvasók évi átlagszáma 21/2 ezerre tehetö, A város által történt
átvétellel
a hires épület, Pozsony leg uribb
épülete
ismét jobb jövönek néz elé, rnert
tetemes
költségen
tervezett
restaurálása
azt ismét régi fényben
fogja ragyogtatni.
A primási palota átellenében
van a Jezsuiták nagy kolostora, Ezt Kollonich
biberosérsek épitette számukra.
Ok eredetileg
a
Káptalan-utcában,
a I'ázrnány
által épitert

mai k ir , jogakadémia
épületében
laktak.
Onnan a batthy.iny-téri
uj hajlékukba
költőz kődtek.
lí74-ben
eltörölték
rendjüket
s
batthyány-tér
i székházuk
privátemberek
kezeibe
ment
at, míg nem az 1854-ben
ismét birtokuk ba került. 1855. május hóban
az épület
ujból
a jezsuit.ik
kizárólagos
birtoklasaba
ment át. Azóta
buzgó, nagy
tevékenységet
fejtenek ki a kath.
hitéleti
téren.
Ilcluuy-uten. (B eIn a y g ass e). Az
Újvárosnak
ezen
a lovassági
laktanyát
nyugatról
és éjszakról
befogó
utcája az
Esterházy-tért
köti össze
a Pőllni-űttal,
illetve irányul a Stinc-útra.
Nevét Bel nay
György
Alajos után kapta, ki Pozsonyban
1792-töl 18o<)-ig akadémiai
tanár és nyomdatulajdonos volt. Született 176s-ben Trencsénvárrneg yében.
;\[eghalt
Pozsonyban
1809.
okt.
zó-ikan.
Szerepelt
mint publicista,
történetiró
és kiadó. Sz.unos műve maradt
fenn.
Bél :"[átyá~-utt·a. (13 é 1 1\1á ty á sg.a s se.)
A Nándorváros
ezen hajlott ivű
szép
és tiszta utcája Ll Kisfaludy-utcát
köti
össze a Frigyes
főherceg-úttal.
Belé szakad
délről a Lyceum-utca
és belé fog szakadni,
ha az utca-tervezet
késöbb megvalósittatik,
az Arany
János-utca
is. Az utca eredeti
neve Nun n en p elln t. Az 1379. évi városi
adólajstromban
mint Pl; w n tam
o ni a 1iII m,
az LB'). évi városi
telekkönyvben
Nonnenpewnt
der No n n e n (allodium
monialium}, az 1557. évi bordézsmajegyzékben mint Nunnenpandth
szerepel. Ebből

a kőzépkori

német
névből lett a későbbi
roncsolt
Non n e n ba h n sebb,
1 a rossz
magyar
Apá c apá 1 y a. A Peunt név a
XV.
századi
végrendelete
kben
gyakori
Pewntt, pönt szőlődülőtől
származik. A név
és jelzöje
Non n e npeunt
és allodium
mon i ali u III világosan
jelzi, hogy ez utcaterület
a Klarissaaapácák
fekvőségét
képezte.
Ez ebből
is tetszik
ki, hogy az
1557. bordézsmajeg yzék szerint az ez utcában volt 44 házhely mindegyike
karácsonykor a Klarisszak
kolostorának
50 dénárnyi
pénzbeli fizetést s egy-egy
tyukot tartozott
beszolgáltatni.
Hogy
ez utca a nyugati
végén kapuval
és kapugáttal
birt,
azt az
I..J.56. évi városi számadőkőnyv
bizonyítja.
Mai nevét 13 é 1 1\1 á t Yá s hirneves
földraj zi
és történeti
iró után kapta, ki Ocsován
ZemplénvármegyélJen
1684 ben
született,
Losoncon,
Poz s o n y b a n és Halléban
tanult.
Előbb
besztercebányai
conrector,
aztán ev. lelkész,
végre
pozsonyi evang.
gymnasiumi
tanár és lelkész volt. Számos
irodalmi rnűvei legnevezetesbikei:
a Hungariae antiquae et novae prodrornus,
(Nűrnberg 1723), továbbá:
Adparatus ad historiam
Hungariae
(Pozsony
li35-46)
és a Notitia
Hungariae
novae historico-gographica
(Bécs
1735-42),
mely azonban töredék maradt. A
mü ki nem
adott
részeinek
kézirata
a
primasi levéltárban
van Esztergomban.
Bél
Mátyás volt az, ki IT:!I-ben i\Iagyarországon
az első hirlapot, a Pozsonyban
megjelent
Nova Posoniensia
cirnüt adta ki. Tudományos érdemeinél
fogva őt több tudós tár-
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saság, névszerint
a sxentpétervári,
londoni,
berlini tagjává
választotta,
Ill. (VI.) Károly
császár-király
őt nemesi rangra
emelte és
császári
historiografusnak
nevezte
ki, a
pápa pedig őt aranylaneos
emlékéremmel
tüntette
ki. Meghalt
1774-ben. A Bél
Mátyás-utca
legnevezetesebb
épületei
az
1774-76-ban
épült német evang.
templom
és plébánia
és az 1777-ben épült kisebb
magyar-tör
evang. templom. A német evang.
templom oltárát a Lieber által szépen festett "Krisztus menybernenetele"
kép ékesiti.
mig
sekrestyéjében
a hires
Oesernek
Krisztust
Emmausban
feltüntető
oltárképe
őriztetik.
Az utca egyik házát emléktábla
teszi feltűnővé.
Ezt a pozsonyi
Toldy- kör
illesztette
a ház falába
annak
emlékére,
hogy
Petőfi
Sándor 1843. junius és julius
hónapokban
e ház egyik
szerény
udvari
szobájában
lakott.
Ugyanezen
utca egy
másik
házát,
melyben a pozsonyi felsőbb
kereskedelmi
iskola van, az teszi emlékezetessé, hogy benne városunk
ünnepelt diszpolgára,
Tha 1 y Kálmán,
hirneves
történetirói kitünőségűnk,
a Rákóczy-kor
halhatatlan buvára s a parlamenti
béke szerenesés helyreállitója
évek óta lakik,

Bt,:rc!léuJ'i Mikló!I-lltcn. (8 e tc sén y iga s se). A Ferenc-józsefvárosnak
ezen most keletkezett
utcája a Justisort kőti
össze
a Fadrusz
János kőparttal.
Nevét
székesi gr. Bcrcsényi
Miklős
hirneves
szabadsághös,
ll. Rákóczy Ferenc fejedelem
dicső
tábornoka
és legmeghittebb
barátja
után kapta. Született 1650. táján, gróH"á. lett
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168<)-ben, arany
sarkantyus
vitézzé s kamarássa
16c)2-ben. Ráköczynak
1701. május
zo-ikén
árulás
következtében
történt
elfogatásakor
Lengyelországba
menekült.
Innen jött 1703-ban a fejedelem segitségére
s sxoritotta vissza Károlyi Sándorral
együtt
Pozsonyig
Forgách
Simon és Schlick császári tábornokokat.
1704-ben ö alkudozott
a fejedelem
megbizásáből
Selmecen
a
császáriak kal. A pozsonyi alkudozásokon
is
Bercsényi
volt a fejedelem
egyik képviselője. Része
volt a turóci
követeknek
az
ónodi
gyülésen
való
összevagdalásában.
Vitéz harcole után követte
menekülö
fejedelmét Franciaés Törökországba.
l\Ieghalt számkivetésben
Rodostóban
1725. nov.
2s-ikén_ Hátrahagyott
leveleit
és leveles
k őnyveit
szarnos
kötetben
Thaly Kálmán
adta ki. Kéziratos
emlékiratai
a párisi külügyi levéltárban
vannak.
Jlhuu'by )i'I·ig~,.es•.(". (13 i a ne h yga s se.)
A Ferenc - józsefvarosnak
ezen
ujonnyitott
utcája a Gyár-utat,
illetve a
Malomligeti-utat
köti össze rt Télikikötő
tájával.
Belészakad
a Rákóczy Ferenc-utca
és a Mitterhaufeni-út.
Nevét ez utca Bianch)'
Frigyes
tábornok
után kapta, ki 180C)-IJen
hősiesen védte meg I. Napoleon
ellen a
pozsonyi hidfőt és vele a várost.
JUulb6bázi-út. (I3atzenhauserw eg.) Ez út a jeszenák-út
folytatását
képezi s nevét a 3 Bim b ó h 7. nev li nyári
mulató- és korcsmahelyiség
ek után viseli.
Régi
neve
Vierziger-\Veg,
mert
a
kőlépcsőnél
a Vierziger
nevű szőlődülő
á
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el.
1\1" i 13imbőház! -út nevét
mellett vezet
1870. jul. :!t)-ika óta viseli városi kőzg yülési
hat ározutból.
A Bimbóh;íz a rosszul értett
Batzenhaus
helytekn
ll13gyarít,isa.
Barzen
nem Botzen = bimbó,
hanem
egy rég'i
szölődűlőnek
a neve,
rnelyet
a XV. és
XVI. századi végrendeletekben
pa t zen,
pat zen, pe cer: néven igen gyakran
említve találunk.
Erdekesek
ez uton a földtani képletek
alakutásai.
Ez úton a gránit
szemcsés szerkezete
réteg-es alkatba megy
áto Kevés benne a mezöpát,
de annál több
benne a kvarc és csillám s így fokozátoSan átmegy
gránit-gnájszba,
gnájszba
s
csillámpalaba.
IIoeskay Ish áll-lIhm.(Bocs kay
l s t v n Ga s s e.] Az Ujvárosnak ezen legkülsöbb
utcája ~ Récsei-utat
kőti össze a
Szőllösi-únal.
Athasítja
a M, AlI. Vasut
vágvölgyi
sinútja.
Nevét az I557-ben született Bocskay
István, az 16°4-1606. évi
erdélyi felkelés vez.ire után kapta. Bocskay
a felkelést
a magyar
elégedetlenek
és a
török porta
egyetértésével
vezette.
1605.
fcbr. zz-én
a sz er edai orsz,iggyülésen
a
magyarok
és
székelyek
Erdély,
ápril
zo-ikan
a szerenesi
országgyülésen
a
magyar
forradalmi
párt Magyarország
fejedelmének
választou.ik.
Az insurrectió
alatt
Pozsony
is nehéz
napokat
élt áto Már
rőoy-ben
mutatkoztak
a mozgalom
nyomai
városunk
vidékén.
A polgárság
kényszerült
a szüret
végett
Illésház y Istvánnal
alkudozni és egy
100 lovasból
álló Bocskayféle védőrcsapatot
kiállítani,
amiért a lovar

á
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soknak fejenként 4, a parancsnoknak
S0 s
azonfelül még 1500 for intot fizettek. A· következő
1606. évben
is ismétlődőtt
ez az
eset s ez évben csatára is került a dolog
Pozsony falai alatt.
A Bocskay seregnek
Búcsi Imre vezérlete
alatt álló 6 ezer embere megütközött
Basiának
részint a külvárosokban,
részint a dunaparti
megerősített táborban
letelepedett
10 ezer zsoldosaval. A csata délutáni 4 órától esti II óráig
tartott sa Bocskay-csapatoknak
Nagyszombat felé történt visszahuződásával
végződött,
de kevéssel
reá Somogyi
Mátyás
rontott
be Récséről,
400 hajdúval
felperzsel ve a
külváros
egy
részét,
mígnem
avalIonok
őket
visszanyomtak.
1606. jan.
23-án
Bocskay István Mátyás
főherceggel
folytatott hosszabb
alkudozások
után békét kötött ll. Rudolf császárral.
E béke a magyar
protestánsoknak
vallásszabadságot
biztosított és egyéb
sérelmeiker
is orvosolta.
Bocskay a béke után is Erdélynek
s Magyarország
eg)' részének
fejedelme maradt,
de már 1606. dec. 29-én meghalt.
Az ellentétek emlékének
kiengesztelésére
alkotmányos
fejedelmünk
Bocskay
Istvánnak
is
állított a székesfővárosban
emlékszebrot.
Ilo(lzá-utea. (Ilo II erg ass e.) Az
Uj városnak
ezen kanyargós
utcája a Füzfailletve az Árpád-utcát
köti össze a Zsigmond király-úttal.
Nevét
a vidékén,
de
Pozsonyban
átalán
gyakori
bodzafa után
kapta.
Hajdan
ennek
vonalában
eselt a
vesztőhely.
Az oda vezető
úton állott a
bucsúzt ató-kápolna,
melynél
a kivég zen-
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dők a vallás
sültek.

utolsó

vigasztalásában

része-

Bogllár-u1tou.
(\Va g ner g ass e.)
A Nándorvárosnak
ezen
derékszögben
megtörő utcája ezidöszerint
a Kérház-utcát
köti össze a Vásártérrel.
Ha azonban
a
közel jövőben
a Kérház-utcaval
párhuzamosan tervezett,
a Bognár-utcát
a Máriautcával
összekötő
uj utca megnyilik, akkor
a mai Bognár-utcának
azon része, mely a
Vásártérre
torkollik ki, már a tervezett
uj
utcának a nevét fogja viselni.
A Bognárutca név történetileg
emlékeztet
a már
hajdan is Pozsonyban
tekintélyesen
képviselt
bog n áro k és ker
k gyá rt k virágzó
iparára.
Oly városban,
melyben a mezöés erdőgazdaság,
nernkülőmben
a sxőlőmüvelés
oly jelentékeny
volt, de a hol a
fuvarozás
is igen tekintélyes
kereseti ágat
tett, a bognárság
és kerékgyártóság
nem
lehetett jelentéktelen.
A bognárok
tényleg
emlittetnek
is feles számban kőzépkori
iratainkban:
az adó-, telek- és szárnadőkőnyvekben,
Egyes
adatokból
kitünik,
hogy
szoros mesterségükön
kivül terjedelmesebb
borterrneléssel
és borüzlettel
is fog lalkoztak s közönséges
járómüveken
kivül diszkocsikat is készitettek.
Ujabb időkben is
ez iparág csinos kocsikat készitett Pozsonyban, melyek export cikkekként
az Alföldre,
a felvidéki megyékbe,
de a Dunafejedelernségekbe
is szállittattak.
Ma js Pozsonynak
nevezetes
kocsigyártő
gyárai
és mühelyei
vannak, névszerint
a Marschall
Antal
és
Hrnschka
].-féle gyárak
örvendenek
a leg .•
é

ő
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jobb hirnek. Mellettők
a jóhirü kisebb mühelyes
bognárok
és a kocsifénymázolók
száma is jelentékeny.
- A Bognár-utcában
van ezidöszerint
a pozsonyi kereskedők
és
kereskedelmi
alkalmazottak
betegsegélyzö
pénztára.
Ilo It h'_(S c h w i b bog en). Nem utca
mint
inkább
kapualji
átjáró,
mely
a
Mih.ily- illetve a Ven tur-utcát köti össze a
Plébánia-,
illetve a Klar issza-utcával.
Régebben
Ka mar a - ti tc á nak
(Karnrnergasselnek)
nevezték,
mert akamaraépület
(a Inai Országház)
alatt vezet el. A közel
rnultban itt volt elhelyezve
a vegykisérleti
laboratorium,
utána a városi
kőzkőuyvtár,
rnely raxonban
1<)04. augusztus
havában
áthurcolkodott·
a Primaspalotába.
A Boltív
alatt jobbra van a bejárás a m. kir., térképt árba. mely nyilvántartás
céljából Arva,
Baranya,
Bars, Győr , l Iont, Liptó, Moson,
Nógrád, Nyitra, Pozsony, Somogy,
Sopron,
Tolna, Trencsén,
Turóc,
Vas, Veszprém,
Zala és Zólyom vármegyék
eredeti katasztrtilis felvételeit
tartalmazza.
Jlónillj )i'•.
wel1(~-lIhm_ (13 o n i sgasse.)
Az Uj városnak
ezen az Alagútsorból kiinduló, az uj sxőlöszeti
szakiskola
mellett elvezető
s aztán az Alagút-sorba
visszatérő
uj utcája 13o nis Ferenc nemzeti
vértanu
után
viseli nevét.
Ö Batthyány
Adám fögenerális
alatt számtalanszor
tüntette ki magát a törökök ellen vivott harcokban. ll. Rákóczy
György
fejedelemnek
diplomatiai
küldetésekben
járt bizalrnas embere. A Lipót alatt megindult nemzeti moz-
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lelkes hive s az alkotmányos jogok
védője.
A \ Vesselényi-ZrinyiNádasdy-féle
összeesküvésnek
részese,
a
miért
le70
jun.
u-ikén
elfogatván,
1671.
tavaszán Pozsonyba hozták s itt a judiciuni
delegatum elé állították. E biróság 1671. ápr.
io-én mint felségsértőt
és lazadót
jog- és
jösaág vesxtésre
itélte. Az itéletet rajta ápr.
30-án pallossal hajtották végre Pozsonyban
a Főtéren.
Teternét a Lőrincegyházi
temetőben
helyezték
el.
JCrulllleckelo-llt.cn. (13 r a II II e c ke rga s se.) A Terézvárosnak
ezen kétszeres
szőg ben megtörő szűk utcája a Mária Teréziautat kapcsolja
össze a Vár aljai révparttal,
Nevét 1879-ben jul. 28-án kapta a városi
kőzgyülés
határozatából
báró
13 r au nc ck er Antal után, ki Mária Terézia ideVuen a !\Iária-Terézia-úton
eszközölt
építkezései .iltal tett szert Pozsony lakói hálás
elismerésére .
Búzu-._iuc.
(F'r u c h r p l a t z.)
E
lankasan
emelkedő
tága~ piac elválasztja
a Nándorvárost
az Ujvárost61.
Éjszaki házsora az Ujvároshoz,
déli házsora a Nándor- .
városhoz tartozik. Belé torkollanak
a Szénatér, a Széplak-, a Vallon-utca,
az Országút, az Erzsébetés a Mária-utca.
Hajdan
e tér a város
külsö
falain is kivül esett
volt.
A régi fal egy része ma is látható,
az a mérőház
szomszédságában
kiér a
piacra.
Mai nevét
e piac az itt tartatni
szokott
bűza-vásártól
kapta.
E téren van
a városi mérőház
s ennek közelében
lesz,
keskeny
oldalával
már a Széplak-utcába

rendületlen

terjedve
az 1903. évi okt.
és nov. kőzgyülések
határozatából
kivitelre elfogadott,
eddig a rniniszteriumtél
még j6vá nem hagyott Nép f r döfelállítva.
E férfiak, nők
és gyermekek
számára
tervezett
fürdőre
66800 korona van elöirányozva,
kád-, ele
főleg zuhanyfürdésre
való célszerű berendezést
kap s renaissancoskod6
külsejével
a Buza-piac
építészeti
csinosságát
jelenté·
kenyen
emelni
fogja.
A X VII-ik század
óta e téren
létezett Arany Sas cirnü vendéglő még csak napjainkban
szünt meg.
fj~áky.tér.
(Cs á k Ypia t z}, Ezen
a Ferenc - jőzsefvároshoz
tartozó
tér a
Városi
Szinház
mögött
a Rózsaés az
Andrássy
Gyula-utcákat
közvetiti.
Régi
neve Vigadó-tér
(Redoutenplatz)
volt,
mert erre nyilt ki a régi sxinházzal
kapcsolatos
Vigadó.
E régi nevet 18N-ben
változtatta
át a jul. 28-iki városi kőzgyülés
mai nevére.
Ez ujabb nevét keresztszegi
gr. Cs á k Y György
után kapta, ki a mostani uj szinház helyén
állott régi szinházés redoutépületet
1776-ban létesitette,
amit
a régi márvány
felirat
hirdetett.
E régi
szinház
a város
és az épitö
gróf közt
kötőtt
szerzödés
értelmében
I786-ban
a
város tulajdonába
ment volt áto - A Csákytéren
ma a következö
épületek
vannak:
nyugaton
a Városi
Szinház
hátsó
része,
keleten
a régi
Berendy-íéle
ház helyén
Hubert József budapesti
müépitész
tervei
szerint 370 ezer koronányi
költséggel
épült
Ipar. és Kereskedelmi
Kamara palotájának
arcvonala,
délen a Sz. Lászlóról, Sz. Imré .•.
ü
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r ől és SZ. Erzsébetről
nevezett
róm. kath.
elemi iskolák és torna díszes épülete, éjszakon az adó- es vámhivatal
ódon épületének hatalmas
faltárnakkal
jellegzett
hátsó
része és a Motesiczky-féle,
a Lőrinckapuutcára is kiérő,
a föranguak
klubját
magában foglaló nagy bérház. Ugyanitt
van az
,895·ben
alapitott
Pozsonyi
Urlovasok
egylete is. A tér közepén
kisded fasétány
és nyáron
keresett
kerti étkezőhelyiség
van.
Csalogá,lIyvölgyi-út. (N a c h t ig a l l e nt ha 1- We g.) Ezen hegyiút a Vöröskereszttől
a Malomvölgybe
vezet
le s
nyáron
kedvelt
kir ándulasi út. Nevét a
malornvőlg yi-űt
mentén
a Vödric-patak
innenső részén a 3 -ik és -J.-ik malom között
fekvő Csalogányvölgy
után kapta.
A
Csalogányvölgy
pedig
nevét azon már a
régiek
által nagyrabecsült
s Európában
mondhatni
speciálitást
képező, utánozhatatlanul felséges királyi énekesek,
a szerelem
dalosai
és költöi,
aki s fül e m i l é k (Iusciniae lusciniae L., lusciniae minores L. Br.)
után kapta, melyek e völgyben,
de vidékünkön egyébütt
is, a ligetekben,
kertekben,
bokrokban,
világos
alju erdőkben
szaporák
s melyek völgyes,
bokros, vizes
környékünkön
bizonyára
még jóval sza porabbak
is volnának,
ha a cukermandliak
annyira össze nem fogdosnák
és lőnék őket.
Császár-út. (K a iser w eg.)
Ezen
a Terézvárosből,
a Várútból
kiszakadő
s a
hegyekre
elvezető út nevét a kőzhiedelern
szerint onnan vette, mivel a várban lakott
li

császrirnő
és kirrilynő
ez úton
Mriria-Terézja
tette meg- hegyi sétáit.
1{ogy az út maga
már sokkal
előbb,
il X V.
században
is
megvolt,
azt k~tségtelel1né
teszi az 1439.
évi városi számadókőnyv,
mely szerint
ez
évben a városi polgárok az általuk a várban
ostromolt Rozgvn yi Ist várinak
a menekülést
azzal akarták
lehetetlenné
tenni,
hogy a
l\Iotzengrund-nál
sővénytor
laszokat emeltek
és futóárkokat
ástak.
A vári helyőrség
eszerint a várból csakis a Császár-úton
menek ülhetett
volna.
Fz út rnentén ruindjárt
kezdetben
találhatók
a városi vizvezeték
rezervoirjai,
melyek
a Kaszmnchersz iget
fordsaiból
felhajtott
ivóvizet
gyiijtik mag okba.
Ez úton jutni
tovább
a Szamárhegyhez,
hol ez út elágazik,
éjszaki ága
a Vöröskereszthez
s ezen túl a Bimbóházakhoz , nyugati
ága ellenben
a Csalogányvölgybe,
illetve
a Malomvőlgybe
vezet. l\Iint sétaút
ielséges
út viruló szölőtők kőzőtt, elragadó kilátással erdős hegyekre és a Lajos Dunavőlgyre.
(·snkn-Iltcn.
(H ech ten ga s se.)
A Teréz-városnak
ezen hegyrevezető
utcája
a Váraljai révpartot
köti össze a Várlépcsőutcá val,
belészakadnak
az Oeserés a
Floririni-utcák.
Nevét az utca elején állott
"A kék csukához " cimzett
korcsma
után
kapta 187(j-ben jul. 28-Jn. A névegyébként
a Dunánkban
honos, a vizi ragadozók
legveszedelmesbikére,
a csu kár a is emlékeztet.
Mint
régen
Dunánkban
szapora
halfaj, nagy szerepet játszott a háztartásban
és városunk előkelő vendégeinek
megven-

dc
mint
ajándék
is becsült
dt!gelé~él>en,
volt.
Igy tudjuk. ho;.;y Li-l-9-ben jan. az-éri
a tanács Temesközi
Bálint
pozsonyi
várgróf
neje nővérének
la kadalmára
4 jó csu k á t
kűldőtt
nászajándékul.
Mikor I-i-77-ben Magdolna
(jul. 2~,) napj.in
Mátyás
király nejét
Beatrixot
Pozsonyba
hozta
és a király
látogatására
('des anyja ,} Iunyadi Jánosné
is
eljött,
a v.iros
c S II k á k kal
vendégelte
rne~ őket.
Később
is divatos
maradt ez.
1 S'JI·l>en
szept.
3 t én a 7. erdél yi követségnek juttatott
a város
csu k á kat
és jó

pontyokat.

,

J}t'úl{-ut.·a.

(Deákgasse),

Az

()város
egyik I~~gösihb és legmozgalmasabb
városi
(:ktd
mutató
utcája.
Eredetileg
a
Sz.
~Iihcíl)"lltca
f, .lytaté sa.
ÖsszekCiti
a
Mihály k a put a l lalé sxkapuval.
Ma a Ventur-

s illetve a Mihá ly-utcát
kőii
össze a Főtérrel s a Zöldszoba-utcával.
Eredeti
ősi
neve Nye r ge s - utc a, mi vel a közér>kor-·
ban itt tanyázlak
a nyergesek,
kik a XIV.
és XV. szrizadi
adó-,
telekés
kőnyvekben,
meg \'égrendeletekben

számadógyakran

emlittetnek.
Kőzépkor
i nyerg eseink kiválősága mellett
az bizonyít,
hogy műkészftményeik,
k ivált
nyerg ek, lőíékek
és lósxerxzrim-félék
gyahan
szolgáltak
ajándéktárgyakul,
melyekkel
a városi
tanács'
a
városba
jövő királyokat
és előkelőségeket
megtisztelte.

Ujabban

az

1~7().

évi

julius

2ö-iki városi kőzgyülés
hazánk
legbölcsebb
államférfia.
az 1803. okt.
17-ikén
Kehidán
Zalamej-yében
született,
a pozsonyi IS:P-36
cs 1;-)30-43.
évi diaetákon
oly
kiváló
3*

3G

államférfini
szerepet
játszott, magát nagy
képességeinél
és hazafias jellernénr-l
fogva
az ellenzék vezérévé felküzdött s l~í6. jan.
zo-ikén Budapesten meghalt D e k Ferenc,
Pozsony
város diszpolgára
tiszteletére:
Deá k - utc a névvel diszítette feJ.
DobrovibJ ltlihnl~f-utclI. (Oo brovits
Mihály-Gassse.)
A FerencJózsefváros ezen utcája, mely előbb még
a Gyár-utcához tartozott, a Royke-utcát köti
össze a Jakab városbiró térrel. Áthasítja
a Baress Gábor-utat, az András király-tért,
a Raneyss
István utcát és a Kempelen
Farkas-utcát.
Nevét Pozsony város utolsó
birája Dob r o vit s l\Iihály után viseli az
1<)0-+.évi junius 7-iki kőz gy ülés határozatából. Dobrovits Mihály 1810, junius ző-án
született Pozsonyban,
a középiskola . elvégezte után a theologiai pályára ment, de
mert akkor a németországi
egyetemek látogatása tiltva volt, a jogi pályára lépett
és 1833-ban ügyvéd lett. Mint ügyvéd az
1843-iki diaetán Pozsony városát képviselte.
18.:!-7-töl51-ig városi tanácsos, I861-ig törvényszéki tanácsos, 186:-töl I87o-ig Pozsony
városának föbirája,
1870--1874 julius IO-én
bekövetkezett haláláig a pozsonyi törvényszéknek
elnöke volt. Olajfestményes arcképe, Majsch Ede müve, a polgármesteri.
hivatal falát disziti. - A Dobrovits Mihály
utcában van a Leves osz tóvárosi
intézet, melynek alapja 56034 koronából, tartalékalapja pedig 32721 koronáből
áll. A
levesosztoház
egyuttal kőtöszer-szekrénynyel ellátott elsösegélynyujtási
állomás.
á

il7

~ Domb-utcn. (Berglgasse).
Az
Ovarosnak
ezen félreeső utcája a Klarisszautcát köti össze a Káptalan-utcával.
Nevét
al. itt lankasan
emelkedő
dombtól
vette.
Kétségtelen,
Lár okiratokkal
ki nem rnutatható,
hogy
már a XIII, XIV. században
létezett.
A l Ialácsy-féle,
184<)-so-ben
készült városi nagy
térraj zon Kl ari ss z a utca
(Klarissengasse)
néven fordul elő, a
mai Klar issza-utca pedig Domb-utca (Berglgasse) néven,
Azt hisszük, hogy itt téves
névcserével
van
dolgunk,
mert a mai
Klar isszuutca,
tekintve
alig észrevehető
emelkedését,
helytelenül
viselte
volna a
]) o mb· utc a
nevet.
Fenntart juk
azért
régilJb állitásunk at, hogya
mai Domb utca
neve ez utcára
nézve
eredeti
ösnév.
A
Domb-utca
keleti végén, ott hol a Klariszsza-utcaval
érintkezik,
tehát a mai szabad
lépcsőnél,
a kőzépkorban
féltorony
állott,
melyet a Redel-féle
1751. évi alaprajzon
is
szemlélhetni.
DOllller-llh~n.
(D o n ner g ass e.)
Az Uj városnak
ezen, a főhercegi
palota és
udvarépületei,
valamint
a katonai kórház
kerti területe
előtt elvezető
szükös utcája
a Grassalkovich-tért
köti össze az Esterházy-térrel.
Régi
neve
Fel s ő - P öli n iII t C a,
mely név ma még csak az Esterházy-téren
túl veszi kezdetét.
Ujabb ne·
vét az IB70.
évi jul. 23-iki kőzgyülés
határozatából
Don ner IZMáel hírneves szobrász után viseli,
ki 1692-ben május 25' én
Essling ben született
s 1741. febr.
Is-kén
Bécsben
meghalt.
Ezen szellemes 'inventiő

plast ika i formaérzék
által k iválő
halhatatlan
műalk ot ásaival Pozsonyt
is hirnevessé
tette.
O (:kesitette
a herceg
Esterházy
Imre
pr im.is
által
I7 ,34-ben
120,OOU
koronányi
kőlt ségen
alapitott
Alamizsnás
Sz. Jtinos
kápolnáját
a dómban
szobrriszati
faragványok
kal
s az
alapitő
érsek
térdelő
m.ir vrinysz obrúval.
Kiváló
remeke
a dórnszeruély
külső fűlkéjében
elhelyezett
Sz. ~I;irton
lovasszobra
s az a
két
irnridk ozó
~ngyal,
mely
a domból
ujabban
a l\lagyar
Nemzeti
Muzeurnba
került.
))1I~4n·its
'J.~iíIIs-uüm. (I) II g ovit s ga s s c).
rt Ferenc - Józsefvárosnak
ezen
ujon
keletkezett
utcaja
il jusri-sort
k őt i össze il Fadrusz
j:inos-köpan
tal. Nevét azon Dl1go\its
Titus
ut.in viseli, ki
Belgráll
védelmében
L}Sú. jn\. zr-ikén
hősi
halált szen veder t.
))lIua
- SOl'.
(Donauliinde.)
A
Teréz városnak
Dun.ira
k iérő
e szép házsorát,
hajdan
Fclsö'!)lIn<1sornak
nevezték.
Az Ib79.
évi jul. 2o-iki városi k ozgyiilés
hatrirozat.ihól
il ma
már nem létező
horg onyór ségtől
a IIaltérig
terjedő
részt
Duna-sor
névvel
jelőlték,
Nevét
a déli
határát
tevő Dunától
vette.
Hajdan
e sor
apró
nád és zsindely fedeles
ház acsk.ikből
állott,
amint
az a várost
dél felől
felt ün tetö
Braun- f~le 1:;7 _1. év i met szeten
láthatni.
i\Ia két erneletes
házakat
tüntet fel
s rajta jár a villamos
vasút. Az a sor előtt
létezett
nag ykőrű
Dunaőből,
me ly az állandó
hid telépitésc
előtt tél idején
a beiagyott
és tinom

müvész

dunai átk elő helynek fejét tette, legujabban
Letőliőuék
s par kirozt.ik
s igy most a
ház ai már a Dunától
t{lvolabbra
Dunasor
esne-k .•. \ Kossut h Lajos-téren
át juthatni
az Ó\'~irus és a Ferenc
józsetvárosr.iszr
ől
aDunasorra
és a V áraljai révpartra.
Uuna-ue('a.
(Dunaugasse.)
A
Ferenc- jóxsefvúrosnak
ezen csinos házakkal
k iépit ett mo/.galmas
utcája
nevét a tőle
most m.ir t ávolrn
eső Duna
folyó után
kapta,
mert hajdan
ez utca tájrin folyt a
Duna azon ága,
mely a Kossuth Lajostéren és a Rózsa-utcán
át huződva alább
ujból egyesült
a föfolyóval.
l\I':g az .'io-es
években
készült városi
térképeken,
így a
l Ialácsy-félén
is, a mai Gr őssling-utcának
a Duna-utcaval
p.ir huxamosan
menő szakasztit sz intén Duna-utcának
nevezték.
A mai
1) II n a - utc ,i nak azon alsó részét pedig,
melyen a Sinl(íd,")].:: haza (a Lazareth)
van,
1, a z á r e t h - II tc ,i nak
hívták.
Ez utóbbi
nevet még csak az 187c). évi julius 28-iki
városi
kl',zgyülés
szüntette
meg. i\legjegyezzük,
hogy
il
Duna-utca
hossz-in
a
I .az ar eth tájáig
al)
II na - U ji a k
(Thuna
Neusidl)
nevű
külváros
terjedt ki, mely
már az 13iC). évi városi adólajstromban
rnint
Ton a w new si Lle 1 említtetik.
1logy mentén m.ir az si hajdanhan
telepes élet létezett, abból bizonyos, hogy talajából római
és barbár agyagedények
kerültek elő, melvek most a városi
muzeumban
láthatók.
l~lövel a kezuetleges
telepes élet igen meggyarapodott.
l Iáxai
a XV. és XVI. századi
vpgrenLleletekbcn
már elég sürün említtető
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nek. Sok viruló kertjéről is tesznek a végren<kietek említést. Ez utcában állott az I.t3'). évi
városi telekkönyv
szerint Lajos festő háza is.
Körülbelül ott, hol a Richard-utca
torkollik
belé, s a Sinlödők háza kőzt állott a városi
külső védtalak egyik kapűja : a Duna uj te) k i
kap Ú, melynek nevével először még csak
q6.f-ben
találkozunk.
Am eredete
nyilván
régibb időkbe nyúlik vissza. A Meri.in-féle
képen triint nyeregtetős
t oronykapú
szemlélhető.
E kapú előtt állott az 1498-ik évi
városi
számadásokban
említett dunaujlaki
városi téglaégető
kemence.
Ma a ] Junautca több
jelentős
épülettel
és intézettel
dicsekszik.
Itt van ugyanis a XVII. szazadban a pozsonyi
polgárság
által
alapított
Sinlődök háza, a Lá z r e t h, melyet 1735ben
megnagyobbítottak
és 1788-ban uj
szárnyépülettel
elláttak.
Ez utóbbinak
kőltségeihez
Mária- Terézia
királynő
15 ezer
forintnyi keg yadománynyal
járult,
mit egy
e ház falába 178o-ban
elhelyezett
feliratos
márványtabla
hálásan
említ is. Később
ezen intézetet
18S7,ig kőzségi
kérháznak
használuik,
kűlőn választva a betegeket
és
az elaggott
szegényeket.
Azonkivül
fennállott ezen intézetben
1858-tól r864,ig egy
országos
szemgyógyintézet
is az országos
szemész felügyelete
alatt. De ez az uj országos kérház megnyiltdval
megszünt.
Van
az intézetnek Nagyboldogasszonyról
címzett
külőn temploma
és adrninistratora.
Alapja
ma a Sinlődök
házának
144.466 korona,
rnelyböl
az általános
tömegre
82909, a
Str ohrnayer-féle
alapra 51684, a Schiftbecká
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alapra 4000 és az ernstenaui
Ernst Máriaféle alapra 4783 korona
esik. - A Dunautcában van az ujabb alkotású
intézetek
kőzül az 1883' ban alapított á II ami fel s
1e á nyi s k o l a, melylyel
internátus
és női
kereskedelmi
tanfolyam áll kapcsolatban
s
melynek segélyezéséhez
Pozsonyváros
600
koronányi
évi összeggel
hozzájárul.
A
Duna-utcaban
van továbbá
a Th ur ó c z y
Viktória-féle
alapítvanyi
ház. A Thurőczyalapítvánv
IC)03 végl~n
Itl1I3 kor onát
tett.
Az úgy a Dunamint a Grössling-utcára
kiér
nagy telken a város 4 háromemeletes,
kisebb lakásokra
Leosztott
bérházat
szándékozik építeni,
melyek
kész tervei már
a legközelebbi
jövőben
megvalósulni
fognak. A Duna utcában
van azonkivül
a
"Vorwürts"
cimű Mu n k s k p z
e gy es l et, melyet 18ó9-ben alapítottak.
Célja
ez egyletnek a munkások
szellemi és anyagi
helyzerét
javítani.
A téli hónapokban
esti
8-ro
óráig
ingyenes
oktatásban
részesíti
az egyleti tagokat
az elemi tantárgyakból,
szőnok latból , világ tőrténelemből,
magyar
nyelvből,
kőnyvvezetésböl,
gyorsirásból,
táncból
és énekból. l\linden szombaton népszerű
tudományos
előadásokat
rendez az
egyesület.
Van e célra az egyletnek kőnyvtára is. Ugyancsak
a Duna-utcában
van a
Poz s o nyi
n y o tn d á s z o kés
bet
ö nt k egyesüittének
háza. Ez egyesületet
18ó9-ben alapították s tagjai Pozsonymegye
és
város, Sopron-, Moson-, Vas-, Györ-, Nyitra-,
Trencsénés Turócmegyékre
terjednek
ki.
Ez utcában
van
ml~g a
Pozsony
és
ö

ő

á

v

é

ö

c

ü

ü

ő

kőrnyéke
Cipész-segédeinek
szak-,
tartamára
való
utazási
és rnunkanélküliség
segélyezési
egyesülete.
Ugyanitt
van a
Petőfi-termekben
a pozsonyi munkások Liederireiheit nevű dalos egyesületének
helyisége.
Ez egylet célja a többhangú
férfiéneknek
valamint
a vegyes
karnak
müvészeti
kiképzése.
Hetenkint
kétszer
vannak énekórák. Itt van még az Első
pozsonyi
ker é k pá r - C 1\1 b clubhelyiség e is. Végre
egy
ren II ő r i á 110m á s, rnely egyúttal
kőtöszer-szekrénynyel
elléltott
els őse·
g é lyn y II j tás i állomás is
Edl-lI~(·a. (Edlgasse.)
Az éjszaki
részében a Nándor-,
déli részéllen a Terézvároshoz
tartozó
ezen ujabbari alakult úri
kűlsejü , de déli végén zárt, a várra gyönyőrü kilátást nyujtó, szabályos
és szép utca
területér régen a terjedelmes
Pr é pos t ker t
foglalta volt el. Nevét E el 1 Tivadar
pozsonyi sz űletésű
po!gár és háztulajdonos
tiszteletére
kapta. 6 eredetileg
kereskedő,
ki
a Galambhoz
cimzett
fehérnemű
üzletet
birta. Utóbb megalápitotta
azon a helyen,
melyen
most a Magyar
Leszámitolóés
Pénzváltóbank
fiókintézete van, az Edl-cégü
jőhirű,
szelid
pénzüzletet.
Ritka személyes
önzetlenséggel
és lankadatlan
szivós
buzgósággal
rnozditotta
elö szülövárosa
anyagi
és szellemi érdekeit.
Egyéni tulajdonságainal, egyenes
és becsületes jellemenél
fogva
a városi kőzélet hen és kivált
a képviselői
tanácsteremben
hangés irányadó
tekintélylyé
vált. Ugy a Pozsonyi Első Tukarékpénztdrnak
, mint az Ipar- és Kereskedelmi

elnöke volt s a kőztéren
szerzett bókros
érdemeiért
elnyerte
a kir.ilyi
tanácscsi
cimet is. A köz életnek
szentelt
sokoldalu
elfoglaltséig·a
mellett talalt azon1 ('1 időt és mő.lot
a kedély
kővetelésének
Í-; eleget
tenni.
}) csahidapa
és k itűnő
z ong oraművész
volt, mi által tá.·~an nyiltak
meg- előtte a kedélyvilágkapúi.
Kőztisztelet
által környez ve halt meg szélhűdés
következtében
a Zer gehegyen
It)t)2-ben
jun. q-ikén.
Halála
helyét barátjai
és tiszt
által emelt
jelöli, rnelynek
fenntartására
egy külőn
alap szolg ál. Az
Edi-utcában
van
a \Vawra-féle,
üdén prosperáló
orosz nyárfákkal
bekerített
1600 [~ölnyi
nagy tér, mely nyáron mint
La wntennis-,
télen mint korcsolyázótér
nagy
Litogatottságnak
őrvend,
Alkalom
adtárt
egyd) összejöveteleknek
is a szin helye. Az
lo(f). évi pozsonyi
helyi iparkiállirás
e téren
volt
rendezve.
-:\.
pozsonyi
Dalos·
egyes
üle t egyesületi
helyisége
szintén
az Edl-utcában
van. {~pületeí kőzül említjük
az IzalJella-gyermekmenhely
palotaszerű h.izát, mely intézetet
azonban,
mely-'
Len pozsonyi
sz iilctésű
elhagyott
fiés
leánygyermekek
q éves korukig ellátásban
és nevelésben
részesültek
-- legujé~lJban
felosxlatt.ik.
E menhely
alapja ezidőszer int
IIOÖ.p:l koronából
.ill.
J~ud lit-lu".· - uh·a. (E n ti I ich e rga ss e.) Az Ujvárosnak
ezen jelentéktelen
külsejű
utcája az Erzsébet-utcát
kőti össze
az Ország-úttal,
illetve a Virágvölgyi-utcával. Egész keleti hosszát az állami kórház
Kainardnak

elöi

ernlék

kő

melléképületei,
pavillcnjai
és kertfala határolj •.ik. R~gibb neve, melyen az 1849-5°'
ik évi Halricsy-féle
nagy
városi térképen
is előfordul: C sor d s· \1 t c a (Halterjrasse)
volt. l\Iai nevét 1879. jut. 28·ikc:in kapta a
városi
közgyülés
hat.irozatábó!
a két
En II lich e r t iszteletére,
Az egyik:
En d1ich e r János, ki 17ó3·ban Morvaországban
született s utóbb 1'07.5011 y ban letclelJe dett,
hol 26 éven át mint városi főorvos általános kőzbizalrnat
és jeles orvosi hirt szerzett magának.
Meg hah 18.)8. mirc.' 21-ikén.
l\Iég nagyobb,
mer t kiterjedőbb
hirt szerzett magának Ci]. En uli ch e r István Lász ló
botanikus
és történeti
kl'Itfö-kiauó.
O Pozsonyban
születcit
l~o4. jun. z.r-ikén.
Itt
kezdette
meg nővénytani
buvrir latait. 1832'
ben a bécsi
cs, k. k őnyvtár
scriptora.
18}6 ban a cs, k , természetrajzi
tár növénytani
oszt.ily.inak
őre, 18-l0-ben a bécsi
egyetem
nővényiuni
t.m.ira s a botanikus
kert igazgatója.
Majd tagja a világ legtekintélyesebb
t errnészetrujz
i társaságának:
a Linnean So.-ietynek.
1\ bécsi cs. Tudományos Akadémia
alapit ás.iban öt illeti a
fö(:rJem,
Sok
műve
ktúül ernlitendök :
Flora Posoniensis
183), és a Monurnenta Arpadinna 1849.
1?-:4g. márc. 2ö-ikiin. l Iirét
az után is mérJegellldni,
hogy Bécs róla egy
utcát
nevezett
el s hogy
egy, az egész
világból befolyt pénzen állitott. hozzriméltó
t"i,.l·:k ékesiti
dísz-sirhelvét.
Amellett
a
bécsi cs. udvari Muzeurn "ormozatát
ékesitő
kőszobrok
kőzt az 'Enulicher
Istváné
is
látható.
á
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l~Uh'ös-uh·a. (Eö t v ö s g ass e). A
Ferenc- józsefvár
csnak
ezen még gyengén
kiépit eu utcája a Széchényi-utcát
köti össze
a Pray-utcával.
R~;;iLL neve Cukor-utca
(luckergasse.)
volt. Ujabb mai nevét 1879.
jul. 2~-ikán kapta az IÖI.!. szept. i j-ikán
Budán született
báró E ö t v ö s József. hazánk nagy
bölcsész
rillamíérfia,
koszorus
kőltője,
remek
írója és hirneves
szónoka
tiszteletére.
Mint államférfiú a nemzeti reformpárt
legelőhaladottaLb
vezérférfia.
ki
az avult állapotok
meg azűntetése,
a kőzponti
hatalom
megerősitése,
a polgári
és
büntető
törvényhozás
javitása,
a kőzoktatás fejlesztése. a nemzetiségek
és hitfelekezdek egyenjogositása
mellett küzdőtt
szőval és irással.
Kétszer
állott,
lö4ö-ban
Batthyány
és lö67-től
kezdve
Andrássy
alatt, a vallas- és kőzoktatási
miniszterium
élén. l\lint vallas- és közoktatási
rniniszter
jelen volt 18_~8. ápr. i r-ikén
a 48-iki törvényeknek
a pozsonyi
Pr imáspalota
tükörtermében
V. Ferdinand király által történt
szentesitésén.
Meghalt
Budapesten
1871..
febr. 3-án.
Ert".-.
ji"erellt"-uh"u. (E r kel
Fer en c - G ass e.) Ezen úri villák mellett
elvezető
hegyi
utca a V édeölőpon
kivűl
van s a ]eszenák
János - utat egyesíti
az
Uj világi úttal. Nevét Er kel Ferenc hazánk
hirneves
zeneszerzője,
a. Bátory
Mária,
Hunyadi
Lászlo, Bánk bán, Dózsa György
s egyéb nagy operák s kisebb énekek S7.er~
zöje után kapta.
Született
1810. nov. 7-én
I3ékés-Gyulán.
Első z. -iei kiképeztetését

4li

mint
a
hires
Klein
l Ienr ik
zenemü vészeti
tanár
t ani t ván ya
l'ozson y ban
kapta.") A fővárosban
l-telepedve
a hazai
zene els()rangu tekintél) cűl volt elismerve,
Hosszú időn át a budapesti dalszinház karmestere.
í:enejében
szerencsésen
egyesül a
m<lgyar nemzeti
elem a modern olasz zenével. ~Iagasan
szárnyaló
nagy dalmüveit
drámai erő és sok hősies lendület mellett is
megkapo dallamosság
jellemzik. I~86. szept.
zc-én a pozsonyi
uj sxiuhriz
megnyiltakor
Hrkel Ferenc személyesen
yezényelte
a m.
kir. opera. személyxete
,iltal előadott I3ánk
L,í.n-ját. l\legjegyezzük
ó17.0n kivül, hogya
pozsonyi
egyházi
zeneegylct,
a Dalárda
(Liedertafel)
és a Dalegylet
(Sing verein)
repertoiron
tartják
Erkel
nagyobb
zenesz erzeményeit.
Vegyeskarra
irott "l\Iagyarok
Istene"
cimü
cornpositióját
a nagy
mester
nevezett
Dalegyletnek
ajánlotta.
i\leghalt Budapesten
1t$<)3. jun. Is-én.
EI'zs~het - IIÜ"U. (E 1isa bet h ga s se.)
Az Újvárosnak
ezen utcája
a
J :úza-piactól a Marha vásáro térig terjed. Belé
szakadnak
a Pray-, a Kórh.iz-, az Endlicherutcák.
Régi neve,
melyen a Halácsy-féle
18.+<)-50.
évi nagy városi térképen
is sze*)

KI o ilIIIemik

született

Morvaországban

H sdalsdorfban
1756· ban, Kiruberger
ellenpentos tali it.
ványa.
A pozsonyi
főuortnaiskola
reudes
zenetauára
Iteethoven és Marsdlllor
barátja,
Az ö tollából
jeleut

ul ag'

1799-bon

agya r ZO
nikát ö fedezte
ID

nyelvtanárok

lB32-boll.

a Loipz. Alig.
é

lIllIs.

Ztg.

hasábjain

a

o k ol~ö ismortetése. Az üvegbarmofel. 1 HIR- vall a pozsonyi nni vészek
és
ogyloténok
('gyik alapitőja, t Pozsonyban
II

II
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repel: F el 56-Ke res z t II t ca (Obere Kreutzgassen).
Mai nevét
lÖ7C)-ben jul. 2ö-ikán
kapta Er z s ébe t kir lyné,
Zsigmond
király leány.inak , All.ert
király nejének és V.
Lászlo
kir ály anyjanak
emlékezetére.
Azon
háborúban,
mely Aluert király halála után
(1439)
Er zsébet
és J. Ulászló
között a
koronaőrőkősődés
ügyéuen
kitört,
Pozsony
egf~sz lelkesedéssel
Erzsébet
ügyéhez
szegődiitt s emellett
mindvégig
állhatatosan
meg is maradt.
Erzsébet
királyné
ezért
sokszor
és sz ivesen
időzött Pozsonyban.
Atyja váradi
sirjátől
1431).
május ió-ikán
Pozsonyba
siet, ennek falai és lakossága
közöu érezvén magát
legjobban.
144o-ben
jun. kőzepén
ismét a város vendége,
mag;hal
hozta
akkor
két leányát
és a sz.
koronát
is. Itt várta
be a Cseh-rnorvaor szág okból
s az Ausztriaból
berendélt
zsoldosokat.
Mondhatni,
hogy
a polgárháború kockája
akkori ittléte alatt lett elvetve.
Számos
oklevele Pozsonyban
kelt
1..j3
máj. ió-ika és 1442. szept I. közt levő
idöszakban.
Ez időszakbau
kegyének
szamos jelét mutatja
a város lakói iránt. 1440.
aug.
ró-án
Praitendorfer
Márton pozsonyi
polgárnak
egy
znrándfalvi
cur iát adományoz a benne netán rejlő kir.ilyi joggal együtt.
q4 I. ~Z. Gergely
püspök napján elengedi
10 évre
a pozsouyiaknak
a kamara számára
heszedetrii
szokot t adót s nekik
adornányoz za a zsidók
(elett
való biráskodást.
LJ-I I. jul. er-én megerősíti
a pozsonyiaknák
az álrala előirt módon történendö
pénzverés
jl)g,lt. q'l I. dec. 2s-é,n megfogadja
a poé

1).
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zsonyiaknak, hog-y őket nem fogja többé
kölcsönökkel vagy résxökröl
történendö
jótállásokkal meg-terhelni.
Ezen és hasonló
kegyek Pozsonyt egészen Erzsébet szolgálataba terelték. l\likor J. Ulászló 14-12.jan.
hóban Pozsony városa ellen vezeti seregét,
ereje megtörik a város polgárságának ellenállásán. I. Ulászló hive Rozgonyi pozsonyi
főispán ágyukkal
lővőldőzteti
a varból a
várost,
de a királynéhez
hű polgárság erélyesen dacol az ellenséggel. Ez az ostrom
Pozsony történetének
egyik leg emlékezetesbik epizódja. De mindezen történeti rerniniscentiákon
kivül van az Erzsébet-utcának tőbb egyéb említésre mélt6 nevezetessége is. A fejlettség
magas fokán álló
pozsonyi városi t zol t 6 s éi g sze r t á r ának hátsó épülete ez utcára ér ki. Kőzelében van a M agy. k i r. á IIami k 6 r ház,
mely föarcvonalával
az Endlicher-utcára,
éjszaki szárnyával az Ország-útra,
déli
szárnyával s bej.ir őjával az Erzsébet-utcára
tekint. Összesen 1~.S73 négyzetméternyi területet foglal el. E nagy intézetet 1850ben alapította a kormány 640.000 koronányi költséggel,
1864. okt. 14-én adta át
rendeltetésének,
időkőzőnkint
1899·ig több
rendbeli melléképületekkel
és pavillonokkal
gyarapította. Vannak külön épületei az elmebajosok és a fertöző betegek számára.
Magyarországi Sz. Erzsébetről
címzett csinos kápolnája az udvarra, halottas háza az
Ország-útra ér ki. Az igazgató orvoson
kivül műkődik
ez intézetben 5 főorvos, 7
ü

másodor

vos,

1

kórboncnok

és 2 benlakó

4:1

orvosgyakornok.
Egyéb teendők végzésére
59 alkalmazottja
van, betegápolással
pedig
44 Sz. Keresztről
nevezett
irgalmas testvér
és 42 világi ápolo illetve ápolónő foglalkokozik. 186_1- !899-ig összesen
137.4II beteget gy6gykezeltek
az intézetben.
Azóta
évi betegforgalrna
összesen
6-7
ezer
egyén.
Az intézet 800 ágyra van berendezve s fenntartására
520.664 korona szükségeltetik.
Ez utcában
van továbbá
a
Pozsonyi
Tejszövetkezet
háza, melynek részvényesei
a pozsonyvidéki
nagyuradalmak,
nevezetesen
a pudmerici
(ifj.
gr. Pálffy János), a nizsnai, vittenci és sz 0molányi
(gr. Pálffy J6zsef),
a stomfai és
Anna major
(gr. Károlyi
L2jOS), az eberhárdi
(gr. Apponyi
Albert),
akismagyari
(gr. Pálffy Béla), a nádasi (herceg \VindischGr iitz}, a kátl6ci
(bár6 Weisz Jenő) nagy
uradalrnak
valamint a pat varőci (jeszenszky
Géza), bazini (Szancltner
Agost), a csöllei
(Novotha
Anna), a bék ei és gombai (\Viener v. Welten
lovag),
a csákányi
(a ciszterciták)
földbirtokosok.
.A tej szövetkezetnek vannak
a Lőrinckapu-,
Bél )\látyásutcában és a Justi-soron
fiókjai.
Evenkint
mintegy 2300 liter habtejszint,
97 ezer liter
kávétejszint,
9-10
ezer kilogr. theavajat,
16-17 ezer klgr.
turót,
950 klgr. félzsírsajtot, 1200 klgr.
száraz-sajtot,
1400 klgr.
száraz·téglasajtot
és 8500 palack ur. Gártner-féle
gyermektejet
juttat
a közönség
használatára.
A habtejszint helyben fogyasztjak, a kávétejszint
részint helyben fogyasztják,
részint a thea vaj készitésére
használ4
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ják fel. A theavaj részint helyben,
részint
a bécsi és berlini
piacon kél el.
A sajtfélék részint
helyben, részint a környékben
és rés int Bécsben találnak vevökre.
A dr.
Gártner-féle
gyermektej
csak helyi szükséglet kielég ítésére fordittatik.
:J~sterlaáz~r - ((-...
(E st er ház vpia t z). E teret· kőzőnség esen II er ce
fa sor
(F'ürstenallee)
néven
emlitik a pozsonyiak, mert 1879. jut. 28-ikáig ez volt e
tér hivatalos
neve.
Hszaki részén duppla
íasétánynyal
ékeskedett, amint ezt a Wigandféle mult századi városi
térrajzon láthatni.
Úgy régen, mint ez időszerint is Pozsonynak legnagyobb
tere,
mert területe 101/2,
a kőrűlőtte
levő
úttesttel
együttesen
15
kat. holdat tesz. Belé torkollanak
a Gőz-,
a János-, a Donner-, a Várn-, a Hunyady-,
a Belnay- és a Pőllni-utcák.
Nevét
gróf
F st e r ház y Imre primás után viseli, azon
egyházi
férfiué
után, ki Mária
Terézia
támasza volt az emlékezetes
li4I. évi pozsonyi országgyülésen,
aki az Erzsébetiek
ispotályát
épitette
és aki az Orsolyák kolostorát
nagyobbította.
Azon nemeslelkű
férfiu neve után,
aki évenkint
50 ezer
forintot osztott szét a város szegényei kőzt ,
Nagyságánál
fogva e tér ma, úgy mint
hajdan alkalmas nagy tömegek felvételére,
I Iajdan rajta fényes hadigyakorlatokat
tartottak
s fényes diszfelvonulások
mentek
azon v{~ghez, E téren
tette le 1760-b?n
szept. 28-ikán a magyar
gárda gr. Pálffy
l\1iklós királyi biztos jelenlétében a primasi
nyári palota előtt a hiíség esküjét.
Ma is

g-
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e tér

katonai gyakorlatok ra, felvonulásokrészben
katonai
nyári
lovaglótérül
is a szinhelye.
szoígál. Olykor kiállitásoknak
Nyugati
oldalát
az
egykori
Pr i más i
nyá r ipa
lot a határolja
szép fő- és terjedelmes
melléképűleteivel,
tágas udvarával és hosszú
kertkeritésé
vel.
A palota
ujabb időben
100 ezer
forinton a katonai
kincstár
tulajdonába
ment s ma katonai
k órházul
szolg-ál. Az egykori
gyönyörí.íséges disz ker tből,
mely a palota és melléképületei
hosszán
a mai l Iunyady jánosutcáig
terjedt
ki, már csak
néhány sor
sxilfa és vadgesztenye
van fenn. Területéből is igen sok elveszett, mert a Stefániaút kiépitésekor
tekintélyes
telek vétel utján
magánuirtokosok
kezébe került. E kertből
hasitották
ki a Gyurikovich
Ferencés
Albach-utcák
ház- és kerttelepeit
is.
Az
eredetileg
angol
st ilben tartott
diszkert
kőzepét
hatalmas szomorú
fűzfák által kőrnyezett
nagy
vizmedence
élénkitette
és
telte festöivé. Volt a kertnek
külőn
konyh.ikertje
és narancsfás
háza is. Tulajdonképi
alkotója
II. l\Iátyás
alatt
Forg-ách
Ferenc
primás
volt
rőr.i-ben.
A XVII.
század
kőzepén
Lippay
György
primás
szer zett nagy érdemeket
úgy a kert, mint
a palota szépitése
kőrűl,
O a kertet számos most
már
nyomaveszett
szeborral
disz itett+, Gondot fonlitott
rá Károly Ambrus pr imás is. Mióta pusztulásnak
indult,
azóta, mondhatni
Pozsony
egy kiválő
nevezetességgel
szegényebb
lett. Éjszakori és
éjszaknyugaton
az Esterházy-teret
kat 0-

ra,

4*
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nai
rak t ára k határolják,
délkeleten
pedig az 1855. óta műkődö
vár o sil é gsze szg Yá r. E gyár városi tulajdon és
értéke 1,378,426 koronával
ér fel. Evi bevétele 1903ban 530,627, kiadása
49°,°41
kor., maradék 4°,585 korona. Az ujkori
iparfejlődés
ezen nevezetes vívmánya ma
2,143.021 kbrn. légszeszszel
szolgálja ki
Pozsony közszükségleti igényeit, amennyiben a fejlesztett légszeszből 1,827,010 kbm,
világitási,
69,641 kbm. mótor, 38,613 kbm.
fűtő célokra használtatik fel.*) Ez is tehát
érthetően mutatja azt a külőmbség er, mely
a mai és a régi város között van, melyben a XVII. és XVIII. századig, de részint
a XIX. század első feléig is csak néhány
faszurkos serpenyő lobogó lángja derített
volt bizonytalan világosságot s melynek
házaiban a mécs és a faggyúgyertya osztotta el csekélyesen a sötétséget.
Ii'n-uteu. (H o 1z ga ss e). A Nándorvárosnak e meneteles kis utcája, mely a
l\Iagas-útat
a Széplak-utcával,
illetőleg
a Frigyes főherceg-úttal köti össze, II ol z ga s si néven már a XV. században szerepel. A város egyik régi registrumában
l- 10 c h st ras s hol t z ge s sei néven fordul elő s ez arra enged következtetni,
bogy a Magas-út
(Hochstrasse) utcanév
nem csupán mint ma a l\lagas-út megjelölésére szolgált, hanem a Fa-utcának a
megjelőlésére
is, olyképen, hogy a mai
Fa-utca a Magas-ut Fa - utc j a, a mai
á

*) Veszteség 207,757

kbm,
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1\Iagas-út pedig a l\Iagas-út
Pék - utc á j a
volt.
Mindkét
utcára a kőzős
elnevezést
megérteti
mindkettönek
meneteles
emelkedése. Egy 1495. évi végrendelet
szerint a
Fa-utcában
feküdt
Fuchshueber
alsó háza
(Niderhaus),
melyre
egy római
búcsúra
forditandó
IO forintnyi
összeget
tábláz be.
Ez utca nevét
illetőleg mást nem sejthetünk, rnint azt, hogy ezt a már a középkerban
többszörösen
emlitett
faárusok
(hoIzlerek)
után kapta. Ezeket a faárusokat
azonban meg külőrnbőztetjük
a fakereskedöktől, kik a Dunán
szállitott
építészeti
és
szerfát ugyancsak
a folyamparti
raktárokban árultálc A faterrnelés
és fakereskedes
városunk
gazdag
erdöterületénél
fogva
mindenha jelentékeny
volt.
Ismeretesek
a
városi erdőség
azon részei, melyek Herrnlust és Burgerlust
néven jelöltettek.
Amabból a magistratus,
ernebből
a többi polgárság
kapta
a természetbeli
fajárulékot.
1\la is a fa a városnak
tetemes
jövedelmi
forrását teszi, amennyiben
különféle
tűzifa
után
44,801,
szerszámés tőrzsfa
után
4::'14 forintot vesz be.

Fábri*)-lItNl. (F á b ri g ass e.) Az
Uj városnak
ezen zsákutcája
a Vám-utcából
indul ki s belé az Anna-utca
torkollik.
Régen
1\1á s o d i k Zs á k - utc a (Zweite
Sackgasse)
néven volt ismeretes,
de e nevet az 1~79. évi jul. 28·iki városi kőzgyűlés
Fáb r i - utc ára
változtatta
a Pozsonyban
*) Holyesell Fáb r y.

született
Fáb r y l\Iihály
altábornagy
tiszmint jeles
teletére,
ki a török hadjáratban,
katona hirhez. dicsőséghez
jutott.

j."utlrusz

János

- ké.ltart.

(F adr u s z J nos - Qua i.) A Ferenc- Józsefvárosnak
ezen az uj Fémipar-szakiskola
déli
oldalát érintő s a Dunára
néző most keletkezett
köpartja a helyi hajóállomástói
az
állandó
hídig terjed.
Belé szakad a Bercsényi
l\Iiklósés a Dugovics
Titus-utca.
Nevét F a Ll ru s z János
hirneves szebrász
után
kapta
az H)04-. évi jún. 7-iki városi
közgyülés
egyhangú
lelkes határozatából.
Fadrusz
János
Pozsonyban
IS58. szept.
aikán
a Pálffy-udvarban
a Vártelek-utca
90. sz ámu házában
szűletett.
Atyja vagyontalan munkás volt, ki fiát az elemi iskolák
bevég zése után lakatos
inasnak adta.
Az
ipartanonc-iskolában
raj ztanitőul
alkalmazott
Engel Károly szobafestö ftgyelmét Fadrusz
rajzai csakhamar
mag.ir a vontak
s az ö
ajánlására
jutott Péterffy
miniszteri
biztos
hathatós
támogatásával
mint növendék
a
ny-ugróci
müfaragó
iskolába,
melyben
4
évig dolgozott.
Elsö műter mékei az-irt fafaragványok,
melyekböl
egyik-másik
igen
szép
mű Pozsonyban
Palugyay
Ferenc
gyüjteményében
is látható.
Mikor lakatos
leg énynyé
lett, egy díszes vaskaput rajzolt,
melyet
kiállitottak
és aranyérernrnel
jutalmáztak.
Majd katonai sorozás alá kerülve
katonává
lett s három éven át a 72. gyalogezredben
szolgált
Prágában,
hol az ezred
uszómestere
is VOll. I~8I. óta atyjánál élt
á

Pozsonyban,
hol megrendelésre
több mellszebrot. szarkofágot
és egy nagyobb
márványcsoportot
dolgo7.0tt
ki.
I883-ban
"Ahasver"
dornbormüvével
felköltötte
a
finom müér z ék éról közismeretes
Barka János
figyelmét,
k inek buzdiuisára
e mü vévcl a
1 Iununel-emlék
ja vára 1883-ban rendezett műkiri llitásban
résztvett.
Ezzel aztán PozsonyLan csakhamar
p;lrlfogókra
talált. Második
műve egy "női fej" volt, erre következett
I884-ben a "Krisztus
fej." 1886-uan Tilgner
Viktor bécsi hires szobrász
és tanár rendkivül előnyősen
itélte meg Fadrusznak
egy
homokkő
faragványát,
mely szölölevél
alatt
sz ölőket
csipdeső
törpéket
tüntet fel. E mü
alapján ajánlotta
a Pozsonyi
Első Takarékpénzt.ir
által kitűzőtt
ösztöndíjra,
melyet
nevezett
intézet akkori
elr.őke
Záborszky
József az igazgatósággal
egyetemben
készségesen
meg is szavazott
neki.
Fadnisz
ezzel Tilgner bécsi sz olir ász ati műterrnébe
jutott s ott maradt
I888-ig,
mikor
aztán
lIelJmer tanárhoz rnent az Akadérniara.
hol
h. ••madfél
évig dolgozott.
Ott készitette
"Apollo"-ját,
mely Lord József tulajdonába
ment, ennek halála
után pedig őrőkőseitől
pénzen
megvétetve
a pozsonyi
Muzeurné
lett. Ugyanott készitette "Krisztus a keresztfán" nevű művét , mely Pozsonyban
ki lett
állit va s sztizakat vonzott annak megszem- .
lélésére.
jelenleg
e mű a virágvölgyi
templomb m van. Vele megszerezte
alkotója a
budapesti
ezer
forintnyi
Munkácsy-dijat.
Ezentul Fadrusz
müvészi
geniálitása
egyre
hatalmasabban
fejlődött.
Majd Budapestre

kőltőzve
előbb a kormánytól
a Várbazárban kapott mühelyben,
utóbb a Naphegyen
épitett saját müházában
dolgozott.
Számos
műve készült el itt, mely az uj parlamenti
és az igazságügyi
miniszterium
épületeit
valamint az uj királyi
palotát
disziti.
Itt
készültek
Ti sza
Lajos gróf és VV es s el ény i l'vliklós eszmeben
és kivitelben
egyaránt felséges szobrai, melyekben a monumentális
tartalom
s il genreszerű
járulék
szerencsésen
össze van olvasztva,
De itt
készült
ama két legmonumentálisabb
műalkotása
is, melylyel
nevét
a müvészet
történetében
leg ink ább tette halhatatlanná:
a pozsonyi Koronáz asi-dornbtéren
1897-ben
május ró-ikán
felállitott,
carrarai
márványból
faragott
I\l á ri a - Ter é zia
lovasszobra és a Kolozsvárt
álló ércbe öntött
lVI á ty á s k i r á 1 Y lovasszobra.
Ihlett művészetének
elisrneréseül
számos
kitüntetés
érte. A király először a Ferenc-Józsefrend
lovagkeresztjével,
utóbb aVaskoronarend
Ill, osztályának
jelvényévei
tüntette
ki. A
kolozsvári
Ferenc
József. egyetem
pedig
tiszteleti doktorava
avatta.
Meghalt nagy
tervezgetések
közben idő előtt s váratlanul
1903. október ző-ikán Budapesten.
művészeti
hagyatékul
ránk
hagyva
Sz. Lászlónak
erőtől
és fennségtöl
megkapó, de fajdalom
még befejezetlen
szoboralakjat,
valamint az
Erzsébet
k ir l y n
emlékművének
nagyszerű
conceptióját.
A POlsonyban
tervezett
Petőfi-szebor
mintázásában
a rideg
halál a város összes lakójának
mély bánatára és a müvészet
nagy kárára. megakaá

é
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dályozta. *)
Tetemeit
óriási
kőzrészvét
mellett
a budapesti
kerepesi
sirkertben
helyezték
örök nyug vásra.
A még ki nem
épitett
Fadrusz
J á nos - k Ő par t nak ezidő szerint legjelentékenyebb
épülete
az
1904-ben
Kolbenheyer
Gyula
tervei
szerint
épült
A II ami
Fém ipa r i-Sza kis kol a. Ezen
állami intézet az állam részéről Szterényi,
Vig és Péterffy, a város
részéről
Brolly,
Ludwig,
Wolf, Hubert
és Korcse
buzgólkodása
következtében
1903-ban keletkezett
olyképen,
hogya
fenntartásának
kőltség eit az állam viseli s ezekhez Pozsony
városa
évi
10 ezer
koronával
hozzájárul.
Azon
kivűl
Pozsony
város
400 ezer koronát
szavazott
meg az épületre
és annak
berendezésére.
Célja ez
iskolának
elméletileg
és gyakorlatilag
müjártas
iparossegédeket
kiképezni, hogy idővel gyárainkban
és műhelyeinkben
a külföldi müvezetök,
gépészek,
kazánvizsgálók,
mintázők
nélkülözhetők
legyenek.
Az iskolába való felvétel feltételei 6 elemi iskola,
avagy két reál- vagy
gimnasiumi
osztály
végzése.
Az egész
tanfolyam
az intézet
*) A pozsonyi
városi muzeum a mester többrendbeli eredeti uiűalkotását
(tuluyomólag mellszobrokat)
ilyenekkel,
E sorok
birja. Magáno.wk is dicsekednek
írója a mesternok két gipszbe öntött eredeti mű vét bírja:
egy férfi és egy Dői élot nagyságu
mell szebrot.
Mindkettő saintéu
a városi muzeuumak
van szánva. A
pozsonyi Toldy-kör H6uay Jáciut pozsonyi prépost nak
Fadrusz által mintázott és gipszbe öntött I életuagysagu
wellszobrát birja.
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teljes
kifejlésekor
4 évre fog· kiterjedni.
Fel virágzását
nemcsak
a kőzszűkség'let,
mely
megérlelte,
hanem a jeles erők
is
biztositják
, melyekre
az intézet vezetése
és a növendékek
oktatása
birva van.
J!"elhiger - rrteu,
(F e l big e rga ss e.) Az Uj városnak
ezen ujon alakult
utcája
a Sánc utat köti össze a Kárpárutcával.
Belé szakad a Kusser Zsigmondutca. Nevét az 1724-ben jan. 6-ikán NagyGlogauban
Sxiléziában
született Fel big e r
János Ignác
tiszteletére
kapta.
Felbiger
János Jgnác kerának
legnagyobb
pádagogusa volt,
kinek
híre messze túl terjedt
szülöfőldén.
1\ nevelés történetében
fényes
helyet foglal el. Legnemesebb
vágya volt
az akkor igen alantas szinvonalu
tan ügyet
emelni,
alkalmas tanszernélyzetet
képezni,
megfelelő
iskolakőnyveket
szerkeszteni
s e
cél elérésének
szentelte egész életét, összes
munkásságát.
Eleinte a sagani kerületben,
melynek apátja volt, indította meg az üdvös reformokat,
jobb
tabelláris
rendszert
hozott be, mi által kőzfeltűnést
keltett.
A
porosz korrnány
őt Sziléz ia és Glatz grófság
katholikus
tanügyének
élére állította.
Mint
ilyennek a rnükődése
eredményes
és áldásos
volt. Igazi
humanus
és toleráns szellem
hatotta
őt és műkődését
át, mi által úgy a
katholikusok
mint az akatholikusok
tiszteletét és szeretetét
egyaránt
kivivta magának.
Az 1775. évi országos' iskolarendszabály az ö müve.
Mikor
a nagy
Mária
Terézia királyné megkezdte
a maga iskolareformjait,
meghivta
I774-ben
Ausztriába

Felbigert
s őt az összes
osztrák
államok
tanügyének
föigazgatójává
tette. l\Iint ilyen
készítette
Ö el az osztrák
örökös tartományok számára az általános iskolatervet.
Az
ő buzg-usága
folytán számos uj iskola keletkezett,
még a mintaiskolák
intézményét
is behozta. Hatott arra, hogy a gyermekek
az ískolalátogatásban
nagyobb
szorgalmat
fejtsenek ki. A tanítók jobb kiképzése
céljából
a katechetikában
és methoclikában
rendszeres
előadásokat
tartatott.
Számos
iskolai tankönyvet
szerkesztetett,
de maga
is irt ilyeneket
és p;idagogiai
könyveket.
Hires az ö katekizmusa
valamint
hiresek
va'ltak az Ő előadásai
a katek izálás
müvészetéről.
Nagy
érdemeiért
kinevezték
őt
I77Sban okt. 23-án pozsonyi
prépostnak. Már ia Terézia halála után sem szűnt
meg tanligyi
üdvös
mLlködése,
mert II.
József
császár
szintén
megbizta
őt 1782ben a magyar iskolaügy
vezetésével.'
Pozsonyban
halt
meg
1788. május
17-én.
Méltán
irhatrák
róla:
Vir
pol iti ori s
cuI tur a e et sci ell t i a e.*)
J"'erell(~- József-hid.
(1" ran iJ o s ef b r ü eke.)
A város területén
levő,
dc államvasúti
administratio
alá tartozó
ezen első áll a n el ó hid az András királyteret köti össze a Duna tulsó részén levő
ligettel, illetve a hainburg· bécsi országúttal.
Létesülése
százados
óhaj volt,
mert az
addig a Dunán át a kőzlekedést
fenntartott
*) L. róla A L" ol big er- utc a cimű cikkünket
a "Nym. Ilirad6" 1904, XVII. év. 21. számában.

járom-, rőpülöés hajóhidak
teljességgel
a
vizár
és a tél esélyei által voltak befolyásolva s nem biztosíthatták
a zavartalan átkelést. Már 1838-ban került széba aDunának
Pozsonynál
való áthidalása
a bécs-györi
vasút engedélyezése
alkalmából,
de a vasút
a Duna balpartján
épülvén ki Budapestig,
a hid építésének
szüksége
fenn nem forgott. Csak mikor utóbb a vágvölgyi
vasuttársulat avasútvonalat
Pozsony től Sopronig
akarta meghosszabbítani,
mutatkozott
a régi
terv végrehajtása
ismét sürgösnek.
A hid
terveket
el is készítették,
de a kőzbejött
1873. évi pénzügyi
válság
tönkre tette a
társulatot
s vele együtt a hid épitését
is.
A hetvenes
évek
végén
s a nyolcvanas
években
ismételten
merült fel a pozsonyi
lakosság
körében
a közúti hid meg épitésének terve, de a városra hárarnlandő
súlyos
terhek mindannyiszor
nem engedték a tervnek végrehajtását.
A kormány
erélyes
és céltudatos
vasúti politikájanak
érvényülésére volt szükség,
hogy a régi terv végre
még is valósuljon.
A magyar-nyugati
és a
budapest-pécsi
vasutak
államosításának
kővetkezrnényei
a Dunán túl levő vicinális
vasutak
voltak s ezek fennen követelték
a
pozsonyi állandó hidnak a megépítését.
Az
országgyülés
1889-ben ro évre évenkint 200
ezer forintnyi összeget szavazott meg a hidépítésre,
Pozsony szab. kir. város kőzőnsége pedig, tudván,
hogy az állandó hid
nemcsak
élénkebb
s biztosabb
forgalmat,
hanem jelentékenyebb
jövedelmet
is biztosit.
lemondott
1888-ban
nov. s·én az állam ja-

vára régi
hi Ll v ri m sz c el t~ S i jogáról.
A
terv ezúttal rnegvalósult.
A kőzohaj IÖtjOben tetté lett. ;\ hid tulajdonképi
megteremtője Bar o ss Gábor
volt kereskedelmi
és k őztekedési
miniszt er. (:pité~:i vállalkozó
C at h r y Szalézi
Ferenc
111,:r ok, ki 18tl<).
aug. rz-ikén
fogott
munkáhs azt lö00.
dec. 30-án befejezte,
amely napon a hidat
átadták
a kőzforvalomnak.
Őfelsége
1.
Feren(.>]ózsef
király személycsen
nyi
tolta meg a hatóságok
fényes jelenlétéhen
az uj művet.
A hid nevét eszerint méltán
viséli kirrilya in k lega lk otmán yesbika
után.
A hid (~pités(~nek ellenörzésével
egy Cekélius
Aurél
müszaki
tanácsos
föfelügyelete al.ut állt) épitési
felüg yelöség
volt a
kereskedelemügyi
miniszter ium
részéről
rnegiJiz\'a.
A hid épitcse terhes feladatot
rótt a v.illalkozőra,
mert
alapozása
sok
nehézs';gbe
került
k ivált a folyó tulsó részén, hol az áradmányi
rétegek
nem v.irt
mélységben
borították
a Duna agyag-talaját, mi a z on tényből
is kiviláglik,
hogy
az egyik
tulsó hiuoszlop
alapozásakor
sok
mérernyi
Illél)'sl~gl>en
kt~t praehistorikus
bronz vésőre
találtak.
Kőzbejőtt
viz.ir is
nemcsak
megnehezítette
és késleltette,
ele
jclenték cnyen
károsította
is a III űvet , il
rnennyiben vnsszerkezetének
egyik - a k
zéptö l Ll. liget felé esi) része - bedőlt.
De
azért J. nehézségek
a lI1Ll végleges
létesülését
meg nem akadályozhatták.
l\Jint a
modern
vizépitészen
tudománynak
s a
construcriv
technikának
felséges mütermoke
hidalja át e mű íÜg.:,:,~ly('s irányban a liatalő-
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rnas folyamot. Pillérei
dévény-ujfalusi
kőből alkotvak.
Van 5 fö és 2 melléknyilása,
6'5 m. széles kocsiút ja, pocköveken
nyugvó
3 méter
szélességű
gyalogjárója
és egy
4 '4 m. belső
szélességű
alfolyami vasúti
hidja. A kocsiút impregnált
fakocka-burkolattal, a gyalogjáró
pedig tölgyfapadozattal
van ellátva.
A hid hosszusága
4.'i?)'4, a
pozsonyi vízmérő o pontja felé emelkedő
magassága
13'45, hajónyilásainak
szélessége
88'4 méter.
A hidlök
a teherbiró
kavicsrétegre
alapozott
bétontereken
állanak, a
pozsonyi partpillér alaprácscsal
összefoglalt
cölöpőkőn
nyugszik,
A
hidfők miigött
úgy a pozsonyi,
mint a ligeti
oldalon
falazott
vámházak
állanak.
A 4 folyampilléren,
2
szárazföldi
pilléren s egy-egy
hidfőn
nyugvó felső construktió
a helyütt
szükséges
öntöttvas-,
illetve öntött
acélrészek
kivételével
hengerelt vasból készült.
Összes költségei
1,7Bo,ooo forintot
tettek,
E nagy költséggel
szemben
megmérhetetlenek az előnyök, melyek e hid megalkotása által úgy az államot, mint városunkat
érik. A hid a gazdasági,
forgalmi és kereskedelmi életet élénkíti meg s tartja pezsgő
vérkeringésben.
Amellett
teljesen
megváltoztatta
a város egész kőrnyékériek
arculatát. A szép Baress Gábor-rit,
a nagyszerű
folyószabályozás,
a partnak
épitötelkekben
való tetemes meggyarapodása,
az épitőtelkek értékének
emelkedése,
a téli kikötő
létesülése,
a város gyártelepének
felvirágz.isa,
a dunántúli
vidéknek
gazdasági
szempontból
való megnyerése
és biztosítása

mind
a hidépűlésének
eredménye.
Pozsony
ujkori
fejlődésl~nek
legszebb
és
legbiztat6bb
vivrnánya
az. A város nagyobb
ar ányokb..n
való fejlődésének
legjelentősb
biztositóka.
Jobb jóvővel
kecsegtető,
irnponálő határkő a régi és az uj Pozsony közőtt.
- l\Iegjegyezzük,
hogy a tulsó
hidői ház
kőtöszer-szekrénynyel
ellátott első segélynyujtási állomás.
I~~erell(·-JÓzset·váro!'4,(Fran zjo s e f s t a d t.] E városrész
egyrészt
az
Ováros
és a Duna kőzt,
másrészt a Nándorváros
és a Duna
közt terül
el. A
Terézvárostól
a 1Ialtér
délnyugati
része
választja
el. Határa az Óváros felé a Kossuth Lajos-tér s az Andrássy Gyula-utca déli
házsora.
valamint
a Vásártérnek
délkeleti
házsora ; a N ándorvaros
felé a Kórházutca keleti
házsora ; az Ujváros
felé a
Pray-utcának
a Kőrház-utcán
mnenlevő
részének
déli vonala,
a Mez ő-utcának
:a
Zsigmond· utcáig k iérő része, a Zsigmondutcának a Malomligeti-útig
terjedő része,
végre a Malornligeti- út déli vonala a Petöczutcáig s mindaz , amit a Duna határol.
E
nagy
terület
ma egységes,
összefüggő
egész, mig ezelőtt a Duna érsekujvári
ága
két részre szakitorta.
E Dunaág ugyanis
azon a tájon,
hol ma a Ferenc- Józsefhíd
balparti feljárója van, szakadt ki a folyamból s húzódott
el a mai justi-sor hosszan,
a pozsony-szombathelyi
vasut
mentén
éjszak keleti irányban.
A Dunaág
e médrét
még csak ujabban
töltötték
be, mert a
város szernét lerakó tere e mederre
esett.
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Részben a régi meder
ma is látható még
a villamos kőzűti
vasút
központi
telépén
levő kocsiszin
és a városi
villamos
mü
közt. Az az egész terület, me ly M a 1o rnli get
néven
ismeretes
s melyen
ma
Pozsony
gyártelepe
egyre hatalmasabban
fejlődik, szigetet
képezett,
amint azt mult
századi
térképeken,
igy az 18~5-1837.
kőzt levő időszakban
készült \Vigand-félén
is szernlélhetni.
Ma jól a Malomligeten
alól
szakad ki a Brenner-ag
s ezen még jóval
alább
a Vereknyei
Kisduna,
vagvis a
Dunának azon balparti
ága, melyet Érsekujvári ágnak is neveznek.
Amint a Ferenc-Józsefváros
mai területe eszerint a rég itől lényegesen
külőrnbőz ik, úgy külőrnbőzik
az lakosság
tekintetében is egyrnástöl.
A nevezett Wigandféle térkép
szerint a régi
Landerer-utca
vagyis a mai Baress Gábor-út
volt keleti
irányban
a Ferenc-Józsefvárosnak
utolsó
utcája. A Grössling-utca
és Barcss-űr kőzt
fekvő terület akkor jó-formán
csupa kerti
terület, melynek
egyrésze
a kőzel
multig
képviselve
volt a Kness-féle
nagy
kerti
terület
által.
Ami a Baross-úton
túl levő
területet
illeti, az csupa kert, mező, ligetség meg terjedelmes
szántóföld.
A Justisornak alsó része, hol ma az uj Groszrnannháztól
kezdve
a Durvay-féle
háztelepen
túl a Széchényi-utcáig
a sor összefüggő
házakkal kiépült,
a mult század elején, de
mondhatni
a század derekáig
alig mutatkezott itt-ott valamelyes
kisebb épület.
A
mai Groszmann-ház
helyén il városi major

tcrült el, amit az II k őrűlmény
is Lizon yit,
hogya
most t.>pi.ilt "t!l1lelett:s
nagy
hérh.i z helyén
állott kis s<Írga sar okh.iz on a
városi ciniert l.ith.utuk.
1101 ma a Dobrovits-, Rak ovszk y-, Szlcmcnics-,
Raneyss-,
Kempelen-utcak
kihasit vák s épülötélben
vannak, ott még kevés ide') előtt kerti
és
mezös,:gi terület huzridott
el. De a FerencJózsefváros
éjszaki részében
is a mult század elej-től ennek dereldig' szintén
nagyon
jelentékeny
a be nem
épitert
terület.
A
Kórház-utc.inak
alsó részén
a Pray-utca
hosszrin
egész a Duna-utcáig csak kerti és
szántóföldi
területet
látunk.
A Széchényi-,
Ei)lVÖS ,Temeté)·utc,í.knak
még semmi nyoma.
A Ferenc-józsefváros
fellendüléséhez
II
fdtt:telek
mcgvQltak
ugyan
kezelettől
fogva II u-rmészet i viszonyokban,
mt~gis fellendülósének.
megii1dulás,lt
tulajdonképen
az állandó hid megépítl~sével hozhatni kapcsolatba.
Ez időről fogva fejlődése
rohamos. A régi l\Ialomliget mondhatni egészen
eltünt a térképről.
Hatalmas
koronáju
százados f;iit mind eltűntette
II balta
munkája
S ott,
hol XV. é" xyr. századi
városi
számadó
kőny vcink tanuskodás.i
s z errnt
őseink vadkan okra
tartottak
vadászatokat
I~S ahol
legujabb
időkig
városi vadászok
vizimadarakra
leselkedtek,
ott ma p.gész
gyártelep
keletkezett
s fejlődik egyre nagyobb arányokban.
Uj utcák: a Rákóczy
Ferenc-,
a Nádor-,
a Bianchy .Lajos-,
a
meghosszabbított
Széchényi-utcák,
a Segner-út
hasítják a k őzel multban I11Pg "adon
terüldet
keresztűl-kasul.
A cserid-s vidék

már zsibong
a gyárak
l•Irmrijátől.
A Kőol;~til1()míló-. Soclrony-,
Bőr-, Kocsi-, Posztó,
Csontszén,
Vit orla vriszon-, len- és jutaárugyárak,
a Városi
Villamos
mü, a Villamos
k őzút i vasut

ktizponti
telepének
magaslJ<t
nyult) k ürtjei hirdetik,
hogy Poz sony már
nem ül],I,,'! csupán
üdülő hely és I'ensiono
poli.." hanem a tcrme lő életmunkriss.ig'
versenyező
ipar v.irosa
is, mel ynek
tovtibbi
kjlöd(~sl: egy sok anyagi
sikereket
kilát.isba helyező jövő előtt áll.
llogy
fejlődéséhez
a feltételek
eleitől
fog\'a 1l1egvoltak,
azt a város
egé~z története
hi ven
bizonyit ja,
Ugy
Ll kőz épkor i
sztimadó
kőnyveink ből,
mint
a rt'~gi térrajzokból
és képmetsxetekböl
láth.ujuk , hogy
a természetes
fejlődéshez
szükségelt
két
tényező:
viz é s f ö III leginkább
a Ferencjózsefyárosn,íl
volt meg.
A meddig
e két
tényező
izolrilva
maradt,
add~g a Ferenc,
Józs(~f\';írosból
m.is. mint az Ov.iros
el őv r () s a, az Ovárossnl
nem
mérkőzhető
k l v ri r o s nem leheu.u.
Az elsö tanulság
az, 11O.~y e leülváros
a kőz épkorbau
három
k űlőn 1l111llk;tlClcp sz inhclye.
Azon il részén,
nwl)' <il. Óváros
és a Duna kőzé esik,
\':lgyi.., a mai Ferenc- józsefváros
délnyugati
szögében
a eSI: r z (')var g á k és li 111áro k
t auy.iztuk
küliin kiizös
munkatelepeu.
Utá,
nuk e terűleret
Unter
den
Lederern,
h ill ter ti c II Lcd ere r n i II ti e r 1\ e w e n~ tat
li(~\(:n jt;k)ltl~k.
l\ régi pozsonyi
var,~ák mindeueseue
nevezetes iparosai voltak
a városnak.
A kőzülők
durvabőrt
készitők
cse r ;; ö v ar g .i k vagy ti 111áro k (cerdo,
á

ű

!é'dert:r),
a finombőrt
készítők
ir h ás o k
(Irl)('r) néven jo·I;·,I\'(~k. ]dlemző.
hogy meslt:rségükön
kivűl, az q3,~. évi adólajstrom
t anusk o.l.ixa sz erint ök sz int én bork iméréssel
,:s bllldad,issal
is foglalkoztak.
A végrendek-t ekből
k itetsz ik. hogy jobbára
házzal,
telekk"l biró jÓlllodu emberek voltak. Hogy
k orán alakultak
nálunk társulattá,
azt nemcsak a k őzős munkatelep bizonyit ja, hanem
az a kőrülmény
is, hogy az 137<). évi adóI,JH1\'\l>en a SUllltl111S cerdonum
említtetik.
Ezért,
ha nem is ismerjük akkori céhszab.ilvaik at , lllégi~j alig hihetni,
hogy ilyen.-k kel \';tlóság,~al
nem birtak volna. Ma
<lZ0I1IJ"11 il Ct"hek
nem létezésének
korában
a Ferel1~' ]t)zsef\',íros
már rt"gtől fogva mégszűnt il \'argák
\:S
timárok
munkatelepe
lenni.
Ami !:örkidolgozó
iparos van még
vzir osunk l.an.

az

jobbára

Ll Váraljai

rév-

pdrton s il Vödricen
t al.ilható.
A Ferenc]')zset\árosban
csak a Freundés a Hoffmann-cégek
képviselik
ez ipart, mely a jelentékcny
import
k ővetkeztében
ősi jelentös~g,:I)öl
sokat vesz ített. r865-ben ct városban mindőssze
csak 4 t imár
létezett,
kik
évenkint
összesen
mintegy
850 db cserzett
bőrt,
2500
db fekete
és barna borjúmált
félbőrnek
dolgoztak
fel,
továbbá
250 db

talpbőrt
és 850 db terl"inbörtkészítetlek.
l\b 3 hőrgy,Í,r s néhány
kisebb műhelyű
tim.ir "an városunkban,
míg a bőrkeres\.;t'l!t:S vala mi 16 cég kezében van .
..\ V"rg~í.k t clepén alól, az Albert-tér
és a Batthyány
Lajos-part
kőzt fekvő terű)"kn,

a

l Iajó-

és a

Landier-utcák

előtt

/"t~gen a F ct s
d ö k telt'phelyc
tesen m~.~-érteti
part,
melyru-k

.i l l it <5k és Fil k t' res k evolt. 1·:1. a tt~ny természeve lűnk azt, ho~-y il DunaIll;l~dss;ig;l Ina e vidéken
+ ~Ó 11l,~tn I·;('w·)lt
változik
il O
\,ont
felett,
a k(iz(~[>korban
még nagyon
alacsony
volt,
II,~-)' hngy hajókk;a!
és tulajokkal
kikötni
s azokból
kirdk,".[ni
lehet ett.
1·:1. II kik(itó
és kirak,Sd:,
lich' idövr'l
Illiilli al;íbb került.
A hid ki':l'it'-:-;é
ut<Í11
111,11' csak
idők crdés
volt,
h,)~y a felsö
justi-sorníl
a t:lkirakóhely
folyó menrcn
lf'jelJb
vándoroljon,
.\ ll;\y!>iicl.;-t'c;le nagy
szr-r la-kerexk e. ks ll~-yan m~g il t \';111, de
a sz;'tllitott
la rdL,)I\('ly,~ m.ir elt űnt CI folyól'<lrtr,)1 (SS az .irviz t·II(:n emelt
bct on-vó.llal \'iLíg-osaJl mut atja.
h().~·y mr-nnyir
e fog
a I11':.~- k őz elben lapo s p.ui i t er irl«t Ieltőlt ct n i. .\ dUlla-g,",zhajtíl.;lSi
társulat
sl.én- "'s
.irúrukt.lru i ugyancsak
al;íl,h kerűluk , rnert
"zl:k
hcly-ire a t cr vcz ctt
1hdkslparanc'ilIoks;igi
nagy
l'~pület k erűl, ainint a iclrölrőu
parton a h~l11ipar-szakisk()liíj,illak
és
az Iparlestület
h.iz.inak
(;"iildei
ru.ir is t'dt.;pült<!i-, s uj utc.ik : il Ur:rcs,;nyit!S Dugovics utc.ik
meg a Fadrusz
j<1Ilos-köpilrt
1.

+

k eletkextek.

:\ m.ir eltl'11l1 1Ial.isz kapu elő t t, vagyis
Kossuth 1,'rjos-t0r
keleli v(\:e és a
Dun.i lJ)úitt
a l I a l s z o k t e l c p e <UIOlt.
EI. l.' j v .i ro S J)'!\'t!11 sl.(!r,~pt:1 ok ir.u.uuk ban :
Newstut
\,,)1'
Vischerthor,
Ncwsr at pisc.itor II III , \'nrsLrI
dl:S
Vixchert horc s.
Az
Ll3(). évi
",trnSI
tele k kőny v itt
IIIÚ r
20
h.iz telket
sorol ,·1;), l\.liliJlllJcn ni.ir a XlV.

a Ilni

á

sz.ixad
mert

il

l ia n,

mit

eVc.:

slídin
volt
k iépitve,
13'Jo-ban
hcti vásárLlrt;hi
ell,:..:ecl(~ly{Tt folyamodott
e külváros
sxam.iru.
T(~nylt~g axonhan
az engedélyt
m:'g csak 'zsigmond
király
adta meg LJ30\'égf:1)
varoxi

(lZI;111

t an.ics

V. Liszki

király

LJS-l-ten

!llegerösil<~lt
LJgyancs3.k
.zsigmond
adott
I-t30-ban
e.:..:yszerslllillll
szénaszedési
k iváltságot a pozsonyi
v.uterűlcten
S egyéb
ked\ezméllyel:ct
is, Nevezetesen
me,~t~ngedte,
hogy
;IZ uj\;irosidk
a pozsonyi
várt erület.en
m.uh.i i L számára
kt"l kaszállóra
való sZt:nát
ha sxn.ilhassanak
s házaik
t'-pitésére
és tüzeI.;sre a pozsonyi
várhoz tart oz szigets(:gen
Lit ,';ic.: has-nnak , J': jogot
későbben.
LJS4ben V.
Lá szló
!:id)y is
megerősítette
Poz sonv-Ujv.irosna
k. :\m m.i már a haláxz ságut szinl,"1l ncrn itt, hanem ri Teréx városban
t
lill
III i
ét
mesteri
cég,
a (~Iöd 1 ('S a ile)' hl-cégek
és egy halkereskedési
C(~g, a \Vetzenkirchen-féle
cég
ált al képviselve,
s igy mondhatni,
ho.~y
ami \'t~ a Ferenc- J ózscfváros
l11i1napság' teljeselJlwl1 kifejlett: iparos
vá r o s r é s z s z é,
dlTa m.ir a IJJZ(~pk()rban birt rendeltetéssel.
J\ 1;k or a Duna s a rajta véghez menő kőzó

al.i

k

Jd;p(ks

ndossz«

sy.olgállatták

k

ha

la

sz

a fl~jlödés

feltéleleit

és iránvrit,
Illa pedig
a dunai
forgalom
melleu
il si'árazf(ildi
közlekedés,
melynek
útja az .illaudó
hid
állal
nyilt
meg. A
dunai
hajóZ<is fljlettsl:,:.;e
lehetövé
teszi,
hogy
az il nyersanyag,
mely Romániában
és
a Fekete-tenyeren
túl levő
vidéken
termelőcli
k , t. i. a nyers k őolaj finomittisára
városunkban
nagy arányok
szerint
l.eren-
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dezett
gyár
kelet kez ik , amint a Dunanak
állandó
áthidalása
lr-hetségessé
tette a téli
kikötő
keletkezését.
Az állandó
hid nem
jelent
kevesebbet,
mint azt, hogy városunk

egy félkörben

V;1,~y

70 kilóméterre

je.Iő

k iter-

n3gy
vidd:
lIlezöl..;azdas,igi
term.inyforgalm,inak
k őz vet it
gócpontjád.
vált.
A téli kik őtő n1t',~' nem j/;Ient kevesebbet,
mint
azt,
ho,~'y .i lt a!a. amint a vele kapcsolatos
vasúti
()sszekölletés
és a rakodó
készülékek
meglesznel"
a VIZI
forgalom
állandósul,
amennyiben
téli időben,
mik or
a Duna
befagyása
miatt a vizi forg;dorn
szünetel, az áru a kik őtöi hajók ban berakóclható.
Vagyis
állandó
hid és téli
kikötő
együttesen
egy vixiúttal
comhin.ilt
vasúti
szállitási
vonalat
jelent,
rnely a helybeli
piacor télcn-nyáron
egyarán t dt~n k ,~dzdasági tevékenységben
tartja. lIa most , mint
hissz űk nem
sok.ira
valósulni
ft Jg a z a
z si lipes csatorna,
mely a k ikőtőből
éj-ozaki
ir.inyba
a városhatár
félé vonul,
akkor
a
ruentén
fekvő,
eddig
jóformán
t:rtd;klt~n,
mert kellőkép
fel nem használható
sik íőld
mint alkalmas
ház- és gyártelep
értél.essé
valand.
A dunameuti
ösztön
eszerint
hatásosabba
lelt, a haladásnak
az iránya pudig
abban
a mér tékben
változott
meg,
a me ly
mér tékben
tőlünk
távol
fekvő
é\ll)'<!gi
javak
hoz ztifór hetőbbek k
s feldul,~()zhatőbbakk.i
váltak
s illetve
amennyiben
a
Duna
ha Iterrnel.tsénck
meg fOgydt 1, ()Zéí sa
szük ségleteink
kid,'gítésd)en
t.ivolal.bi
külpiacokra
utasit.
A haladassal
t~S
a
munka
irányának
I1wgv,lltoz,is,ival
v.iltoz ik
ő

é

.• 1

sefvrir os kűlső physiogés városi
jellege.
Xla már nem
e1ő-, külv.iros
tőbhé,
mint egykor,
hanem
kúlőn v.irosrész
, mely
k~lljelentkezésre
és
jt:lentös':.,-:re
méltrin
sorakozik
a ,város alaegyre

a Fereuc-józ

nemiaja

k ul.is.inak
eredeti
magvához
, az Ovároshoz,
S()t már attól nem csekély
előnyöket
el is
hódít.
Az uj ginll1azium
a Ferf;nc-József-,
városbau
fog iekpülni,
az Osztrák, magyar
bank Iiókiru ézete a Ventur-utcából
a
ross-

na

útra

kőltőxkődőtt.

s tőszolllszéds,íg,lIJan

lotaja a Duna-partjan
k edclmi és iparkamara
h.izból k ikőh őz kőclőtt

Az

Ipartestület
székháza
az Iparszak iskola
papompáznak.
A Keresa lörinck apu-utcai
bér-

s " Ferenc- Józseivárosban levő Csáky tcr eu épített
saj.it diszház;iba hurcolkoclot
r. A vrir osi villamostelep.
u.ely er ő.i: viteli célokra
lxirmekkor
a mennyis('~:-;ben villamos
,lr<1111Oticjleszteni
képes, a
f(~rencj<"Ízsdv,lrosi
gy;htelepen
épült f~;\. Az
(:i'ülöi(~\lwn
lcvö
pozsony- bécsi
villamos
vasút
k iindulrisi
pontja a Koroná zrisi-rlornbt'·ren
lesz s alig
vonhatni
kétségbe"
hogy
id/h'd egyéb
inst itut iók is az 0\ .irosL.-Sl a lcr enc-józsetvárosua
íognak
átker úln i. A házak
és a lakoss<Íg
számának
k ővctk e zet es nővck edéxe
is erre mut at , A
ld zak sz rima e vrirosrész] jen Iö6s-ben
2651
18Sq- ben
~tll), Iljil.l-l>(:n már
3-lS. míg lakosainak
rt sz.ima tti()-I-lH.~Jl C)::!C)3, ma ennél
is tetemesen
nag)'illJb,
lia k iszruuít juk, hogy
e számban
h.iny J>t~rcent képviseli
a muukásosztályt,
akkor
nagyon
is \'ilágos
tudatára
jutunk
annak,
hogy az egykori halászok és
cserzö\'ar:,;;ík
k űlvarosa
tt;nyleg
111;1r hatal-

rnasan
átalakul
iparos
városrész
sz é, rnelynek jövője
irányadó
lesz az egész
város
anyagi
és szellemi megizmosodására.
Amit
vesztett
városunk
egykori
politikai
jelentős(~g,~1)0L azt
hös'~gesen
visszakapja
ipari
munkatelepei
n~\'él1,
mert
tagadhatatlan,
hogy
Pozsony
ez idősxerint
az ő közel 80
.~'~PÜZl~llH~H~1 il íöv.ir o-, ut.in m.iris az orsóg első gy<1rv;irosa.
Ii'e.ot·ut·it·lí-t.·re. (1" r a II z isk a ne rpl il lz). Az Ó\';írosnak
ezen hosszant
nyujtott,
k issé mencteles
tere a Rómer
Flórisés a Bartit-utcatól
a FŐlérig
huzódik.
Kőzepe U.j;ín a Kor vin-utca
szakad
1l\~lt~. l\lár
a XIV. században
mai ~\lal,jéival birt. Akkor
még Pia c -nak (Forum) nevezték
s a Fötér
kieg,:szitő
részót
td:e,
ezzel
e.t.:yiitt
a
Városi
Ringet,
a belvárosi
Nagy-,
illetve
Főpiacot,
Vásárteret
alkotva.
A XV. és XVL században
is e neveken
szerepel.
Kűlőmben
egyes
I',:szeiben
e
nagy
tér külőnlcucs
nevekkel
birt, amenynyiben
e téren
volt
hajdan
alI
a 1- és a
Ken y é r II i a c
is.
llogy
a 11 a Ilii a c
(Forum
piscium,
vischmarck
t) itt volt,
azt
e~y 1373. évi okirat
és a XV. sz.i zad i \'ég-

rendeletek

bizonyitják.

Ugyancsak

a XV.

szriztu li \'t~grel1deletek
bizonyitják
azt is.
hogy
itt volt akkoriban
il Kenyérpiac,
vag\-is
e t ér en k er iilt ek volt hal és kenyér
eladásra.
Mai ne vét e tér az erre k iuyuló
Sz.
Fer e II ere II ti ü ek
kolostora
u an
kapta.
A tér külső
élet jelenségei
a maiakt ól tetclllesen
eliértek.
Hajdan
lármás,
zsibongú
vásártér
volt
az, ma csendben

.

7a

ünneplő,
díszesen
parkirozott,
tiszta, tetszetős tér, mely még' tetsxetősbbé
lesz, ha
majd

nemsokára,

kezés
hazai
által

ut.in
lZ ó III er
Fer e II c
hirneves
régiségtudósllnknak

annyi

biztatás

és

ig-~r-

Fl ó ri s,
St robi
minuizott
és ércbcőntőtt
mell szobra
ékesiteni
fogja. A mellszobor
II park éjszaki
szögél.(::n II Rómer-utca
irtinyában
lesz felállitva . A sxobor td,illitója
az Országos n~gészeti
és «mher tani t rirsulat , dc létesüléséhez
Poxsonyv.iros is 1101.Z<Íj;írult2000 koronával.
l Iajd.m e teret
kőzcpe
táján,
hol a
Kervin-utca
szakad belé, k z kút
élénkitette, lill' lyct X\' 1. sz ázucli számadókőnyveink
emlitenek.
E kút 15')2 íg- állott fenn.
Is<)o-ben a várost
nag)'
szer~ncst"llensé'<
érte, az akkor
kitört
tűzvész
320 házat
hamva-c-tott el s ez ok ul szolg,ílt arra, hogy
Is'p-ben il régi kút he-lyére
egy megfeh-löbb
ujabbnt , e,!,:')' b{csi
mintrira
vett csőves
kutat
készítsenek.
A kúton
oroszlán
tartotta a város
cimer ét,
felirata
pediga
nevezett
n;Ii-;-)' tűzvészről
adott
tudósítást.
E csővc-kutat
löü,l-ben ismét átalak itou ák
s ez azt.in
íenná llott a térnek
ujabb időben tőrtént
befásitásáíg,
gyeppel
és "irág-os bokrokkal
való beűltetéseig.
Ekkor,
ő

hivatkozva

pontjából

a kőzkútnak

való

a vizvezeték

sz em-

szükségklellségére,
azt leLont ou.ák
és betemették.
Ezzel a tér a
maga kőltőiségéböl
és test öi szépségéből
kétségtelenül
sokat
vesztett.
Vörös márvány
oldallapjai
ma a Bauhyány
Lajosparton
levő Spr inzel féle ház kertker itéséhez alkahuazvák.
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A lebontott
k
X VI.
szű zadok ban
(Narren
kheterlein,

út

körűl állott a XV. és
a
Do Ion el - ket r e c
Narrn
1 Iáussl),
mely

vasrudakból
s Ialécekböl
szerkesztett
tott zar ka volt. Ebbe z ártrik s tették
klJzgúnynak

az

éjjeli

csenelza

nyiki a

var ókat,

a

rágalmazókat
és istenkáromlókat.
Elöszőr
1567- ben említtetik
és pedig
rn.ir mint Uj.
bolond-ketrec:
(Newes Narrn
kheter
le.in ,1111 Brotmarkht),
jeléűl,
hogy azt egy
régibu
szerkezetü
meg-előzte. Az uj Bolondketrecet
IS92-bcn
bontották
le eRyidejülega csőveskúual,
miáltal a piaci csőcseléknek
egy k iválóan
szorukoxtató
mulatsága
megszünt.
Ami a tér t!pitészeti
és tórténeti
nevezetességeit
illeti, említendő rnindenek előtt
a S '/ . Fer e n c i e kte
m pio m a é s k o10 st ora.
A kolostor a Sz. Mariáról
nevezett magyarorsz,igi
Sz. Ferencrendi
tartom.iny anyazar drija s a rendtartományi
főnök székhelye.
Alapításanak
éve ismeretlen,
Legvalóbbszinű.
hogy
IV. (KlIIl) László
k irály
az Ou ok.ir cseh király felett Habsuurgi
Rudolffal
kőz ősen
nyert
gy()zelem
után a romban
heverő
épületet
I::!72.ben
helyreál1ította
s mellé l~ templomot
építtetett, melyet
Ill. Endre
király uralkodása
alatt
befejeztek
és 1297-ben márc. zó-án a
k irrily és az országnagyok
jelenlétében
mint
io.~adalmi művet felszenteltek.
A kolostor
épületét
tűzvész
és földrengés
ismételten
puszI ít otta s ennek következtében
től.bszőr
át épűlt , f{)leg
a XVIII.
és XIX. századokban.
Az
Orsolya-utca
felé esö részének

foldsxintje
1613-ban, első és második emelete lf16 b;\I1, a Fercnciek
tere felé tekintő
s a templommal
pár huz amosan kinyuló
szárnya 1637-1ü46-ig,
a kolostornak
a Fer enelek-terén
levi) homlok zarának első emelete
1725-ben, második
emelete pedi;
1860-61ban t~püll. mit a falba helyezett
chronosrikonos táblafelirat
is hirdet.
A kolostor templomának
hajója eredetileg és szentélye
is mt~g a XIII. századhan t~jlül!t:k. A hajó régi boltozata
1590 ben
dőlt I)(~ Júldrengés kővetkeztében,
mai bolt oxat a
161Ú-ból, choru sa 1710-ből
való.
A
templom
hatszögü
tornya,
mcly a gót stil
t~gyik I(~gkiv<ilól") gyöngye, a XIV. század

első

s,íg

évtixecleiuen

épült,

de

korhatag-

miatt

1~()7-J,Cll lebontot t.ik s teljesen
;1 régi
stilln-n
és mérerek ben ujon épitették
s a ;\L-íria-Terézia
koronáz ási
dombtéri
.szolnán<lk
leleplezésevel
egyidejüleg
ő felsé:.:e 1. Ferenc
József király
s az egész
udvar jelenlétében
ünnepélyesen
felavatták.
A kolostor hoz
és templomhoz
tartozó
mellék építrnények
sz intén figyelemre
méltó
nevezetes
mü.rlk ot ások. Kivalőan
az ci templomhoz
t ámaszk odó,
a
Hadt-utcára
k iérő
Sz.
J á nos· káp ol n a, másképen
l I o l t a k k a p o l n j a.") A XlV. században,
1361-ben
épült egy régibb kápolna
helyén.
Győnyőrűen
fejlett gót izlésében
párját ritkítja hazánkban,
s azért
mai elhanyagolt
á

nevet,
akkori

*) 1591. óta vi-eli a Holtak
kápolnája
Illert Sz. J rinos evangelista
oltára
helyébe
zúJ3fJnük
a meghalt
hivők
oltárát

állíttatta.

az

~í1I;'l)"ta
j\Z
időn

l-t: Ie tt

f1](qyt:n

It~lit·t sajn.i lkozni.")

külőmben
sokat rontott
ez
épit ész et i bijOllfl az jZHknség
is, melylyul
felszen·1ték.
St ilt elen olt.ira
IS91-ben
került
kivül

belé,

dt~ ennél

azok

az

is sokkal

ehont.isok

inkább

f.ijl.ilandcik

,

mclvck
az 1031. évi
szerentséi
len r estaurnt ió kővetkezrnényei.
A
Lípolna
k ozepón van a z Ordódy cs.il.id sirboltj;l,
az ajtót.il
jobbra
pedig
ÜVt:gszekrénvl.en
Sz.
!{epar;ítvértanunak
Ró·
ni.il ••)1 177I-ben
ide származott
teste. A templom
egy
m.isik kripoln.iját,
il SI.
S e L e s ty é II é t (a mai Hozália-Lipolnát)
a
VárclSi
t an.ics
alapitotta
l.')o2-lwn,
az ezen
,:\'IH'1l dí.ihöngi'Jtt s I() "zer
embert ,:Iragaclot t jlestis
eml.-k ére ,
E k.ipolnrib.m
van
hornonna i gr. l r r uge t h n.idor
Xl\'.
századi
vőrősrn.ir v.in y
siremléke
Cgyanitt
vannak a gr. Cs.iky-,
gr. Czobor-,
a PaI,ícz)'- és Hor vátu-csaladok
sirboltja!.
oldali olddt
gr. CZ<Jbor lrnre .i llíu a tta fel

Joob

1(I;o-IJt'Jl. Fekett: m.ir v.iny ciniere ez olt.ir
evan,~,~liu1lli
oldalan
l.it ható. Baloldali
olt.ir.it Nep. Sz. J<inos tiszteletére
grt'Ít
Benyovsz kv Srimuel ;íllíttatta
fel 17_I,)-lH:Il. Az
11)05.
vi ország gy ülés
alatt józ sef palatinus e kápolnában
hallgatott
minden vas.irés
ünnepnapou
misét. 1850-ben jan. r-énj.inos
f.'\herceghallgatott
itt misér , 1892-ben
a kápolnát megujított;ik.
A főtemplom
éjszaki ol
dalahoz
trimasz kocló s szintén a Barrit-utcára
é

*) 1,",lhil'tllk
l'uS'lT.ul,í
rn

lIir,,,l,',"

lUO~

t' ;J.('JII(,rÚ
:illaputr,J
il ki,ztig'yelrltd
r « III « k ('ill,ii
cikküukt«]
a "N)' Ill.
tÍ' i XV. évf. ::8:& "."!ll<ÍI, ,,1.
ű

"
Loretomi
k ri p o l n a ujabb
keletű
17o~-ball
máj. zo-ikán
tette
le
a pápa által
n~('g,ildott
alapkövét
herceg
Sz~c"ényi
Pál
kalocsai
érsek Keresztély
Ágost
bib »nok
sZéÍsz herceg,
Esterházy
Pál nád'Jr (~s más
országnagyok,
grófok,
bárók
és nemesele
jelenlétében.
Főalapítója
herce~Esterházy
Pül,
k inek ci mere kivül
e kápolna
falán látható.
Kivűlr ől e kápolna
ki vo~t festve. IÖ<JI-ben megujitották.
Ugy a templom,
mint a kelostor
sok
1<)rténl'll
clllld;ezettel
és műnevezetességgel l.ir. :\ \(~11l1'1()111nagybecsű
egyházi
sze re k k el:
kelyhek kel,
ciboriumok
kal,
monst r.uu iri k kn l , egyhéízi
őltőnyőkkel
bir,
me
lyck a z Iö';fl. évi
millen.ir
is
mükiálliiáson
méltő te1ll-l1lést keltettek.
J\ templom
szent,~ly(~ben
levő két bronz
kand e l ber
1665-\)ől
valók
s \'alószinL\leg
élugsllurgi
rnun k a. :-)zá ruos a templom
szen terek
I yéje,
melyek
azon szentek
ünnepének
nyolcadáb 111 k oz t isztelet re k itét et nek,
Ilyenek
111"\'sz er iut a Sz_ Keresz vpart icula , Nep.
Sz,
János,
Sz. Thek la szűz
és vértanu.
Sz.
Katalin
sz z és vért anu, l 'ridua i Sz. Antal
ereklyéi,
de itt van Sz_ l st ván
k irrilvnak
egy az lö23. évi Canonica
visitatio
alral is
hitelesnek
elismert
erek lyéje, t. i. a S7.. király
jobb kezének egyik részeeskéje. A kolostor
k n y v t r b a n jeles incunábulák
és ritka
nyomtatványok
'''1111lak. De feltűnő
a templomban (~s a templom
folyósójaban
látható
sok ci mer ess
í r k Ő. A 7. ország
legjele.
sebb csaladj-ri itt temették
el egyes
tagjaikat,
mint al. Esterházy,
Castelli,
Arnadé,
k iérő

épitmény.

á

ű

ő

á

á

Berényi,
Keglevich,
lIé.lerv.iry,
R,ikóczy,
lichy,
Sxencz i, Szentkereszt y, Jakosits,
P,'·terffy, Mednyánszky,
Balassa, Bau hyány,
Nádasdy,
Ujfalussy,
Gyulaffy,
Szunyogh,

Zsennyei,
Feierkoewy
nyilván
azt

K lobusiczky,

Chernel, Teleg dy,

s
egy(~b
csal.idok.
Mindez
hirdeti,
hogy e templom
haj-

dan kedvenc
temploma
volt a hiveknek.
úgy az előkelőknek,
mint a szegény
sorsuaknak , úgy amint maig is kedvenc
temploma
maradt
a poxsonyiaknak
. 1V. Sixtus
(1475·) és VI. Sandor (Lti)f.) pál',ik adomanyoxásából
ez egyh<íz t őbb ren dbeli jeles
lelki

ki\'álts~í.gh()z
jutott,
melye k nagyban
járultak
ahhoz,
h().~y ez e.~'yh.izat
a
hivek
a kegyszerek ben való
részesűlhetés
céljából
tönwgesen
felkeressék
s hogy

hozzá

benne az ájtatos
t ársulatok
annyira meggyarapodtak.
A Sz. Mriri.iról
nevezett
társulat q6r,I>en
keletkezett
s azt ll. Pius
p;ll'i\
részes: tette ez év ben l.űcsű ba n. Sz.
St"he..styén trir sulat« I)o2-lwn,
Sz. Fercncé
r630-b:lJ1, Páduai
Sz. Antalé
rC63-ban
alakuli. i\h már ezek Ll társulatok
megszüntek
s csupau Sz. Lázrir
társulata
van fenn. A
templom
előtt
levő
kereszt
már Is,-p-ben
állott itt s, azt 1733-oan (.S 1~3-t-ben ujitották meg. Egö mécset r87.~. óta a Sc1mitzlercsalád
tartja
fenn dicséretes
búzgós,í.g'gal.
De emliteud
hogy
orsz,lgos
esernények
idején
templom
és kelostor
mozgalmas élet szinhelyei
voltak. A sz. (erenciek
templomában
választották
meg' és k i.ilrott.ik
ki 1526. dec.
17,ikén
a mohácsi
vészben elesett
ll. Lajos k irály özvegyének
testvérét
ő,

labsburg]
J. Fer dinándot
magyar
k irrilvnak. E templomban
tartott a főoltár mellet t
felállitott trónon ülö, ujon koronázott
k ir.ily
hazai szok ás szerint nyilvános
törvényt
é:">
avatta
fel Sz. Ist v.in kardjával
az arany
sarkantyus
vi tézeket. A szent-ferencrendüek
zárdájában
tartották
az 1563 évi orsx.iv
gyülés idejében a karok és renelek összejöveteleiket.
iőor-ben
is itt ülésezett
az
országgyülés,
amely célra a városi tanács
az országos
terembe
ülöpadokat
kész.iueieu.") 163t> január
17-ikén l il. Ferdinand
király Iivérével
Lipót főherceggel
e kolostor ebédlőjében
eb.-delr.
Az 1764. évi országgyülés
alatt jul. 15-ikén Mária-Teréz
ia
k irál yné a római cs.iszárr al és a f{íhercegnőkkel a sz. terenciek
templomában
énekes
mis,:t hall~at()lt.
1830-ban szept. 28-ikán V.
Ferdinánd
k irálv koronazásakor
az ebédlőben reggelizett'
s lt>97 ben május iőikán Ő
Felsége
l. Ferenc József király
egész tHIvara val a kelostor refektóriumába
vonulva
ott Sz. Ferenc fiainak hódolatát
fogadni s
az általok
jobb,igyi
hüs(~ggel
felajánlott
szeretetbillikomot
megizlelni
kegyeskedt:tt,
mit egy ct kolostor kűlső
falába alkalmazott
márványtábla
felirata
hálásan
megöriikit.
De a régibb
időkben
is e kelostorban
v.ilasztotrák
meg a municipium
legfőbb
tisztviselőjét
: a birót,
mi fényes
kűlsőst;gekkel,
céhek felvonulásával,
ünnepélyes
kőrmenetekkel,
ágyu\.:: elsütésével,
tornyokJ

L

.i

n

*) Stroichholzer
auszuhakheu
Jus Closter , In dio
h a fl s t. II II e II Iieuk zu macheu.

t sc

han:...:-z,', troml ut a-har son.i v«] volt I::...:-yl>ek:lpc~oh'a . .-\1 ut ols.i irt yé,~'heZ1lj(~I1l bir.)v .ila s z t.i x ) 53o-h-11l volt. _\1Il a kőzéletre
is
sokszor
irrinyad» volt II sz. ferencrendiek
h.iz.; /-s temploma.
Innen
hangzott
el a
hajnali
har;[n~-sz,í,
II prim
vagy prein , ruelynek ItalIdLíra
a kit~,·Ilt:'!rt~k
(a borkimérők,
a k orcxm.iro sol.] lIlf!gkezdhetL.'·\.;
il
borkirn,~n;st "'s ugyanitt
k ondult
meg estenelen
<l sörh;~r<tn~-,
me! ynd: ha llat.ir« minck.nk ine-k
uivoxnia
k.:llclt <l Lor- I;S siir-\.;:in\,~'rö helyiSt~gdlll'il.l\.t:gihh idöl«:n
il t
z j e l z s is a
n~lr;llt)k
tOrt!) ,ír,)1
tljnt~l1t,
mert
az '558,
,~\'i \.lr,hi sz,írnélt!I)I.;.i'1\1YV tanuskod.isa
szer.il

ű

é

r int ez en t.üzjelzi)z;lszl,)t
tűztek
ki*), <le ezt
IJizol1yílja a r,:giLI), ,6V. I~V előtt sxcrkcsztett
lüzoltói
~izab.ilyn:nddel
is,:':>") Ez II szekas
csak
,ú_I:>, ut.in v.iltozott
meg, amikor a
lií7.jel7.':~ il Vrirosh.i zou
kivűl
II ?\Iihályt'Jrnyoll
l(')rtl~nl.*'i'*) F.~I:SZ
il XVII.
sz,lzat!
dt:rck<iig
di\-lIll;;
szuk.í.s,
hogy e kolostoron
kitűzőtt
Z<Íszl,)val a vas.irés ünnepnapokat
jdezl,:k,-i-)
~[ikor
pedii; vész es
.)

u u f f

s

/<:,\11

f,,}' l' r t'.1 II

01'\11

111"11

p oim

CI,'stcr

t e k h t.

'H) \\'11 ••ill FI!w, r al'!:;,i"IH!, ,\1:-:0 ,la, aull
dvm
li li c h s t: I o s til r der gltJg-kbellsiraich beschűho.
***) A t: lf:i4~· 1.('11 li ia,lott
szabályren.leletben
m.ir il I'huruer
V ilii
Wii,:htor
auff deru Itaht
vnd
;\1 i c II il o lis '1' II \1 r 'lll eurlitvék.
t) A1. J ü58. évi városi azűmadókönyv szeriut
Hept. iO-ili:l1l
fil.útett;l
v.irosi k.ununis ~I;ít.l'iis ftlSlii.
nek 4 tallért a ,chilliu.:"t
so don Fahu,
II' III c heil
m a n 11110 SOIlIl'
1111.1 I<'cyrtag
Il e y m M ,'11 i ch,;I Os tor a w ss t.;-i kell t, !-;"lIIaloll.

l:atht hurn od. r i UI M

~1

idők
kőzeledtek
a városra,
a kelostor
ak k or is fontos tevékenység
szinhelye volt.
A törők
vészker
a városi
lőpormalom
(pwlwerstumpft)
itt volt, mit az 1533. évi
városi
sz.imadókőnyv
bizonyit,
Mikor a
városi
élet
hullámai
magasra
emelkedtek,
a polgári
zendülések
idején
a
kelostor
ugyancsak
mozgalmas jeleneteket
látott falai kőzőtt.
Itt gyültek össze tanácskozásra
1578-ban azon polgárok,
kik szenvedett
sérelrneik
kővetkeztében
a tanács
ellen fellázadtak.
A ribilliót csak a "árkatonaság
igénybevételévei
lehetett elfojtani.
Valósz inű, hogya
zárdát a tanácskozásra
a menedékjog
tette alkalmassá,
melyet az
még 1723-ban és 1745-ben is gyakorolt. Még a
k olostor konyhaja és istállója sem nélkülözik a történeti érdekességet.
Országgyűlések
és koronázások
idején valósággal
egyházi
vendéglő
volt.
Nuntiusok,
patriárchák,
érsekek.
püspökök
s egyéb
papi urak
laktak rövidebb-hosszabb
időn át a kelostorban,
itt helyezték
el nagyszámú
cselédségüket,
s úgy maguk, mint azok számára
a kelostor konyhájában
főzettek. Ismételten
a királyi
udvar
konyhája
is itt volt elhelyezve,
mint I. Ferenc alatt
182s-ben, s
V. Ferclinánd
alatt
ennek
koronázásakor
1830-ban.
l\linthogy
az urak kőzül sokan
saját fogatukat
is magukkal
hozták, persze
az istállóknak
is nagy volt a kelete.
De
Piazza
apostoli
nun tius 20 lóval érkezett
Ill. Károlynak
1712. május ro-ikén
történt
koronázására.
A régibb
időkben
is igy
volt ez, mert tudjuk, hogy
J434-ben szepti

b:!

tem ber havában
Lsig-mol1l1 kirrilynak
lovai
szintén
a badtok
haz.inak
i~téillói\.;lIl voltak elhelyezve
s igya
kolostor
lakói ez
úton is valamelyes
jövedelmek
élvezetébe
jutottak,
mert a náluk
szállott nagy urak
szrillásukat,
kik
hogyan,
megfizették.
A
kelostor jővedelrnei
amúgy is eleitől fogva
gyengék
voltak.
Nagyo!..>b fekvös,:gekről
már a szerzet
szegénységi
fGg-adallllánál
fogva
sem lehet
sz
Ami fek VŐSt;g a
kolostoré
volt, a vőclrici
malomh.i z, k
banya
és kert, a nyitrai
malom
meg a
Pálííy-féle
mosóház
alig említésre
méltó.
jővedelmei : a pozsonyi
vár alatt
levő
komp
hasznának
re-ed része,
melyet a
kolostor 12C)-J.-ben kapott s Iso3-ig élvezett;'
.továbbá
a pozsonyi száraz vám jövedelme,
melyet a kolostor
Iso3-ban
szintéu
még
élvezett,
azonkivül
a Halászkapunál
levő
fürdő
jövedelme,
mely
16SS-ig pénzben,
innentől fogva szolgálmányban
folyt. Végre
ezekhez járultak
egyes természetbeni
sz olgálmányok,
igy must-szolgálmány
21 pozsonyi szölö után, aztán búz a-, viasz-, bor-,
olaj-, hus-, zsemlye- és pénzszolgálmányok,
egyes stipendiurnok
s alamizsnák.
Ez utóbbiak kőzt
leginkál>b a fejedelmi
segélypénzek voltak kiadósbak.
ll. Lajos. I. Ferdinánd,
ll. Rudolf, II. Ferdinand,
J. Lipót,
VI. Károly,
l\Iária
Terézia
részéről érték
ezek a kolostort
17S6-ig. Kegyes
adományok a kolostornak
a város
részéről
is
jutottak.
A városi szárnadőkőnyvek
bizonyitják, hogy
meszet, fát, téglát, posztőt ,
olajat,
bort,
gyertyát,
élelrni
szereket
ó.

ő-

kapott
a várostól
das Closter
zu unser
frawen der mynern pruder. A város javittatta,
zsindelyeztette,
cserepeltette,
átalakittatta
házukat,
templomukat,
kertkerítésüket, s így volt oka a Ferencrendiek
generálisának
q6-t--ben arra, hogy az összes tanácsurakat
és azok családjait confratereknek
kinevezze
A jövedelem
egyik bővebb forrását a keldulást
ll. József eltiltotta, mignem
azt IL Ferenc I80s-ben ujból megengedte.
A
perselyezés
Iö2-t--ben jött szokásba.
Nem
jelentéktelen
összegek
folytak,
kivált épitkezésekre
és átalakitásokra,
a vallás- és
tanulmán yi alapból.
Említendő
a kolostor
földszinti helyiségében
levő boltok bére is.
Nevezetes
része a kelostornak
a k eres z t f oly o s Ó. E folyosó négyszögben
veszi kőrül
a ház főudvarát,
de építészetileg ma lényegesen
eltér
a régítől.
A
kőzépkorban
ugyanis
a keresztfolyosó
az
épület főfalain kivül ért, mi abból nyilvánvaló, hogya
XVI. századi
városi
számadőkőnyv
adatai szerint ia saját
tetőzet é vel
birt.")
Ma a kolostor
épületének
tetőzete
alatt van.
Abból,
hogy nem alkotta hajdan a zárdai
épület lényeges
részét, érthetjük
meg azt, hogy gondozása
nem is a szerzeteseket,
hanem a Sz. Sebestyén-társulatot
terhelte.
Hajdan az egész
folyosó egybefüggő
volt, ma két helyen el
van zárva, a Rozália-kápolna
ajtajánál
s a
*) Don 26. octobris
den Zimerman
In den
Creuzgang
dcs Mönchsk lostera, zu S. So bas t i j\ o .
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tulsó részen a Iépcsőháznál.
Elzárták, hogy
a folyosónak ezen részében a rendtartományi
könyvtárt
elhelyezhessék.
A keresztfolyosó
éjszaki és éjszaknyugati
fala ma az oltárokkal
s ülőpadokkal
berendezett
sz. folyosó, a délnyugati
és déli fele pedig ma
a világi
folyosó,
mely a zárdai clausurát
teszi s a ház belsejébe
vezet.
Hajdan a
keresztfolyós6
nyugati
részének
a fala a
kolostor
front jának
vonalát alkotta a Ferenciek
tere felől.
Ezt már abból is láthatni,
hogya
folyosó e vonala egybevág
a templom front jának a vonalával.
A középkorban
a folyosó
e részének
falához
voltak az iparosok
bődéi építve:
borbély-,
késes-,
s egyéb
bódék,
melyek
miatt a
város és kolostor
kőzőtt hosszadalmas,
heves perlekedés
támadt,
mely végre azzal
végződött,
hogyabódékat,
rnelyek iparosai az isteni tiszteletet
lármájukkal
zavarták, le kellett bontani.
A kolostor
ujonépitésekor
a főfallal kiebb kerültek
a tér
felé s így támadt az a szöglet,
mely templom és kolostor érintkezésenél
szernlélhetö.
Ma bolthelyiségek
vannak itt mint hajdan,
csakhogy
e helyiségek
ma a kolostori
épület alaptervéhez
tartoznak. hajdan ellenben csak kolostorhoz
épített,
valósággal
azon kivül
eső helyiségek
voltak.
'Ezen
kiépítés által a kolostor
főkapuzata
is lényegesen
átalakult.
A kőzépkorban
a portálé
szabadon
álló, a térre kiugró építmény
volt, a mi az 1553. évi városi számadökőnyv
ama közléséböl
kitetszik,
mely szerint a
város a k o l o s tor
elő 1 tip
ort á l é t

be fed et t e.*) Ennek tehát szabadon kellett
állania, míg ma összeesik az épület külső
főfalával.
Nem érdektelen tartozéka a kelostornak az ehhez hozzáépült,
de külön bejáróval biró s a Ferenciek-terére
tekintő,
amaz emeletes ház, mely TI u r g und i a néven ismeretes a szerzetesek előtt. Hogy
honnan vette e különös nevet és hogy mikor épült, senki sem tudja. Vasrácsos kis
ablakai az egésznek
mag társzerű
külsőt
adtak. Földszinti helyiségét régen istálldúl
használták,
emeletes részében laikus testvérek s azon szegény tanulők laktak, kik
a kolostorban ingyen lakást és ingyen élelmezést kaptak. 18-tB·ban itt a város börtönei
voltak,
aztán
katonák
elszállásolására
szolgált. 18S4-ben lakatos mühelylyé lett s
a bérlő lakatos alakíttatta át a zárdafőnők
beleegyezésével
a bér elengedésének
fejében az egész épületet mai alakjára. A volt
istállóból lépcsőház lett, az ablakok megnagyobbittattak,
a szobák kipadlőztattak
s
azóta ezen épület lakásul kiadatik.
Nem
régiben benne helyezkedett el az emeleten
a városi erdészeti hivatal, majd bútorkereskedés lett, mígnem 1904-ben az 1896ban keletkezett
Pozsonyi Kath. Irodalmi
Részvény-Társaság
nyomdája és az ezáltal
kiadott "Pressbllrg(~r Tag blatt.'' szerkesztősége kőltőzkődőtt
be.
Egy másik nevezetes történeti ház a
*) Die wochen

lia: ivitatis marie verlandt
zi merdas por tal vo r m M nic h sci o s ter
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Ferenciek-terén
az Ö II á z vagvis
a n~gi
Vár os h á 7.. Egy 1470. jun. 29-én kelt okirat oly házul emliti,
mely aPi a c ar cvon alá ban fekszik,
rni ujból bizonyítja,
hogy nemcsak a Fötér, hanem a Ferencieletere is akkor Piacnak,
Vásártérnek
neveztetett.
E házat
régt~n tulajdonosa
után
P a II r-háznak
(1 I.ins fl a w e r 1laws) is nevezték.
Oház (altes Haws)
nevét
onnan
kapta,
mivel belőle hurcolk odott át il városi tanries az l'jh,izha
vagyis a mai városhrizha.
Ebben az Óhál.ban még a XV.
századhan
is v~geztek
városi
hivatalos
íunctiókat.
Egy LI.IO évi városi sz.imadókőnyvi
adat szerint a nyilvános
mérleg is
e házban
volt elhelyezve.
Li3.I-bél1
okt.
4-ikétől fogva Zsigmond
király volt benne
elszrilhisolva.
1logy mikor került az a város kezéIJölmag,lllkézre,
nem tudjuk. Annyi
bizonyos,
hogy
Ll70 előtt
tl'.llyle.~· már
1 lamer Tamás tulajdonát tette, k inek l.ezéböl m(\~' az évben Forster
Farkas kezébe
ment ,}t. Ugyanakkor
Ferenc
pilisi apát
ezen Ohrizon, kölcsönzőu
pénz fejében -1°°
aranyra
kővetelést
valamint ~ aranyforintnyi
bérjővedelernre
igényt
trirnasz t. Q'j4-ben
egy posztőnyirosné,
I507-ben János asztalosmester
egyik lakója. l\fa benne a Westungarischer
Gr enzbote
szerkeszt őséjre
és
nyomdája
van és a Chalupa-Olg yay-Iéle jó
hirű, jól látogatott
s szülöknek
legjobban
ajdnlhatö leánynevelő
intézet.
Egy harmadik
nevezetes
ház a Fererrciekkel szemben levő, ódon épitésű Er k eres
ház, mely 1347- és I3í8-ban
emlitte-

i)7

tik. E hriz at a l1;.í.r';111 ablakhó! álló zárt, s
oldalain kémlőnyilasokkal
biró, consoloken
n)ug\'ó
crker jellemzi. Ugy görbi.ilő fl .nt ja,
mint mag;ls t űzfa] által két részre
osztott
t e-tőz ete szembetűnővé
teszik régiségét.
E
lr.izban
lakrak a Ferenciek , amig
l.olostoruk
(~l'ült. Késól.l.
a Miasszonyunkről
nevezett
apácák is itt laktak egyideig.
A
kiz fal.in 1l1':g 17(JK·1J(ln olvasható
volt e
ft>lirat: Optima sapientia
meditar i mortem.
Ma a Pozsonyi
Szőlőmüvesek
p i ne t~ - egyes
üle t éne k széles jóhirnek
őr\'('11(1ö bork imérése
van benne. Ez egyesület,
m.ily nyeres'~gre
dulgozó rész\'0nytársaság,
1075 ben alakult
s kezdetben
Falb Pál,
ut.ina pedig Fülep Jónás buzgó fáradozrisai
mcllet t il pozsonyi
borpiacon
számottevő
tt'.nyezö\'t·~ Idt. Az egyesületnek
van 300
r~szH~llye S csak saját terrnelésű
pozsonyi
borait árusitja el. Activái
H)03-ban 109348
kor., passzivái
1O.P48 kor. s így tiszta
jővedelrne
5100 koronát
tett.
Osztalék
ez
évben
rninden
részvény
után IS korona.
Szemben il Ferenciele templomával,
az
imént emlitett Erkcr es-ház tősxomszéds.it-áhan,
a b,író Vay-fé!e
ház helyén
állott
hajdan il városi címerrel diszített \Ve i te nh o f, rnelyet
w e y t t e n Hoff
néven
az
LL:;'). évi városi
számaclőkőnyv
említ. E
nevét tágas udvara után kapta,
mert eredetileg
több házhelyből
állott.
T\lég 1567ben is jublJára
faszerkczetű
Iiázrészekből
állott.
Mai palota-alakját
1795-ben kapta,
rnik or Speeli a!-t a várostól
megszerezte
és felépitette.
Epitője
Hildebrand
Paulai

h8

mert
a műstil,
a lépcsőház,
a
Ferenc,
gyönyön1
stukkatur
s az egésznek
elrendezése e mcsterre
val\. Erkélyének
szép
barokk vasmüve
is ernlitésre
méltó. Spech
k ezéböl
e ház gr. Csáky Imre, utóbb Szirányi, aztán
]urenák
birtokába
rnent át s
ma a báró Vay családé. E házban tartották
egy időn át II. Rudolf király engedelméből Yóoő-től
kezdve az evangelikusok
istentiszteletüket,
de e házban
folytak le már
a XVl! -ik század elejétől
az első német
szinjátékok
is. Egy 1609. évi adat említi
ugyanis
a weittenhofi
szinpadot.*) A XVII.
század
végén a város az itt előadásokat
tartott comödiásoktól
bizonyos
taksat vett
be. 1733-ban is nyomára
találunk
az itt
tartott
német
szinjátéknak.
Később
egy
illőn át a cs. kir. postahivatal
is volt benne
elhelyezve
Kiválóan
nevezetes
történetilegs bizonyos
tekintetben
épitészetileg
is a térnek a Főtérrel
érintkező
szögletén
s a
Városház-utcába
is behuződó
Sz. Sal vat, or - egy ház vagyis
a ]ezsuiták temploma.
Epitészeti
nevezetessége
az, hogy általa
jellegezve
van a XVII. század protestantismusának
ternplomépitése.
Epült ez alaktalan s torony nélkül szükölkődö
templom
a régi Armbruster-féle
ház helyén, amelynek rajza az ISi 3. évi városi látképen szemlélhet ő, különféle akadályok
kőzt 1636-38ban Karner Dániel evang. felügyelő
idejében a Sz. Háromság
tiszteletére
az evan.) Im WeittenJJOf
aufzurichtcn.

die p
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gelikusok
számára.
1('3ö. dec. Ig-én vonult
be <ll evang.
község- al uj egyh,lzha
s
zoán avatták
azt fel ünnepiesen
a Sz. Háromság
tiszteletére.
Az épités
kőltség ei
~2.g25 tallérra
rugtak.
Azonban
már 1672ben február
l-én visszukővetelt e tőlük a
templomot
Szelepcsényi
György
printás
azon a czimen, hogy a protestánsok
őnhatalmilag
kir á I Y i fu n dll s r a épitetrek.
de a visszaszerzést
még csak jul. Iö-ikán
vitte
keresztűl
Kellouich
bibornek-érsek.
I(J73. jan. I-sején Ko1\onich I. Lipót kir ály
meghagyásából
és nevében
átadta
a collegium
rectorának
a templom.
az iskola
és a lefoglalt házak kulcsait,
bár ct formai
átadás még csak 1677 mrirczius
30-ikán történt. Erre a templom felszerelése
gyorsan
ind ult meg-.
Kollonichon
kivül a IIorváthés Bornemisza-család
valamint több nernesasszony,
Ordődy
Borbála,
Perényiné,
Ghilányiné
nagyértékű
művészi
becscsel biró ruhákat,
ékszereket,
szerelvényeket
s képeket hoztak
össze a templom számára.
Hamar elkészült
a kis fatorony
is s 1673. már ez. 19-ikén
megszúlalt
els
ízben azon a harangszó.
Később
169<)-ben uj főoltárt
emeltek
a
templomban,
azon év április zr-ikén
avatta
fel annak alapkővé,
Kollonich.
Az alapítványok
is oly szaporán
történtek,
hogy
I776-ban már 15.250 forintot tettek azok.")
A Jezsuita rendnek eltörlése lután 1772ő

*) Alupít.ik

Deittmaun,

: Kollouich Lipót, Grospeituer,
Ehrenl.recht , Spech, Lysan.ler.

Szalay,
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ben a templom a v.iros gondjaira ldl l.izva S
ez volt A ll.ert sósz-tescheni
hercegnek,
I'dag)'arországnak
a pozsonyi várban
rexideáló
l.clytartójrinak
az udvari temploma.
A város e templomot
18SS-ig az esztergomi
egyházmegye
papjai által gondoztatta,
mi)..!"
nem nevezett
évben ismét a jezsuit ák kezeibe
került.
1~::;5. január
ó-án aelia azt
nekik
rit ünnepiesen
Vil ier József érseki
helynők.
Az itten tartatrii
szokott ájtatosságok
nagy
vonzó erőt gyakorolnak
Pozsony llitlJllZgÓ kath. lakoss';,~ára.
Főoltár.i t il Sz. l\legdlt,)
(L lr sxinváltoz.isa]
képe
disziti s ugyanitt
van egyik mellékoltriron
1'<ti l.ó Fer en c ('SlÖl11{\vésznek
szép
"Sz.
Fercncv-képe.
l\k,L:td:intésre
mélt óak e
templom
szépen
f.iragoll
ülőpadai,
gyóngy,\lc5szd;(:i (~s a seh,'st ve almár ium.i i, de
legszel>h
('J:essége
a X\'IlI. századi szószd::.
Nem a gazdag ar.inyox.is teszi azt
ki v.ilóvri , 1l,lnCI11 <1 mű forrnai conce ptiója
és a mü \"Iin led), finom pl\]J!Jöl gyön)'iirüen
tereb-It
rcliefjci,
Ilogy kik e szósxék
alapitói , azt a belső szt'Ísz(~k hátsó falára alk almazott
relief1;tp felirata
mondja : j;iger
Antal pozsonyi polgár és kamarás
és annak
neje Zsuzsánna
1753-han.*) llogy
ki a szősz él: Llrt:szt:nek
faragója
s ki a dombormüvek
kész itője, nern tudjuk.
A dombor
művck tekintetében
vannak,
kik Donuerre
gyanakodnak,
d~ ak k or fel kellene tennünk,
*) lll). AIi'U!lilh ,/;ii'<'r
tlllürit(u;,)
civ(is)
Pos
(oui-nsis)
CalJll'r(arilts)
('ill"II")
íc,a>"rs
~Hsalllla hane
Cat he d r.un Ii.ni ft't'eru:lt.
ALU.!, az évszrim A:':IIIl\III1H'('LIII
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hogy Donner
ezeket
r z évvel
előbb
kész
tette el. mert e mcster már r 741 - ben halt
meg. l\lások Messerschmidt
Xav. Ferencre
gO!1tlnlnak,
ki 17ö-l-ben halt meg, s minthogy ő [732-ben született,
az kővetkeznék,
h(),~'y e mester
már
21 éves korában
készitette azokat,
mit a képek
erős műtejlettségénél
fogva
alig- hihetünk.
lukabb
is tehát azt a véleményt
valljuk,
hogya
mű szer zője egyaDonner
Ráfáel iskolajáb01 való mest er.
Iuulirendö,
hogy e templomban
van kollegrad!
gr. Kollonich
J .ipő; bibornek esztergomi érsek eltemetve,
• mit
a
templomhajó
baloldalán
a falba
helyezett
vörös mrirv.inytábln
felirata
hirdd. A templom előtt álló, fákkal ,:s .~gázlámpával
s egyszerii
vasrácsozattal
l.őrülvett
márványoszlopot
a
rajta led)
Sz.
Sziizzel a szeplőtelen
fogantatás
tiszteletére
még I. Lipót cs.isz.ir állítatta fel. A lapkővét 1675. ápr. 25-ikén
helyezték
el s az év
deccml Jer 7-én, a sxeplőtlen
fogantaL:ís
ünnepének
előnapjan
sxent elték IJe. A nevezett
í-

hitcikknek

oszlopot

ujabb

kihirdetése

diszesen

alkalmaból

az

restaurálták.
temploma és a Sz. ferenciek

A jezsuiták
kelostora
kőzé szoruló
kétemeletes
sz intén a jezsuitrik tulajdonát
képezi.

ház ma
Régen

a Maholrinyi-családé
volt. Maholányi
jános
személynők
öz\'egyétöl,
Péterffy
Judittói
vették
meg
azt a jezsuiták
5000
írtért
1707. ápr. ró-án.
Szándékuk
volt ezt isk 0lávri átalakítani,
ele ebből
semmi
sem lett.
Fgy időn rit bérbe
adták
ki pri vát családoknak.

Ma

maguk

a

[ezsuirrik

lakják,

utcai
kapuja
el van zárva
s csak
a
lian hy.iny-tér i kolostor udvarán
át juthatni
helé. 1Iosszú udvara a scholastikusok
0101.g;isi helyéül szoigál.
~'lorjáll-llt(·U. (F lor i ani g ass e.)
A Terézvárosnak
ezen hegyen
levő s az
Oeser-utcával
párhuzamosan
futó utc.íja a
Csuka-utcát

kőti

őssze

a Viztorony-lépcső-

vel. Déli sora hosszárt a cs. és kir. katonai
élelmezési
raktár
udvarhelyiségeivel
érintkez ik, Régi neve Els ö F 16 r i á n - utc a
volt,
mit azonban az 1~79. évi júl. 28·iki
városi közgyülés
Florian -utcára
eg yszerűsitett.
Nevét egy ez utca egyik
házfalán
levő Sz. Flo r i á n szobra
után kapta. Sz.
Flor i.in vértanu,
a bécsi
egyházmegye
s
Lengyelország
pátr6nusa,
mint a tűzveszélyben leghathat6sabb
segitő,
városunkban
széleskörű
tiszteletben
részesűlt.
A tűzvészek Pozsonyban
a középkorban
a lakosságot igen gyakran
krirositották.
Az 1314ben dühöngött
tűzvész oly nagy VOll, hogy
a káptalannak
sok okmánya
elharnvadt.
1374-ben 1. Lajos király a pozsonyiaknak
éppen tűzvész
által okozott nagy szegénységét említi. I428-ban a Hussziták
Pozsony
külvárosát
gyujtották
fel, annak legtöbb
épületét
felperzsel ve. 1439-ben nagy tűzvész hamvasztotta
el a Ferencrendiek
kolostorrit saveszellelem
oly nagy volt, hogy
még a távolabb
fekvő
városházat
is le
kellett
zsindelyezni.
lSls-ben
JI. Ulászló
mint szemtanu
beszél arról a roppant tűzvészr öl, mely az ő ittlétekor
a város polgárs,lg;it
koldusbotra
juttatta,
úgy hogy

kénytelen
volt a polgárságot
neracsak a
rendes
és rendkivüli
bárminemű
adó alól
12 évre
felmenteni,
hanem
azonkivül
a
pozsonyi
harrnincadból
a városnak
5 éven
át évenkinti
ezer forintnyi
kolcsőnt is kiutalványozni.
Ez alkalomkor
magának
a
királynak
a lakóháza
is a lángok
martalékává
lett. Ugyancsak
Ulászló
királya
nagy tűzvész okozta karok miatt a pozsonyi
káptalannak
1516-ban a hadi adót engedte
el. E nagy tüzvészr ől külörnben
magának
a pozsonyi
káptalannak
egy 152S. évi okirata is tesz ernlitést. 1589. ben aug. 7-ikén
sz intén nagy tűzveszedelem
érte a várost,
melyet
az ez évi városi
számadőkőnyv
"nagy tűz"-nek (grosse Prunst-nak)
nevez.
Emlékezetes
marad az 1590. évi tűzvész is,
mely elhamvasztotta
a városház egy részét,
a Zőldszoba-házat,
a Lőporés Lőrinctornyot,
a plebánia-házat,
a latin iskolát,
a Káptalan-utca
egynémelyik
házát,
a
Katalin-kápolnát,
a mészárszékeket,
a vágóhidat,
a városban
összesen
valami
ISO
házat,
a kapu
előtt
az egész
Ujvárost ..
Nem kevésbbé
félelmetes
volt az 1660. évi
tűzvész
is, mely júl. 27-ikén a Klar isszák
kelostorában
támadt s a város nagy részét
elhamvasztotta,
A Ventur-utca
egyik házán
egy régi, már eltünt kőfelirat e szerencsétlenségröl hirt adott.
A XVII. és XVIII.
századok
folytán a tűzesetek
igen gyakran
ismétlődtek,
úgy
hogya
Sz. Floriánba,
mint a tűzveszélyben
segitő
pátrónusba
vetett hit és bizalom
egyre
erősbődőtt
a
hívek lelkében
s eredményezte
azt, hogy

vé.lsxent
szobr a \'<1::;1' képe sz ámos épület talar a került.
I,~c'.tél·. (I l a u p t p l a t x.) E kissé ferdény n~gyszi)gü
tér az Óvárosnak
kőzepét
r'oglalja el s ig'y mintegy
szivét
kr~pezi.
J )éln)'ugaton
kiér ~ I)..:;,tk- s illetve
a
I Ialászkapll-utdi,I..;'.Ljszakon
folytatólagos
őss zekőtt et ésben van a Ferenciele
terével.
A sz űk Vriroshrizutca
által
érintkezik
a
Balthyány,térrel,
az Apponyi-nten
által a
I.őr inckapu-urca val, míg a Zőldszeba-utca
a Ventur-utcával
kőzvetíti.
Kőzepét
az
IST~-ben egy régeub
kút helyén álló gyöIlyörü
diszkút
ékesíti.
E kút Luttringer
Andras nérnetőv.ir i köfaragó
műve. Remek
voltáról
eléggé
tanúskodik
az,
hogy
Schmidt
Frigyes
a hires ,bécsi rnűépitész
1863-oan az autogratiák
kőzé
felvette.
A
kúton álló, eredetileg
szinesen
befestett
páncélos
és sisákos
szeboralak
középkori
Roland-szobor,
jelentvé
il városi
municipium
önálló helyhatósági
joggyakorhlsát.
E kutat
188o, ban renoválták,
ele azóta szines festéke
ismét egl:szen
lekopott.
A gyalogés
kocsiutak
kivételével
a teret 1885. óta izlésset rendezett,
illatozó rózsaés egyéb
bokrokkal
ékesített,
gömbakácfákkal
és
csinos vasrácscsal
bekerített
park foglalja
el, a város egyik legszebb
üdülő helyévé
tevén
azt. Ezért ma e tér inkább
csak
dísztér számba jöhet, míg hajdan az valós,íggal városi Iötér,
azaz a városi élet legélénkebb
és legzajosabb
nyilvánulásainak
szinter e volt.
1370' től
kezdve
jobbára
Piac,
Vásártér
(:'Iarkt, Pbtz)
címen
t~

Ci rszert~pd . A X VI. sZélzadi iratokban
cuius
ío r i va.~yis
Ring
néven
is
említtetik.
E tP ren egyesiiltek
volt mint
gócpontban
a városi
kőzélct,
forgalom
és
k őz lek edés.
l\lig
ma t iszuin disz itési
és
k őz lekedési,
adJig
az bajdan
teljesen
gyakorlati,
sxorosan
vett
virális
célnak
szolgrilt.
Itt állottak
a mésztirszékek,
a
kenyeresek.
a kalm.irok , a kőszörűsök , a
kádárok,
a faz ekasak
bódéi.
Az qS.:? és
az '503. évi városi szama.lőkőnyvek
adatai szerint
itt vollak a posztókereskedők
nyilt árucsar nokai.") Az 'sor). évi sz.imndókőnyv
említi az ill ujon épült
kenyeresboltokat
(pr otp.ink cuen], az 15II-iki pedig
a zscmlyés-IJoltokatlscmlpiillkchen),
amelyek
után a v.iros bért huzott. l55-1-"uen itt állottak a mézeskalácsosok
bődéi.
Még a X VI r.
sz.izad
der ek.in. ltJí8-ban
is iu serénykedtek a kőszőrüsők.
rdl~gcsak a X VII. század vég(~n helyezték
el innen a mész árszékeket.
1Iogy e téren volt található
a
gyógyszertár
is, azt az '53::? évi számadókőnyv
bizonyítja.
De másrészt
e téren
folytak
le a népmulatságok
és nyilvános
mümutatványok
is, milyenek
a passiöjátékok,
melyek
tartásakor
a tanácsurak
számára
külőnhelyek
(Herrn
1li.itten = páholyok)
voltak
felállitva.**)
Igy tudjuk hogy 153óban a 10 szüzröl***), l544-ben ]uditr61,t) '545*1

'I'uchscherer
Lawben.
**) Említve vall 1477·bcn.
***) dellell so das spil von deu z ah eu alt a r II
am platz gellidten.
t) 1ue Comedy J u.lith a ul p l a t z gehalteu,

ben az 5 okos és 5 dőre szűzröl,"]
szölő
szent játékot
tartották
itt. E játékokat
ugyan másutt is tartották, a Domtéren
és
az iskolában, de a legalkalmasabban
mégis
a Főtéren
voltak rendezhctők.
A XVI.
század második felében megszüntek.
A
Főtéren tartották a tanácsurak és szárntalan sokaság jelenlétében a Sz. János ünneIH8-uan,
utoljára
pét**), mely elöszőr
1539-ben említtetik. Az ilyen szent és valláserkölcsi productiőkat
alkalom adtán felváltották a kötéltáncosok mí.imutatványai.***)
E téren 'vonultak fel a céhek és egyéb
testületek is. E téren me nt végbe a polgármilicia hadiszernléje.f-)
E téren zajlottak
le a polgárság mozgalmai,tt)
melyek olykor, mint 1515-, 1568-, 1578-, 1658-ban vészes
jelleget öltöttek. E téren hajtották végre a
város büntető
igazságszolgáltatásának
ítéleteit.
A városház előtt állott kisebb fegyelmi büntetések
kiállására a kaloda és
pellengér.j+j-) Itt hajtotta végre é\ hóhér a
*) Ein heiligd
Spiel da quinque
virginibus,
futnis et prudentibus.
**) J ohauuisfeier,
Suuabentfewer,
a m pia t z
bey den Sunabentfewer
gesesseu,
***) 1678-ball Sai II Tan z er, 60 ethlichmall
vom Iiatthawss
t) Az
lDolldja,. hogya
[mrisik része a
szebájából
nézte
s t II b o II der

tt) Hégi

Thueren auf dem Saoll berabgefahren.
1665.
évi városi
sz:imad6köuyv
azt
vármegyék
kiküldöttoinek
egy része
Halászkapú
elöli) a Városbáz tanácsa szemlét I wio auch VOll der It a t h-

M

II S

ter

II 1\

g

feljegyzésekben
ul l' r S nevekkel
illetve.
ttt) 1651. Auf den Platz
zu!' Ptlasieru zlllt 33 Klafrer.

Z \1

Auf

g

8 8

e heu. )

Ia

II

umb dell

f

és

Pr

II

Run ger

u.st i Il\'-,~ fen yíl~Sl
axok on , kiket
polgári
\";lsl!,~(;klH:1l
clrn.u-asxtnlva
ily Lűntet.isre
il\:ll a hiró. De ill !l;ijtotta
\'~gre a hólH~r
a hal.ilos itéleteke-t is, mint a Bónis Ferencét
1('7 [-hel\
,-ípril )0-<:11\.
(]li t(~szet iI~g c tú
régen
tetemesen
I:It,órl a maitól.
Az ill épült hrizak a maiakn.il jóval
keskenyc-bb
arcvonallal.
de magas
Il)cregtet()kkd
hirtak.
Jobl?<:lra patriciuscsal.ido], kízai
sorak oztak itt 'egymás mellé,'
<l Xl V. sz.iz.ulban
Sey íried
és Lőrinc pol-

.~,ir()k h.izai,

a

X V.

században

lJngerl,

I\.aencis
Ist v.in l'0l.~;irlllester,
Erasmus
hor\)!:I)", az Aignerek,
Sirodendorfferck,
Schar-

tl~gkhek,
Ciailsamok

Lachenpergerek,
Flőtzerek l~S a
házai.
III állott Eylausdenroknak
is, mclyl»:
143-1--Len szept.
9-ikén

a h,lza
Zsigllwnd
l,ircílyt
sxall.isolták
el. E házak
nem voltak annyira
rekintélyesek,
hogy
a
ll'r
m("piilet~t,
ti Városházat
íölülmulták
volna,
EI. dominalt
valamennyi
felett, míg

ma e tl"r két és háromemeletes
házai dominalj.ik az eg yemeletes Varoshazat.
Csakis
a hatalmas,
zömök, mondhatni
dacos torony
adja meg neki ma is a kűlső monumentális
jelleget.
A Vár o s ház,
mely
helyiségeinek
elégtelenség\:nél
fogva
a mai viszonyoknak
már
teljess':'ggel
meg
nem
felel,
a
k őzépkorban
a város
legtekintélyesebb
küzh<iza
volt.
Tornyá val
együtt
igazi capitoliurni
kűlső jeleggel
birt.
Eredetileg több házrész egyesüléséből
alakult
magánház
volt: Jakab biró fiainak a háza.
Ilo~T
a Városh.ixnak
azon
két ablakos
7

része,

melyben
ma a levéltár
vall, külőn
volt, Illutatja nemcsak a tű z tal által elv.ila szt ott nyeregtető,
ele II padlásablak
eltér
épir észet] .rlak ít ása és kivrilt az ~l'ítmonynek n:1gyoIJ!J Údmagassága
is. A két
racsos alilak kÖZL :1ng)'<llfejes consolon álló,
Il1;-l~yar ci mert tartó, ,1pr,) csonka homokkőszol.or, mely fölé a falra a Wladislaus
név
"an festve,
nyílvan
Sz. r .risz ló szohra s e
hriznak
hajdani I':1trónusa.
Okl11ányila;
is
uuljuk igazolni. hogy kü](in h,17; volt , mert
az IVI-hen
említett
Ungerl-háznak
felel
meg,
melyről
az okirat monclja,
hn.~Ó' ez
a Városhaz
mellett feküdt a piacon. h~ az
Unger\-kí.z
úgy egyesült
a. Vzir osh.ixzal,
amint későbben
egyesült
vele az r\pponyih.i». :\ tornyos n:sz először 1370-l.>t:1l említtetik
mint Ujház
és hogy
ez említés
\'alós:íg,t.;·al a mai Városházra
vonatkozik,
hirelesen
bizonyítja
az okirat azon 111 egje~'yz~se,
hogy az az esztergomi
érsek házának szol11Szt~dságában van. Városh.í z és
pr im.isi palota
ma is érintkeznek
egymással. Jakab fiai kezéből aztán átment egyik
rész Izsák zsidó z,ilogjogába
s minthogye
há zr észt tőle kiváltani
nem tudták,
Izsák
abba be is iktattatott
1387-ben.
Am még
ugyanezen
évben
megvette
tőle a város
a házat tanácsházul
4-17 arany Ior inton. E
vételhez
hozzájárult
több év mulva a ház
másik részének
megszerzése
50 arany for inton a hozzátartozó
vas-, kő- és faépületekkel együtt.
Ilykép il privátház
közházzá
valt.
Ugy mint ma <íI1 előttünk a Városház,
hilz

ő

i,Wl)('1\ kl'lt-tl",~zdt.
Tornya s a
Lenne levő «lső «meleti di,-.:/alJbk,
alakos
,~s cimeres zrírókő vekkel clisz.itet t kapuja
és
kaplialja
XIV. sz.izadi
mű. Tor onylépcsője,
,'rkt~n'i,
az uclv.ul.an
levő szép rirk •.ídos
ft~,lr-t t roru.ic.i ,:s a mansza n lsz erű padlásal ilakok ,~(ít alak itrisuk k al és épitészeti
ta,:.:ozataikkal a X V. l:S XYI. századból
valók.
:\ lorully k<,)fuly,í,;(íja X VI. szrizadi mű, 1587h.-n !l-jt~zte lJt~ azt l 'ir.hler Kr istóf wolfstali
kMlragó,
1Iug)' a torony a X Vr. századIl;l11 mcredek
nyt·n::.,:telőve!
s ennek alján
llt:c.:y apró saroktornyocskaval
erődített
véd,~11l1iIolyósóval birt, azt a város 1.')73.és 1649.
évi l~itképei muiatj.ik.
A francia renaissancemodorhan
k ésxűlt
r<~zsisak, az egyes toj;'lsda, I t'~,; n(:gysz'''Jg ii al.laknyil.isok , alapos
v.ikolat-falosz lopok,
a barokk
épitészéti
diszil,:sek
lll. K,í.roly k ir.ily idejéből,
1733lH!1 valők , rnit e.~'y a torony alsó falába alkalmazott
vőrősmar vriny-tribla
felirata hirdet.
..\ V rirosházan a IIa d 1,Í, sa b lak o k több
tekintetben
kőtik
le lig'yelmünket.
Csavarttalapon álló fensőbb részein a bot.ut.inz ást
mutató csinos keretezéssel
bírnak. Ez a gót
stil han yatlrisi kor ára mutat.
t'~pitészetileg
emelik
és hatzisossá
teszik
a külőmben
nagyon
egyhangú
tetőzetet
s illintegy
pÓloljélk az épület
második
emeletének
a
hi •.inyar, De a történeti
mornentumot
sem
nélkülözik,
amennyiben
az egyiknek
nyilásában a lélekváltság
haranuját
láthatjuk,
ru-Iynek
siró hangja akkor szólarulot t meg,
mikor a halálra it elteken az itéletet végreklj tut tzik.
ném egy

7*

A toron
y, mclyet a XV. sl.,lzad cis.')
td(~bí)l való
szrimadókőnyvek
egyre LJjtor o II y nak
(ncwr-n
thurn]
nevczuek ,
min.leukor
Pozsony
főtornyrinak
sacrepét
jatsxou a. mert renddtct/'se
volt a polg';irság csclek vését ir.inyitani
I~S neki
a nevezetes eseményeket
l~S kütelessl~geket
hirűltudtúl
adni.
E toronyról
hirdették
ki a
kiralyvalasztrisok.u
(~s' országgyüléseket*),
a k irrilyi
rend(;]f't('kel:t:*),
il
torgal(lmba
kerülő uj pénl.ek(Ct"''''*),
(l
zsidók ra vonatkazó edictumok.u.']]
E toronyról
szólitották fel trombitasxóval
a h.iz iurakat,
hogy
házaik táj;ít tisztítsák.tt)
E toronyról
hirdették ki zenészek (~S tromhit.isok
dall.unos
darabok
eljátsaásáva!
a Victoria-ünnepeket,
így Ió07-ben szept. ::!9-ikén is, mikor a keresztény
fegyverek
diadalt arattak
a pogány
tijrö\.;:ök felel t.
Ez utóbbi <llbtlllSI ki\'il,í.glik, hogya
Vár osh.i z t()rnya szoros
összefüggt~sbcn
;:íIl
a vár os ize n e fejlődésével.
:\ régi időkben a toronyban
lakott a Tnronymes*) 152f)· hall: I,;l'llll Chamerer
uyuen
1I1111g-eru.
der deu L a II ti tag'
1'\-1II Hathawti hr-rah geschriou und
vorkundt hat, 'l.1I der l' r wel III II go kőuig L-'crdillauui
1 'l'hdler.
**) lö5~-ball:
uugriscl,

auszuruellen

geLII aiu
~4 ll.

*".*) 162:l-ball:
M ji II '1. puhlicivreu
uud
?ti a

Sta

II

Als Ein
allsrllldr"1I

KUli ig s

b II vel

Ehrs.uner

liath

h
dic

la~;;PII.

+) lli73-han:
dl'lICII
'l'huruern,
als
siu das
U a t II l' ge II .1 e r ,1 II ti U II uussgeblasen.
tt) lli44-J,űll:
wegl'll a II S sau lJ e r II II g d o r

t t all~g_.·l>l;;'I'II.

IllI

te r'") \ag)'ls
a város saj,itlls
zenésxe,
a
v ri r o s z e n s z. ( ) m.ir Lt3,)-ben említtetik
a v.ir osi szrimad.isokban.
Feladata
volt a
toronyban
egy(~s alkalmakkor
a fúvóhangszereket
szép dallames
melődiákban
megszólaltatui
és seg,~deivel a v.irosban
is úgy
az ünnepi, mint il mulattatő
zenét j.itszani,
amely cl~!ra a v.ir os gO\ltlos\.;:odott a szükst~ges hang'szerekrc)1
és zeneszerxeményekről. Igy tudjuk,
hogy
Is6í)-lwn a kamarás
neki
~l1j Xlutett.ikv-at
vesz s hogy
:la
Josqllinés
Senfl-féle
ré,L:'ieket"
elteszi.
E
rnntett.ikat
fuvó
hangszerekkel
a.lt.ik
elé). Az
alkalom,
mikor
a
toronyrucst ernek
,·s sC~'I:deinek zenélniök
k elh.t t, l1:I,~y()n ,~y;tk()ri vo lt Neves, hires embereket zen.ivel fogadta a város. Igy tudjuk,
hogy qÖl) hen Estei 1Iyppolitot trombitásokknl fogadta."") Később főleg orsZ<iggyülések
t~S koron.iz.isok
alkalmával
akadt it városi
zenészeknek
sűrű dolguk. Az ors7.''Íggyülések megnyitásakor
és bezárásakor
trombitákkal
és dobbal eszközölt
intradák
tették
a jeleneteket
űnnepélyesebbck
ké. II, Lipótnak 17<)0. évben t őr tént koronriz ásakor Tost
városi toronyrnester
vezetése alatt fel váltva
j.itszottak
"tromLitákkal
és dobokkal"
a
v .irosi
zenészek
a Városház
torny.in és a
Mihálytornyon,
De kőtelezve
voltak azonkivül a dómba az isteni tisztelethez
hegedúsőket
is állítani.
A dőrnorgnnista
és a
é

tesia

") T h 1\ r II tl r III o ist II r.
*+) per conta-li ali troml.et i di p\l~\)lli,) per CM(III~.
~.
(A m o d o n a i Jf y p po l i t c o d e-

x e k 14>;!), kiad.)

v

lll~
v ,lrosi toronymester ,:-; cml.crei
I,J)zt k i 1 ,",rt
Yis;~<ilyl a vároxi
tuuries
;,kkt:p inlt:zle
el,
hogy a toronymester
ne használjon
()r~
gOl!:íl,
hanem csakis
ru\'óhal1gsz(;reb~t
(:S
heg-edüt. lakadalmak
alkalmakor
pedig ne
kárositsa
az orgonislát.
l\lintho,~Y PCl/S()Il~'~
ban 7-7
sZ('(l1t:lyl)ól ,llló k(:t ll1ág;ínzl:lle~
kar
is lt:l\'zett,
ezekkd
is nem
e:-:yszer

1l1e,~,~'yült a

vrirosi

zenészek

baj;l.

Igy

tudju k , hogy I/(J! -hen megellbetltt'
a
tanács ez ult)hlJiaknak
a xeuéh-st,
dc il
"politikai szol;.:álatokn~íl, orsz;íg'gylilések
és
koronrizrisok
.rlkaluui val ' a vzirosi z cné s zekel részcsuette
eIőnvben.
A mag;in/t:lwkarok t artozrak
az onk ivűl arriuyos
kiS/lill
mellett ily üllIwl'sé,:.:t:\.:kor,
valamint a tt'lI\~
plomi zene-kor a torouymester rendc-lkexéscre
állani. Az utolsó szolg;ílatban
llott toronynu-xtc-r Tra n ta b,:.;"ttista
volt,
ki a mult
sIJzad hatvanas
éveil.c-n hall el. ha Károlv ,
az egyh<izi
zeneegylet
hal'llJt)nia~llireCl,);'a
még ma is kal' a \';írnslt',l
mint quasi-utód
dk tartamára n k.uh. hil}.;i')zst:gtöl
a Iuvók
egykí./i
szolgc:i1ata rejt!llt~n valamelyes
csekél y tizetést.
Ve a V.irosház tornya még- másképen
is dllott a városi
lakossá;;
szolg,ilat;,iLan_
Jelezte az időt s őrkődőtt
a polgárok nyll~
gal ma és biztons;íga
felett,
Miir a X V,
században
volt órája s ezzel n1LÍr q66~IJ:1I1
lüggiitt iissze a hold Lüisait mutatő moz;':l)
holdtekc."]
qt-l7-ben
uj óra került
Bécsá

*) A holdteke
jár.b,í\\an

!i,),;!'zú

most
idö

is Ult'g'vall
t'Jl'll}'UUIWII, de
,~t.l IIlI'gak,ilIL
Már csak eu-

böl*) a \',ír()sh.íz
tllrll.' .ira s lill,~Y hide:< 111'~g
ne a ka sz sxa j;ír~í~;íl',111, fiült'\l,~k ilt:lyist~:-':t~t
mé:-.:- llJ:!I-lwll is. Tűzr«. (~Iknsl;grc,
\l()rty~íz0
rah!t-)cs;lj'~ttl,kra
szinl,"11 e t.;rull)'n>\
ügy,~Itek ,~jj,~l-na\'l,al.
A \';írosh;íz
külsejl~
r<:,~én a main.il
kevésl .l J<: ldlt'ldt
kl -;ZI·I.",S, miut.in
azt sok
mel k-k kőrülménv
lui: r.in YOS;l1I Letol y,isolt a.
Az előtte
«li crűlő
t('~r v.is.irtér
lévén.
(,ly
t iszt.i,
lllint
amilven a mai aszfaltos
j'll:d,'Íju (:s S%(':I.I:11 maca.l.unizrilt
kocsiútu
Fi'.I(::r
nem lt:hddl. ,\ teret IIg)'all m.ir LiIJ-I-b"ll
\.;(:zdl,:k ki-'\-,'zni**). d,~ ez fll,:g nagyoll
t;-,k ch-t 1"11 vol
f\dal' ik nyomán
l,ilonY(Js,
I]l),~y .;sÖI,)cs{lk
(;kll:h:nkt~dld.:
(: I':r(:n
s hogy sxemét
Illiatt
nem <:g\'szl:r
esdI
panasz,
l lozx.ijrirult , hog."
k őz vet Ic II űl a
\"írosh.lz
t'!(Jlt a I'0szt,jll)'in',k
Lód,:i ;ílItJlta\.;."'*"'), srI! I;I'5-lwlI
m.ir ('gy d(:je élJildt
zsindelyes
faszim is tal.ilunk,
mely alatt
a t űz i lajiorjrikat
tarto,:.:atták.t)
Minclez
nyilv.in
snkat
rontott a l'raetoriulll
homí

•

rill>lIll1h,:I' . .1,' a t,-',rléll,~ti eildék
"kiii,;,1 is mt'/{ k e lh-ne
uj ',,',1 iu.ht.uu , ,'s:ddl"~-.V err« v""alk ••z:' szavaim
l~y.
1IIrd.!:' l~tlJJ \\1.
ll:!, ~'/.)
I'lliall;,;'z,.,tthli !
*) !''''''Jllyloall
az cI,;;
,·,r:l:; ~Ulmna-her},
CI. ri~t",r Ma IV,;! IIa "11 Ulé~ "silk J óö7 -lll'a iSIIIOI'l;tC,.
*>') uru I,btz Z \1 J> t' 1 a s tI; r II ;'1l~(·hel.1.
H") Az lö{);;/-l.
évi I';irllsi ~z;iUlkülI.l'\'szeriut :
v u r d I! III li it I li a w s IH'y
dd
t \1 c h s c II l' r 1:r

J.

il

II ],,, II.

t)
\'..rm
1:,lIliaw;
darunter
di,' rt' \1 er ll' it
tíí-wll.-,i rl'III!,ul,ály
szarint
e~zkiil.'-',k; "iI'l lla:;y 'lajl\lrjiik
vpIlak t>111l,JYeJ.\'ü.

:; c li i II d
Jil·~'·". Az
is a tii/.t'stÍl'k"él
,:s tii/.il,alliÍk
a
aiu

l'

r II

l t a r li é 1,
Iti4:!. évi
~zük~é>.:'e1L
\,:ir •.,-h;;-/"'ll

101

lok zutrinak
külsó:-iég(~n, anélkül,
h().~·)' az
épület
II a tás ,i t is lerontott a volna.
Az
épületnek
a hat.isa azon időkben 111,1r csak
azért is kellett
nagyohbnak
lennie a main.il, mivel az épület monumeutalis alakitas.in.il fogva az p.gész téren
domináld
volt.
Egy ilyen n~.~i épűletné],
amilyen a
Vrlrosluiz,
feltűnöek
a főhomlokzat
kőkert-tű a b l a kai.
Ezek
egyene.-i
za ra su
n(~gysz()gablakok.
Nyilv.invalú,
hogy ebben
a fornnibau nem lehetnek
azok eredetiek.
?lLir csak ürtérbeli
szélességűknél
fogva
sem lehetnek eredetiek.
1Iaj.lan az ablakok
alakit.isrihan
híven kőverték
a k or ixlését
és sz ok.isait.
Xlonumeut.í lis
épilletcknél
a tényűzés
kiyálólag az ablakokon
szeretett
muratkozni. Olomfoglalatba
szoritott
szines
üveg-kockák
"agy lülJhszügek
hirdették
a
ház .~azd~íj<ínak módos "oltál s ezért nem
hihetjük,
hogya
Viirosház ilyen disz ablakok nélkül
maradt volna,
ann.il
is kevésl ib.', mivel al. üves; óvasára alkalmazott
ablak-drőuonalről
v.irosi
sz.ima.lókőnyveinkben tényleg sző van."]
Csakllg-yan kimutatható,
hogya
régi ablakok
még csak
Iyy)-bcn lettek mai iorll1iijukra.
átalakitva.
Az eredetiele
csuestvesek
és szinüvejresek
voltak s mint ilyenek
mindenesetr e hatásosabbak
s az épület
eg~s7. jellegének
megfelelőbbek
voltak. Ily minőségben
való
ritalak it.isuk a mai \~pült:l külső
hatásrinak
érdekében
igen kiv.iuatos
volna .
• ) A kamarás
clszám»!
~rik\.íiJ
festűnek azon
muukája után, melylyel eüáttu : IUI Hathaws
dy
Netz
f r lly Pellstor.
Illi t Eysin
z ii u n.
ű

\l,'ls,~jl: is sok tekintetben
IIjallhall, hllgy Jllsti polg,lrmt!stersr.;:.,:e alatt ;t mai Tanriestermet
(:pitdlék
hOZ/ct az udvar
t.,\;',1. I'~zt az ,ltalakit;ist
a
Ic"prsöh,iz
(~S '1 mu i Tan.icst erem
kozt a
levéltár
előtt levő h,;lyis(~gben
is szemlelhet ni. 1':ll(~1l1Jl:I1 azok il hr:lyis(;gek.
melyekl n-n Illa a városi mu zcum "<lll elhelyezve,
:\

\',iros\l<lz

.it.i lakult

meg

vannak

azokat
szeba,

eredeti

.i llapotuk

han,

csakhogy

r,;p'(~n m.i» C(~lra használt.ik.
[\z a
'.'
nwly a torony első emelerében
van

s mclynek

gótstill'1

szép

duppla

ablaka

a

Főrérre
nyilik, hajdan k ri pol n u l swl,~ált.
i\ XV. sz~ízadi 1t:ljq,:yz,:sd;ben mint lleil i gt u m r:S h e i l t u m szert:[H:l,
melyben
miséket
is mondta k. E kápolnának
a Ftltr'rre
n y iló k.-n ős orrnú
alilakn
a tar
külsejű
toron yn;t k t'.~)'ed li li 0pi' ('szeti dísze. Egész
.uchitckturrija
Illt:gtdr:l
sziglJrul)\) jdlegénél
fogva
a XLV.
sz.iznd
szellcmének
, úgy,
hogy b.itrnn
e szrixad
alkotás.inuk
tekinthetjük,
Az egészd
áttort mérrnüvű
ékess<.~gek: csúcsíves
l.iher ék , őt lohbos rózsák,
diszes le\'t:1csokrok
boritj.ik
és clénk it ik.
f\ z egykori
kripolnában
későbbi
időben
a
vrirosi
lcv.Ttár
volt ktt~ve, ma pedig szinl,:n Ill11ZeIlIl1i helyis,".:,;'. i\ t őbbi helyiségek1)(;1 le~jekJltősd)bt:k
az utcai termek : az
á

'-"I)7-ben

készült

Liró egykori

h,lj t.isos
!; r

" s s

Iaplafonddal

ciest ere m*) és a boltsz o b a":"),
A mal. a tanács

Köz

*),\
-l y
St

gyönyi)rlí

Tan

XV, ~záza.tball
s

t

\1

o o II,

IIb II névell i~IIlPft)tfS
* *) t.: o III II i II S t II

L

:-'.1.110011,

"aL~lIlLII.

II
II,

err

S

c

II s

h

t

II

r a ll.

b

ll,

1>1

ú IV II

1(1,;

ta:.,:jai, emez a tanác:-.I,:t v.ilasxt ot ta k, az
úgyn{:\'ezelt
CCllanntscha(t
befügad;is<lra
szolg;.ílt.
l\lindkét.
llil,1> sxinben
v.uiriló
SZ(>p
U:.l.;"Li val pallózot t") és figurcls fénymáz-k ri l y II á k k al ékcsítetl**)
helyis(~· sok
tőrt énet i eseménynek
a sz inhelyei.
Ezekllen szolg;lltatott
v.ir os és tanács i~,lzságot. Fzc:klwn
tetle
le il polgárs;ig" ,IZ ujon
ll1eg,,;ílasztOtl királynak
a hódolati
(~ski·it.*a)
]':zeklJl'1l t artot trik a X V/. szánd
"'~geig
szok.ish.m

volt

Judieia

()('lilv,1Iia-kat

il

v.iro si

tanries résZ\"étell~\"t:1.t)
Abban
a teremlJCIl
pedig, rnelyben ma a v.irosi levéltáros
dulgozik, hajdan il X\'. s XVL sz.i zadl.an a
viirosi ~z,ímvev():';ég, a X VII-XIX,
sz.izadokban il viirosi
Ióiroda
volt
elhelyezve.
EbLell, az egykori Raitstubenben
a g)'akori
városi
velH.léghidsokat
tartották.
III vend,~~·t:1t(~k \lieg l Iunvadi
Jánost, itt Giskrát
a hires cseh vez ért , Cxilley
l J1rik grófut
és sok- sok más nC\l?eles
embert,
mágnást,
kőveret,

diplomauit,

Nagyon

keg)'eletesnek

Első

takarékpénzuirnak

hogy
ban

e nevezetes
st ilszerüen
*) scuöue

főpapot
és tudóst.
kell mondanunk
az
ama cselekvényét,

tőrténeti
kifestette

termeket
s illetve

ujabmeg-

Ziglll
.l.unit
lIlitIl die
liathstuí.n
geaz lö77. évi v. sz k.
**) griun glasurteu
Orcn lilit I'ildern khallft.
***) Il)57·J,oll:
I':ill Ersumer
Hath
dic Ilorr
(h-uandteu,
Gallz
Jlnrgorschafl
und otlicuo
Mitwou1I0r, Ihre
lila)' . .1011 IIl,W gekröutcn
I\öllig In Unguru
Leopold»
l gnut io d as,}
II r a III a II t ahgell'g"t.
t) 15ti8-han:
Uuib
dia Zeit die
J. fl II li tr a c II t allhie gehahloll
worden,
die I•••lteu die Herrn
bg·lich il 11\ Hat h a IV s g·es('ssell.
ptiastert.

uioudju

IIfj

ujittatt a. Kellő
érvényhez
külőnl.en
e termek
akkor
fognak
jutni,
ha a túlzsúfolt
muzeumi
tárgyak
egy része, mely nem bir
várostőrténeti
jelentőség
gel,
a
pr imáspalotai
uj helyiségekbe
jutnak,
ini
már

nemsokrira
meg fog tl.·)rt(~nni.
.-\ kar ll, úgy k űlső mint belsŐ sz erkezetében,
nagyon
kedvesen
lepi meg a
sxernlélőt.
Szerkezete
és k ivitele nagy régiségre
vall. l'\magasságát
t.;gy gyeng{n
ívülö
archivolt
határolja.
:\ llatulakokat
mutat.i
küls() gyámki)vci
az archivolt
eg-yszerüség
ével szemben
nagyon
mester séyesek.
Külső
kőbélletén
feltűnnek
CI vasból
készült
régi hosszmért ékek , Ezek mututjak ,
hogy
az őllcl,
rMIi:1 dolgozó
kereskedők
és iparosok
f\llyton ki voltak téve a vev ők
és n:nddők
ellenörxésének.
Bizonyos,
hogy

itt

voltak

található]:

űrmértékek
és a
mindenkor
biztoa kőzőnség et hamisság
és csalárd-

nH.'·rlt;~stÍlyok

is,

az

melyck

sítou.ik
ság ellen.
Az itt levő mérleg et emliti
is
az 1506. évi sZ<Ímadók(inyv.*) A kapu vassal

p.intozott

tölgyfaszárnyai

néhány

é\'

előtt készültek,
de szép egyszerüségükben
a régi kapuszárnyak
szolgáltak
mintául. A
kapu felett erős gyámköpárol1
nyugvó S il
falsikból kiszők ellő háromosztalyu
er ker
a ház külsejének
legszebb
dísze.
Fara:.;ott részei kivált a kapu oldahin felszálló
s levélcsornón
nyugvó
torony fiak
igen
csinosak,
az egész alkotás kifejezője a k
zépkor kifelé hivalkodni szerető
fényüzéséő-

*)

111I

n"thaws

bei der wa g.

nek. :\z erk er alj:ín olvasható
feliral : Non
est sapientia,
non est prudenlia,
Non est
consilium
aciversus
Dominum,
és a kapu
felett olvasható : Si Deus pro nobis,
quis
contra nos - a k őzé pk or mélyen vallásos gondolkod.is.inak
a llii·detöje.
Az erker jobb
oldalán látható fresco-Iesuuényü
arckép
némely.-k szer int legendaszed\leg
egy az ördög
,Ulai abban
il
pillanatban
elvitt
városi
tan.icsos
arca,
mikor
hamis esküt akart leti-nni. Masok cllellben Solori vagy r .ykurg
hin's tőrvényhozők
arcképére
magyar
áz zák .
.-\Z erker
fed('l,~re il szines fénymázus
cserqwk
szintén
csak ujabbari kerültek
s bár
aszinek
v.iln sztrisát
nem tartjuk szerenesésnek,
mégis ily minőségben
is élénken
mut.uja,
hog-y
hatásban
mennyire
gyarapodnd: az épület, ha annak magas nyeregteltjú e~észen f,:nymzízas szines cserepek kel
fl~dd
nék. *)
Bd(~pve
il kapun
JlIf~g'lep a kap u alj
ódnnsziga és szé\,ség(~.
Az egész műalkotást nagyon
clísxesn.ik
morulhatni.
Alapos
boltozat hevedercit
5 igen dísxes talosztop
tartja.
A faloszlopok
töve a csúcsíves
stil
állal átidomított
attikai
oszlopláb . .A lábak
magasságáig
mindkét
oldalon
kőpadok
huzödnak
el, míg- az oszloptőrzsőket
külörnbi)ző levelekből
álló s kasukkal
kecses
alakokat
képező kapit.ilek
koronázzrik.
Ami
e.~·yszerü
szcr kexetónek
külőnős
érdeket
*) A Vúrosh.iz
ere.lotileg
zs i 1\ ti e l y ly e
v••It fedve
Tnruyát
1·H2·1HlII zsindelylyel,
1496-han
nuir c~oróJlJlI!I fedték.
A h:íz maga 14!J8-I,all szintén
c súr ell l' s féJl'!ii volt,

1

kőlcsőnőz,
az ann.i k szabadon
lefliggö 5
záról;iiv(~, cim«rés 11lt:llkt:p-faragv,inyaikkal. A címerek kőzt van az Anjou k ir ál yi
ház strucmaduras
cimere, mi a ház keletkezésőnek
kor.ira
t~S
elők elő
tőrténetér
e
enged kővetk cztetést vonni") s í,L:-Y mondhatni,
hogy e kapualj
az egész háznak
egyik Icgkiválólih
nevezetessége
s valóban
mélyen
lehet azon sajnálkozni,
hogy azok,
kik a moderu
találrnáuyok
drőthuxaljait
itt
alkalmazt.ik , oly barbár
killléh:tkns,~ggd
végezt/'k
munkájuk at. Az il szeba, mcly
a kapu;djhan
balra van s IsÓG. őra órszobáu! szolg.il,
a kőzépkorban
a posztósok
által kibérelt raktárhel)'is!~g
volt.**)
Az II ti v a r , mely mint ilyen bizonyitéka
annak,
hogy
c kiz eredetileg
nem
volt köz-, hanem magán-h,lz,
azonkép
sok
érdekességgel
bir.
A kapualj fölött levő
traktusori
az 15S~-ik évszarnot
olvashatjuk
kőbe vésve.
Rendkivül
festői az oszlopokon nyugvó
r k d o s fo ly o s
mely az
épület
éjsznki szárnyán
vonul végig.
Ezt
Is81-hen
l:pítellék.
A ft!lköríves
hullámá

á

ő ,

*) A zrirékövek
faragvűuyuiu
két korouás
női
egy mitrát visolö szakállalan és bajusztalan ifjú,
I'g-y sisakból
növekedő oroszlán és az Anjouk ci urure
sWluldllOlií. Ez utóbbi Károly Róbort királyra vonatkozik. A két IIÖ közül az iddsbik Károly Hóbort király
kcdveso, Erzsébot,
ki később
Jakab
biró
fol e s é gel e t t. Az ifjabbik nő és a püspöksüveges
ilJú
Károly Iiőbert királynak uevezett Brzsóbettöl Bzülutott
természetes gyenuekei,
kik közül a uő a Sch weidn iczi
herceg nejévé, az ifjú pedig a püspökké
lett Káluiriu
gyJri püspök.
**) ~c110rl ad on ill dom Hathaws, 1-l7t!-ball.

alak,

II\J

vonalból
álló oromdisz
(ui Zynnen) itt
régi szer kezetében
látható. Ez hajdan nemcsak az udvar
(elöl, hanem a külsö homlokzaton
is, az egész
házon köröskörül
tutott a koronapár kányzat
hosszan.
Sok·
tőrt éneti tényt is juttat
ez udvar eszünkbe.
Ebben állott kezdetben
a pénzverő-műhely
(,ibál k észült
épülete.*) Ezzel kapcsolatban
volt a pénzváltó-üzlet
helyisége**)
és a
f,:mveg-yilt~k
eszközlésére
szűk ség es 01vasztó-kemence."?"]
Ez udvarban
zakatolt
egy időben il sz.irazmalom+], melyet 1548-ban
bontottak
le.
lu volt továbbá
a sőrrnérö
IlIgas isi-t). melyben a város saját hasznára
nur te ki az importált sőrt, Ellenben rt belső
udvarban,
mely a második háznak, az egykori Unger l-háxna k felel meg. volt a régi
ft"g)'vert<1rt"l"t), melyben tarackokat,
puskabt, helebárdokat,
sisakokat,
mellpajzsokat s
egyéb kézi fegyvereket
és hadiszerelvényeket
öríztek.
LfSI-ben
már szénát
helyezték el benne, QS7-ben a királyi konyh.ihoz
tartozó
ökröket
tartották
Lenne,
152s-ben
városi
ácsok
dolgoztak
benne.
*) M ü II Z k a III er. M II II ez Ha w s al ne z
Hotten,
Miinczhílttou
néven a XV. századi
iratokbau.
HJ wexlpank,
1440-bon.
***) SUI elz
Of e II II ill Itathaws, 1444-ben.
t) Mühl
Haws
iu den Rathaws,
Ros
III Ll ol, d Y M ü e II 14~O. és 1513·buII, alt Uo s sIII il o I im Hathaws
1548-lJall
tt) p i e r h t t o n. 1478·Lau.
ttt) 1440-bell p ii x e II h o f f j 14öl-hell már
a l J c r p x e II h o fo Az uj fegyverbír a Mihálykapuhoz ker ült.
ü

ü

ü

III

E~y

ISUf). \!vi ad.u s z er int a li.it só udvart.utott.ik
il \'ad;iszeIH~kt:t
s nincs
kétSt~g- Le-nne,
Iwgy
sl,k il gazdasclgi
és h.iz i
,;It:then
s/úl,slSgelt
t;írgyat
és .eszkőzt , kocsir, s/t:kcrd
sz inu.n itt tartogattak.
A l ' inc t~ t egykor
szrizfélére
használuik , Bort, sort, szener,
vágott fát tartottak
benne.
VOll idő , mikor
löport
készítettek
benne,")
ele heune
volt ak a viirosi
kőnnyü
bőr tőnők t~S neh.'-z ti')Jnliicók is: az Oroszlánverem
és a Feketeszoba
.. Arnabba
kerültek'
volt egyebek
kőx.u t azon evang elikus pr é.lik.itorok
: Reiser
Antal,
Sutorius
lJiílint
I~S Pirin,~'er
rck tor is, kiket I:;72·ben a kőzllyU~;,jOJl1
hcíl>nrgat;ísa
cinu-n kereset
alá
vont.ik. L pincdwll
volt a kozépkori
igazs,í,~sIOIgáltatás,
a bűnfenyitő
nyomozás
lc~gIddlllesh
eszkőze,
a k invallatő
kamara,
mely et jellernxően
lxaminierkeller-nek
neban

veztek ,

ernléket

Ennyi

t~gyesit
m,lg';iban
háza,
melyek
méltóvá
leszik
arra,
hogy a v.iros
történetében
kivalő
helyet
foglaljon
el. Dc van a 1110ndotta kon kivül
rnc:g' két másik nevezetessége is. Egyik a !l1UZe.UI11, másik a levéltár.
~lindkettö
Pozsony
városrinak
méltó
büszkesége. ;\ ~l u z ell m (!l1e,~kiilijnböztetenJö
a város
által
kezelt,
de az orvosés
természettudományi
társulat
tulajdonát
tevő,
;t volt
Apponyi-lnixban
elraktrir oz ott muze-

Pozsony

viiros

első

*) 111I Ruthaws
[Ill Kellur , Jy an deu St a m p f
gez"ö'lI habvn,
d as mun dio l\lat,~ry '/.u J e II II II 1w e r g'elll~cht hat. (1439. évi vár. H. könyv.)

ll:!

umtől) mint v ,í r o s i i11 U
nül a leg,:rdekt'sbl'l~
kőz
k ult J067-hen
kovszk y István.
1 leiler
K,lre)ly

kéts,~gtel(~ik.") AlalZóIIwr
Fl.iris,
Ra1 Ienr ik polgármester.

ki\,1.lt
Justi

é

t art.oz

apát-plébános
és
muzeumőr
nemes
!,uz,',;(SlkolUsa
kl')\'l~tkezt<~hel1. ~\laC!;ll ian fogla Ija c .~'y('lj tcrneu y, k t:Vt~S i.kg cn Cthn 0-

Kőnyők

i

városi
tanár

Z C II I1l

JÓZSt:f

S

gratiai 'Lirgyon
L:ivl'tl**), mind.i zokat il tárgyakat,
ruelyek
k őz vetve
\'agy
];;iz\'etlenül
il v.iros
multj.inak
al. cmlékei
vagy
történetévcl
összetúgg(~shen
állanak.
Számos
kő-, csont-, agyd~-,
lJrtmz- és \'<lsdg iség
(UH.;, til)lltik,
karper"cd:,
s;drnyas
,:s tokos
\'(~s()k. sar lók , IJsl'k,
k;tldp,ícc;ok,
l.indxs.ik
st b.)
v.inn
aki
tt eg)' he ~~y elj t vc,
Ille 1ye l,
városunk
t crűlet
én \'agy annak k őrnyékén,
illetn:
a nwg)'\:
tnü!cU':n
kerűln-k
elő,
hizonyitva
, hogy v.irosunk
hely,~n sannak
\'itl(:kt~:ll

már

il

pr

il t:

his tor i k

II

s i.löszak-

Lan
niűvclődni
kezd;\
(:kt
lliktcldl.
A
b a r IJ:i r k o r t sz.imos
agyagmü
é:s férnL'irgy
képviseli
s ámbár
városunk
már a
római
imper iurnon
k ivűl
r(~küdt, mégis
a
r Ó Il1 il i kőzlekcclésnek
és
ker-eskedelem11(:k

mozgalmas

talaja

volt.

A

\':írhegy

"j
A Magy. Türt. 'l'rirsulut nuk I'ozsouybnu
1877heil ;llI~, 23-30-áit: tu rtul t kir.iudulása
:dl.allllúIJól
1J,';ík
Farkas
aug.
:\U,iká.ll
il várülőseu
tett
jelenté,,'·IIl·1l
ern' vonutkozélag ezt mon.lju : 1'1IZ~OIl'y városának (;;;yetloll pontja
som volt, ruely inkább
kielég itetto
s gyi"lJyiirködto!.to
volna
il
társulat
tagjait,
inint
e
kedvos k is muzeum.
(Századok,
lö77. ),1. évf,
!)5, 1.)
**) Ilyenek az arabs, l'gyiptomi,
keletázsiai
tárgyak..

It3

tövén volt azon nemzetközi
vasar, melyen
római és barbár áruikat eg-ymással
kicserélték vagy készpénzen
vették-adták.
Ezért
oly jelentékenyen
képviselvék
városi muzeurnunkban
a római
és a barbir
érmek,
a római használati
tárgyak
és műalkotások,
mint fibulák,
kar perecek , kulcsok, téglák,
feliratos
kővek , üvegés féméksxerek,
gyöngyök
s hasonlóak.
l\Iég gazdagabban
találhatók
itt a későbbi
korszak
ernlékei
az
r p ri d-,
a n j o u-,
v e v y e s
h z i
k irályok
korsza kaihól,
kivált
pedig
nagyszámu arany. ezüst
s réz érem, pecsét,
valamint szamos városi helyhatósági
emlék.
Gazdagon
képviselvék
a kőzépkor i c éhe k
emlékei, a céhk ann.ik , céhl.idák,
céhkönyvek , cégerek,
férnjelxök,
hirdetési
t.ihlák,
átjegyzékek,
mérl.-g ek és súiyok , vrisárjdek,
aztán
rnindennemű,
főleg
mézesk al.icsosok által hasznrilt
Láb- és ostyasütő
minuik.
A XVI-XVIII.
századokból
való
lakatos
művek : kulcsok , lakatok,
závárok,
vixokádók,
rostélyole
jelesen
hirdetik
ez
iparág
hajdani
virágzását,
mig a regl
kőzszoba
egyik
faleresztékén
szernlélhetö
Imago Justitiae, az augsburgi
Drentwetnek
169s-ben festett frcscoműve,
nernkülőmben
a Bastiario Corati Orsati gyönyörű
stukkaturja
őseink
mű- és fényszeretetét
hirdetik.
A kőzépkori itélőés büntetö-igazs.igszolgáltatás
eszközei, birói pálcák , kinző
szerek (korbácsok.
béklyók, csonttörökerék.
deres,
nyak azásoknál
használt
szék stb.)
szintén
érdekesen
képviselvék.
Itt láthatók
a város régi kulcsai,
valamint a régi hóá

á

v
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s a Isehrim
~Iih::íly é.~·ykori
állal a hivatalos
utodoknak
\'égrenddetileg
hagyolll;ínyo70tt
XVI. századlJ, li disz.k ard.
A l 'o z sonyr a vonatkozó
e I1l 1,'·k ,: r III ek amily
sz(Ópek, oly becsesek
is.
A
fe g y v er· fé 1é k
egész
sorozaiban
k ővct k ezuek
egymásra,
ug'Ymint
a kt:zi
'';s \'c:dö
fvgyverek:
íjjak,
k n rr lok , puskrik , hllZ,).~·áll vok , pisztolyok,
h.lch.irclok , lándzsák,
ti\r(~k. sis.ikok,
pánuqo\.::, a Iwh,~z f'·.~·yverek l·:;i')zül a
tar ackok,
moz snra k. \,;6- és v<i.s-ágyugolyók,
l.incos
golyók. k nt ona-felsxcrclések,
örségi
egyt'nrukik
s a f()ITUtblOI11 idty·!Jöl
származó 1j(·IllZé·t")·rs(;.~i ruh.ik , dol.ok.
iegyver ek , ;lLÍs/16k. 1·z ek mel lett az orosz fegyv erek
és szr-re-I \l:n yt:k ugyancsak
a szal)ads;í.~harcll<l k , <t 1ioro sz fegyverek
és szerel"('Ilyek
<IZ 1~(>C). (:\'i h.ibor únak vidékűnkőn
lel;ljlolt
CSt'1I1"'Il~('irc
emlék extet nek.
l\lit
ki't1i'1I1i)sen ki kell emelni,
az, hfJgy e muze-umban .~'<tzdag()n
e~)'(~Sil vék a kőzépkori
lJolgári
élet ker il m i k a i tárgyai, üvegés
porcellánnemCli
t~S müprcduk t umai,
r~gi
l.érbárclok
v.iroxbiró

bútor- és hangszerfélék:
toronyőri
hang'csök,

k iutők.
zongorák

trombiták,
valamint

evőeszközök,
lámpák, csengettyűk,
r okkák,
órák s eg'y('!J használati
tárgyak.
Nevezetessé tesz i], e gyl\jleményt
Messerschmidt,
Tilg'ner
és Fadrusz
nagySZ<1111Ú szobrászati
mürernekei
és nagyon
érdekesek nek kell
ruonclanunk

a ré.~i

Pozsonyt

zok, ruetsz ete k. festmények
melyek
k ivált
Lanfranconi
adakozrisáhól
növekedtek

feltüntető

raj-

gyí'tjtem'~nyeit,
Enea bőkezű
id ily tetemes

III en II y iSt:,~re.
I.t'g lIja Lb,lI1 f.',~)'es mcsterek
réz karcai
és ac,··1 I1wtszeki
is járulrak
a
gyl'ljl<!Il1':I1)'
kit:gészit,:séhez.
Nem érdekkl~nt'k
il viiros
multjára vonatkozó
festett
arcké pr-k és k oronrizrisi
menet eket
feltűnkt.''> k,:pek.
A Klar issz áknak 1891-1)t~n lebontott se-k rest yéjél li)! szrirmaxó
falfestménytiiredd; t: k
III Ü veló. !,;sÚirténet i
szempon tIH.51Jl<l)..!')'on tanuls,í.~·osak.
A muzeumi
tárgyak ÜSSZt'sen valami .\000 d.ira h, melyekből
2777 drl i. szekrényeklwn
és
ü\'t:)..!'es
asztalok bau van tcl.i llitvu.
Az összes t.irgyak becs.irtéke
val.uni 80 ezer kor onára
rúg. Kiemelendő,
h()~y az Összes t,irgyak,
chroJlo]ogiai
sorovata.
amennyire
a szük
hely engedte,
na,~yj<Íl>an áttekinthető,
ha
n-un is Icht:l sz
It')..!'szi,:..:orúl,h systemat ikus rend-z ésr ől. De ,l t,írgyak
nemcsak
helyi clrakás tek intet.vl n.n rcndexettek , hanem
leltároz vak
is. Van a muzeumnak
pontos
leirő katL'.Jog·usa. a régiségi
és mütiÍrgyaknak
épp ú~y,
mint az érmeknek .

,1

ő

Arnellett

l<ÍrgyaJ..: szrimoz vák is."')

az összes

A Vár o sil e v élt áraz
ország- városainak
egyik
I'·)..!'g-azdagabb
levéltára,
mely nemcsak helyi,
ele ország-os jelentőséggel
is bir. l Lrz.ink
cultur t rt n e te
e levéh rir fclhu sználrisn
nélkül
meg
nem
irh.u
A hazai v a l l s t r t n e t r e vonatkozó
adatok a XVI. századtól
kezdve
oly böség-escn csergedeznek
e levéltárban,
ho,\.!y e tekintethen
alig hasonlítható
vele
ő

ő.

*)
I1irrld,)
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XV.

évf.
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i (lll
~;Jl.

II

ő
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~Z.

runu

é

é

cikküuket

aNy,
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össze más levéltár.
A zs i d ó k r a, ezek
T)ol~ári és üzleti életére vonatkozó
adatok
rendkivül
gazdagon
képvisel vék, épp úgy
a P é n z ügy i ek,
c é II tör t éne tie k és
mag éí n sze m é 1 Y ie k is, Kiváló fontosSágU;1k Ll városi követek
országgyül~si
jelentései, melyek
a XV. század első felétől
kezdődnek.
Felette tartalmasuk
a .í:::sigmoncl
leorabeli
levelezések,
Hunyadi
J;inos
és
l\l;üyás
valamint
az erdélyi
fejedelmek
correspondcntiái.
De nemcsak a tőrt énet i
nyomozrisnuk,
hanem a IIe c s éti s in éne k
is rendkivül gazdag trirháxát
képezi e levéltár. mely ame-llett teljesen rendezve
is van
s k itűnően
sxerkesz tett elerichussal
bir. E
4 vastag fóliokőtetböl
álló belürendes
nagy
munkán G II rt h Jakab néhai levéltáros
10
éven át dolgozott
tdjes
szukavatouság
gal
és bámulatraméltó
r~íradsággal.
A leveles
kincstárt
lS7 év óta az ódon városház
mai
hdyisl~geiben
őrz ik. Előbb az, ruint mondottuk a torony
első emeleti
szobajában,
Ll
régi k ápoln.iban
volt letéve,
melynek
mesterséges
Iak atú és gyönyörű,
XVL századbeli numkával
ellátott vasajtaja
a városi
muzeum
egyik
kiválő
diszét
teszi.
A folyosóról a levéltrir
első termébe egy 1683.
{·vsz.:í.mmal jelölt,
csinos barokk disz ítrnén yek kel ellátore
vasajtó nyilik.
E helyiséget,
mint fentebb
mondtuk volt, a régi
Raitstuben,
1873 óta a levéltárhoz
csatoltrik
s benne
ez időszerint
a jeg y z ök () 11Y vis
i k tilt ó 1 aj st rom o k, a volt
választott
polgárs;ig
j e g y z k n y v e i,
a jelentéktelen
vár o sik
Ö II Y v t
r
1"

"

ö

ő

á
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s

végre
a városi
tör v ény s zék
ir 0Y a i vannak a kőrőskőrül
és kőzepett
is fd;i1lított
r epositoriumok ban elhelyezve.
Ezekhez j.irulnak
m~g a kirril yi telek kőnyvi
hivatal ,í.ltal legujalJkln
a városnak "isszaadott X vi., X VII. és XVIII-ik
századbeli
tel ek k n y v e k, melyek Pozsony r~gibb
topogrrifi.ijára
nézve nem csekély érdekkel
és jelt"ntöséggel
hirnn k. E helyiségből
egy
kettős
zárral
és 1723
vszrimrnal
ellátott
ajtó vezet balfelő!
il tulajdonképeni
levélt árba,
melyben
faalmririumok
ban a várost
illető k i v l t s gc l e v e l e k , k irril yi adomán y level ek,
ren II ele t <: k ,
kir ályi
II y i ltp a ran
c sok,
íökép
Zsigmond
korától kezdve nagy
sz.irnban,
továbbá
had i
ira tok, kivált Bethlen,
Bocskay.
Rákóczy
korabel iek egészen
az rko9. évi francia
invásióig
terjedők
elhelyc zvék.
Felettök
a
városi levelezési
könyvek,
a c orr e spo nJ e II ti á k állanak
az ISI2-iki év végétől
kezdve.
Ugyanitt
vannak a volt hely tartósági tanács,
valamint
a magy. kir. és a
volt udvari kamara
k őzrendeletei
az ll. 11.
1 nt im á t k ; továbbá
a városi tanriesnak
a XV. sz.iz.«! else) felétől a legujabb időkig
terjedö j e g y x k n y v e i, azonkivül
kűIt)nf(~lé n~gibb és nem lajstromozott,
XV.
és X VII-ik századbeli
akt/lk,
il város
két
legrégilJb,
1436-lJól
származó
tel e kk ö n)' v e, orsz;iggyülési
nap ló k , t Ö rv n y c i k k e k,
a
Vri r a l j a,
az U.l1.
Zuck ermandl
kózség
iratai,
ahirneves
Messerschrnidt
szohrász
éldére
vonatkozó
eredeti levelek és érdekes feljegyzések.
Itt
m

áll

ő

é

á

á

á

ő

é

ő

) 18

továbbá
az
1848--1<)
és 50-iki
található
évek ből szárrnaxő
f a l r a u a s z o k, p r o c l a111 ali
Ó k és ren ti ele tek
időr en.Ii gyüjteménye,
végre
l ' er ira tok,
c h sza b
á-

é

l v o k , v gr e n d c l e t e k , a t r n o k i
s z k szrimos jt:g-yzököny\'c
s a le vélt ár
1(;.~,:rtl~kt~sel>i> k incsei,
a több száz kőrerr e
rll.~6, Li3-I-től
1710-ig- terjedő
varosi
sz li. III k () II Y v \- k. i\ későbbieket
a városi
só!nVevösl>~
őrzi. A szrirnkőnyvek
mellett
vannak a régi
v.irosi
it l e t k n y v e k,
az u. n.
"Urgicht
puech " a XV. sz.izad
második
negyed{~től
kezdve
a XVII. század elejeig,
A tőbbi helyet a tanács
jeg Y:
z ő k n y vei nek
rnellék let ei fo.~lalják
el,
az alsó nagy
fiókot pedig
a város
t
rképei,
rajzai,
felvételei
stb. töltik
é

á

I~

é

v

ő

ö

é

meg.

Ezek
mindazonált.rl
a XVII.
század
\'ég-énél nem idősebbek.
A levéltár
legrégillb okiruta
12.IS-ból való'")
Mindezeknek
csak nagyjában
való felsorolása
is eléggé
igazolja
tehát azt, hogy joggal
mondtuk
a
pozsonyi
városi
archivurnot
elsöraugúnak.

A Városhá

z on kivűl nem nélkülőzik
a
<'püleléi
sem a történeti
érdekess,:get.
Igy a Leszdmitoló-bank
tulajdonát tevő, ujabb.m
kissé
modernizrilt
ház.
Ez régen az Aller-család
birtokában
volt.
Az Auer - másképen
Trattercsalád
patricius
csal.id volt, melynek
~1~1tyás király 1474h(~n eladta
a v.irostól
kapni
szokott
ujévi
Főtér

többi

*) A levéll ár;
'J.

ad

ú

k 1877.

100- 105. ll.

tüzetesubben
évf. XL kötetéuez

isurortottein
il Sz á·
csatolt iuellék 1\lILJen
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aj.indékok at. E hriz egy
ízben 1 L L.ljos
özvegyének,
Mári.inak
szolg;.ilt volt iJt:iglenes
lakrisul,
nyilv.in
mig a iatar ozri s alatt
levő Veutur-utcai
k ir ályi cur iába
átkőltő zködhett:tt.
A X\'I I. sZ;lzadban
Auer Ernő
az evang'. hitközs';g- inspektora
volt s azért
hi!.:1
I(),2,lwn
nagy
szerepet
játszott
a
pozsonyi
cYdngelikusok
történetében
egy
oly
időben,
mikor
e hitfelekezet
ügye
j'ozson y ban szorult
hd y zetbe jutott
volt,
Mikor
kt~söbb il tiiriikök
az evangelikusoknak a kűlvrirosban
levő
imaházát
elpusztították,
16?\3-1'<ln
ugyancsak
az Auer-féle
z
tar
au.~.
1
szept.
27ikéig istentisztelctűket.
E régen
és ma is

h.i

ban

tott

á

k

i-ikét

öl

a Szil<1.gyi 1 )ezső-utd.ba
átjáróul
szolgáló
hriz d-gebben Kinat h, Fabris
és l Irabovsky
uraké volt. Újabban EdI Tivadar
tulajdonaua
ment
ár, ki alatt
mai
külső
alakját
kapta, E házban nyitortzik
meg Edi Tivadar , Jurenák Antal és l 'r ickner
az általuk
a negyvenes
években
alapitott
s mintegy
10 éven át vezetett
Lanküxletet.
Azt utóbb
EdI Tivadar
egymaga
birta
1882. jún. 14ikén
bekővetk
ezett
haláláig.
1 Ialála
után
megvette az üzlet et a családtól
Edi Tivadar
fia, Edi Frigyes és Feitscher Lajos, ki az
üzletben

l11<1r

IS

év

óta

mint

procurista

tevékeny
volt, s azt reális
alapon
mindegyre jobban felvirágoztatva
18<)3-ig tovább
vezettek.
Ez évben a budapesti
1\1agyar
Les z ;1.III í tol ó - é s P ~ n z v á 1t ó o an k,
Pozsonyban
fiókot
akarván
létesíteni
megvette
nevezettektől
azon
sz er xő déses
kikötéssel,
hogy Feitscher
Lajos maradjon
a
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fióknak

is a vezetője.

nyugvó

pénxintézet,

Azóta a szolid alapon
megnyerve
a nagy
közönség
teljes bizalrnát, őrvcndetes
virágzásnak indult. Nemcsak Pozsonynak.
hanem
kőmvék
ének, de sőt a szomszédos
megyék
pénzügyi
forgalmának
jelentékeny
részét is
magához
vonta.
EZf~n ház kőzelében.
a Fötérés Zöldszeba utca sarkán, egy magas nyeregtetös
ház állott, melynek toronyszerű
alkotása a
kőzépkor i városi ház jellemző
tipusát
tette.
l\lagassága
miatt közöns~gescn
13 II r g nak
nevezték.
E ház az 1573. évi városi látképén is lel van tüntetve.
Pozsony
legidősb
házának
tartották
s egy
ezen a
házon létezett felirat szer int Pozsony e háztól vette volt eredetét.*)
A mult századhan
a bárő
Mednvánszky,
ujabbari
a
Sarnarjay-családé
volt,
kitől
Palugyay
Ferenc szerezte meg \'{~tel utján, ki is aztán
I882-ben helyébe
a mai, francia Mansardstilben tartott szép bérházat
épitette.
Említendő
tovább.i
a Fötér
és a
Ferenciekterének
sarkán
álló pt~l17.ügyigazgatós~igi
ház, melyben a XVIII. században
és később az abszolut
időszakban
is a cs. kir. helytartóság
volt elhelyezve,
a
miért közönségesen
C o n sil i ari s-h á z nak
nevelték.
A XVIII. században
átjáróház
volt s mai ala kját al 1762·ben megslerzett Zsigraivagy Balriz s-féle hál hozzá-

ris,

*) A falirat ez volr :
primordia
Posouii dnxit

omen habet.

Cj\fII~

ah

domurn,

hat;

j

majus

fuerat turnemen (It

121

csatolása
után
kapta.
E~'Y időn rit 1)2r6
I'aluschka
trilajdona
volt.'
Ez id(\szcrint
k incstriri
tulajdon.
Benne a In. k pI"n:>:ügyigazgatóság,
a m. k. pénzüjrvör
~égi és
kataszter i felügyelöségf'k
vannak. fz épület előtt a F őtér kőzepén
állott il katonai
örség háza,
rnely
kezdetben
fáLól épült
volt s 1767-ben lángok martaléka
lett, mir e
k őböl ismét felépűlt.
Balustrádája
kűlőnféle
hadijelvényekkel
és váz ákkal volt diszitve,
Ez ~pületet a hatvanas években bontotttik ie.
A pénzügyigazgatósági
t~pLilet töszomszédságáhan
álló, főarcvonalaval
a Főtérre,
sztir nyaval a Deák-utcára
kiérő,
szép vasbalkonnal
biró
k ét erneletes
ház a régi
Sldlillg-,
aztán Kutscher steld félt~ ház ma
gróf ]':sterh<Íz), Imre tulajdona.
Mai alakj.it 1762 be-n kapta. Vele átellenében
il Főtér- (~s a 1 hlászkapu-utco"
sarkán ,llló két
emeletes
ház előbb
a [esxenák
családé
volt,
ma
a Pozsonyi
]'.Isö Tak.rrékpénztáré.
Régebben
e házat jellemezték
az
erős, zömök tárnak,
melyek monurnentalis
szinez etet kőlcsőnőztek
neki.
A pillércknek ujabb
időkben
történt eltávolitásakor
kerültek
elő azok a rornánstilü
oszlopfejek
és osxlopt ővek, melyek most a Városi l\luz eurn lépcsőházáb.n.
láthatók.
A Főtér
és
ar A ppenyi-utc-a sarkán álló régi Garzuli-,
utóbb
bárő
Schilson-féle
ház ma szintén
az Első Tak ar ékpén zt ár tulajdona.
Feltűnik
rnonumentalsxerűség
ével,
névszerint
monumentális
kapuzatával
é:s t,irnszerüleg
kifelé düleszkedő,
hamis rust ik a-rnodor ban
tartott
faltővével.
Ez
épitési
modor a
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renaissance

bek őszőntésév«l

városunkban

is általános
lelt,
mit nemcsak
ezen '-:'léri,
a bástya-utcai
h.ixak is bizonyitanak. Az e ház sar k.in
még meglevő
vaskampó
arra szolg;ílt.
hogy
abba ak a szr ott ák a vasláncot, melylyel
vrirosháxt
tanácskozások
alkalmakor
az Apponyi-utcát
elzárták,
nehogy
azon
a kocsikőz lek cdés
z aja a tanácskozrist
zavarja.
Ma az épület ben k ülőnféle
városi
hivatalok
vannak
elhelyez ve, köztiik
a magy.
k ir. anyakönyvi
hivatal
is.

hanern

~"rj?;;\'es
Fr i e II ric

f4.h(.,r(·('~-ílt. (E r zh.

h st ras se.)

A Nrindor varoshoz
tartozó
ezen,
Pozsony
töuicái
k z tartozó
s f('>közlekedési
érűl
szol,~;íl\5
út a Nándorvárost
jótorrn.in
közept~n
hasítja
át a
ő

Grassa lk ovich-tér ről

a

:t'bgy

é

Lajos-tér

ig.

I3elt"szakadnélk
nyug'at
felől
a [ókai-,
a
Konvent-,
il Bél
]\[;:ityás-, kelet felől a Fautca
és
a
l\fagas-út.
Legrégibb
neve
S a II dMi c hel s g ass eni m New sie Jel,
mel)' néven
az az 1430, évi városi
telekkőnvvben
szerepel.
Ok iratokban
és \'ég-

ben Su n d t Xl i c h e l s-t o r a\'<l,t.:'Y
Sandt
J\Iichel
p fa r r h o f néven említtetik.
Mint ilyet
meg
Leli k űlőnbnzt etn i
azon
mrixik
k ül v.iroxi
Sz. Mihaly-iucdtól,
rnel yl yel II fl~gi
Szél-,
a rn.ii Jókai
Mórutcrit
jelőlték , Ercddi
nevét
az
v.irosi
~z.-l\lihály-l\tca
ut rl 11 kapta,
l1lilllho:.,:y
kitor k oll.isa, IH~\,CZI'te;;el1 a SI..-:\lih:tlyLlpUrendeletek

ó

torolly

irányába

Négyveder-utcának
(VicrempergaSSt~Il)

csik.

róo.i-től

k ezd ve

már

hívj.i k. E néven
cml it i az [(,S,"). évi s z árn-
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a.lőkőnyv

is.

E nevet

eg)'

j,;fó

., vederre

ktlzkút ut.in kapta,
lIwl)' ez utcában
azon il helven. hol ma is csőkút
van.
\"(:~t:ll, il

Grussalkovich-térre

v olt ,

Kűlső

kivezetö

ré-

szén il Sz á r II z v m - kap u állott, mely a
Mer i.in-féle képen m''..L:' jól szenilélhető.
E
kapu a Grassalkovich-tér
d-ili részén
állott
s egy kétemeletes,
nyereutet ös, er ker es s
a város cimcrével
ellátott
kapu tornyot
alá

kotott,

rnelyet

bástya

erősített

a városfalból
k isz őkel lő védjobbról,
balról.
Ez er őd.rnűvet
(PúllJerich
=> B,)ll\\'erk)
az q:n. évi
sxámkőnyv
cmliti.
llog)'
a kaputorony

cr ker e s volt, melyből a kőzeleclö ellensé.l!re leselkedtek,
azt az 1445. évi v.irosi
s zrimkőnyv
mondja,")
s hogy
er ker e
II a ran g gal
birt.
mely lyel
ill
ellensl:g
ki\zeled,~sét
tudattak
a vdrosbeliekk
el. az
k itet sz ik a z qS]. ,:vi számadó
kőny vből. .•.•)
A z árkon át tacőlőpőkre
rakott hid vezetett.
Sajátos
nevét
c kapu il sz ri r II zÚ ton:
a morva völgyi
és. a kiskárpriurlji
kereskedelmi
utakon
szállitott
áruk ut.in itt
követelt
vrirntól vette, Legelébb
a XIV.
században,
1330 -1360-ban
ernlittet ik
e
kaputorony,
amikor
is azt ]akalJ pozsonyi
biró fiai, István
~S Piil it pannonhalmi
apáttói, kit az itten
szedetni
szok ott vám (~gyharmadrészben
II. Béla kirrilynak
egy IIJ?
évi adomrin y a alapján
illetett,
jogcim
nélkűl e1ragadt;ik
és birorolt.ik,
il haszon
elEr kk e r auf der durreu
Ma wt ,
**) dy g 1" k h II II u wf dom
Erkkor
dwrreu
.Mawlli,
*)

P"Y

der

1~4

vonása
cimén
miridőssze
70 arany
forintot
Iiz et ve a karositott
apáts,ignak.
A kaput
180s-ben
bontották
le, de il n(S\', melyet
utána
a Frigyes
föherce~~-út
éjszaki
végrésze
kapott,
aSz
ára 7 v III kap II név
azután
is fennmaradt.
Az
1;)7<)- évi jul.
28-iki városi
köz.~yülés
a Szrirazvám-kapu
nevet
Sz;i r a z v á m kap u - utc a
névre
egészitette
ki,
k iterjesztve
e nevet
a
á

Sxár azv.im-kapun
k ivül
egész Negyveder-utcara

a Mészpiacra

és az

is Ujabb névcsere
1883-bal1 történt,
mikor
Frig-yt's
főherceg
pozsonyi
hadtest parancsnok
városunk ba
td.te rit állandó székhelyét
; ekkor a városi
közgyülés
az () tiszteletére
változtatta
át a
Szárazv:ímkapu-utca
nevet
Fr igye
s f öher eeg - ú t névre.
i\ Frigyes
föherceg-útnak
azon térr
kitágu ló részét,
mely a Bél l\Iátyásés a
Konvent-útcák
kitorkollása
kőzé esik, régebben
l\Iészpiacnak
(Kalkrnar k t] nevezték,
mert
ezen
árultsik a mesz et. A
mészéjretés
városunknak
kűlőn
iparága
volt a kőzépkorban.
Lakosságát
erre utalta
a kőrnyék
k őzetének
alkalmas
minösége.
i\ védelmi
müvek,
ele a polgári
épitkezések is nem
csekély
mennyiség
li
rneszet
szükségeltek.
Az 1379 évi városi adólajstromban 3 pozsonyi
mészéuető
soroltatik
elő.
A városi
mészverrnek
részint
a Vogltoronynál, részint
il Lőr inckapu
előtt
voltak.
De
a pozsonyi
mesz en k ivül
nagy
fogyasztásban volt il kitűnő
minöségü
borostyánkői,
nemkűlőrnben
il hainhurgi
is. Ma ez iparág
mondhatni
teljesen
l11egszünt
városunkban.
é

A Pozsonyban
épitéseknél
és rneszeléseknél használatba
jővő mész rnind Borostyánk
vidékéről
való, hol a várhegy
tövén öt
s a r ézhámornál
II kemence
áll.
Az
itt
~getésre
kerülő
gondosan
kiválog-atott
mészkővek
ből
tennelt
mész oly jó, hogy
vele össze
sem hasonlitható
a dolomitos,
tehát
magnesia
tart almu ama mész , mely
miau annyi panaszt emelnek a bécsi
épitészek.
A borosty.inkői
mész
az oltásnal
nH~glehetősen nagy téremet fejleszt s kővér,
finom, szép fehérsxinű
pépet alkot s tekintYC e
mcsznek
vegyészeti
mű ve leteknél,
mint a k álinát ron, arnmonirik , chlorcalcium,
ő

calcium-car bid, calcium-chlor at, ecet-, ciuom-,
borsav-,
socla- és stear iu-késxitésuél,
valamint il niésxnek
a varg:\s,ignál,
a fagyapot
fdlérités'~l\d,
ft.·Slögy,iraklléln,
tllzálló tégbk kt~szitésénd
való
tdhasználhatóságát,
kélSt;glelennek
tartható,
hogy értékesitése
na~)' jővőnek
néz elé.
110gy a Szárazvám-kapu
a Mihálykapuval őssxekőuetésben
állott, az ezen útnak
már il kőzépkorban
nagy fontosságot
adott
s már akkor
úgy rnint
ma fökőxlekedési
érűl szolg •.ilt. 1 lajdaui fellendülését
eléggé
tuutatja
<LZ, hogy
az !..l3(). évi városi
telekkönyv
szerint
a Michelxg.rsscnb-u
22 ház
és 3 pusztult
hely volt. hhhez épült 15°0ig még 6 ház, úgy hogy ez utca liáz szárna
a XV. sz. végén
zx-ar tett és pusztahelyeinek száma 2. Ma házainak
s.zima szintén
30 s így mondhatni,
hogy már
vszrizadok
é

előtt ki volt
ez utcában

I~Jlit\'e.
volt a

A

XVllJ.

sz ázadban

Szárazvárn-kapunál

a

l:!li

Ispán la k a és a v.irosi
isk ola,
~Ia
a \,,1rOS legt:]énb-:hb
utcáinak
egyike.
Nemcsak
a vasúti forgalmat
bonyolítja
le,
hanem az éjszakvidékit
is. Rajta vezet végi:< a városi villamos vasut s CI. urc.iban van
az aur omobil-kocsik
rnf~.~;il!<ÍllCly(~is. Ugyanez úton van (a Lerchuer-Iéle
vend':glöben)
a Pozsony nevű kerd:pcir-egylet
tt~lepe is.
:'~iÍl·d'.-ut(·a. (Bad.t.:<lsst;.)
A
Ft·renc-]ózset\';í.rosnak
ezen utcája a Vadászsort ki·)tí őssze a [ust i-son al '.:\thasitja
a
Cr()ssling-utca.
A mult században
ez utcának éjszaki
n~sl.e. mely a mai Gr()sslingutca ,:s a Vadrisz sor k ózt tck sz ik, l ' fe tie ru t c a (Pcffergasse)
névell
szer epel, mig
d,:li 1('11', niely a (iróssling-utca
l:S il ]ustisor közl huzódik, Kis-b'ürdöutca
(Bad.~assl) néven
volt ismeretes.
Későbben
a
Pld'fer-utca
név k it erjeszk edett
az utca
dc:ji szakaszára,
a Kis-Fi.irdöutcár;l
is s
e né ven
fordul
az elö a I Ialricsv-féle
18.j()-50
en
tó·kt:pe!1
is, mignem 1879.
julius
28-iUn
a \ .irosi
kCúgyülés
az
e.t.:t;sz utc.it, miudk ét szakaszában
Fürdőutcának
(Badgasse)
nevezte
el.
A régi
PIeffer-utca
nevét báró
Ptefferhofen
után
kapta, ki itt h.i z- és majorbirtokos
volt. A
Fürdö-utca
név pedig onnan eredt,
mivel
ez utcában
állott a mai Fürdö-utca
és
]usti-sor
sarkéln a X vm. században
az
Alunahr
által alapitott,
Binderhofer
által
1774-llen
megnagyobbitott,
aztán
\Volf,
utóbb Fuchs birtokába
került
kádasfűrclő,
melv 1884-ben vétel útján Eckhardt
Simon
müasatalosé
lett, kinek halála után azonban
városi
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további üzemben
lenni
aZl'rt az utcanév
a régi
fürt!{int:k rnf~gszünése
dacára
SP.1l1
mondható anacluonistikusnak
, mer t a Fűrclőés
a Gri)sslin~-utca
sarkán
épitlt ld IÖ'Js-ben
a l'o/.s()lIyi Iparbank )'OZSUlt)'
nevű lúrd.'\je.
Ez moclern
sz invon.ilon
álló \"izgyógyitöes fűrdő-int ézet, mely a legkü)ölllbözö bb
gyógYÍtóeszközökl,el,
valamint
ct
legn a gyobb
kén yelemmel,
llSZÓ-,
ZlI han yés
kádfürdőkkel
van berendezve. Különősen
emlitésr« méltők az ujonnan berendezett
szénsavas fűrelők
és a gőz- és forrólf~ggel való áraIrinos és lokri lizrilt g)'ógykezell~sre
szolgáló
be rende zúsek.
i\bssage.
villanyos kezelés,
gyógytornászat
áll a fürdöl.itőg.uók
renelelkezé sére. Gyógykezeltetnek
ki.ilönösen: gerincagyo;int:dmak,
idegcss(;g,
atal.inos gyenges,\;" , \"éroctegsége\.::, gyomorbél-,
hólyag- és
vesebajok , izom- és izűletcsúz,
cukorbetegs~gek s elhízás. Az intézet
élén szakorvos
áll. E fürdö már tÖ<J6-ban a rnilleniumi kiállitás
alkalmából
elismerő okiratot kapott.
A kitünö üzemben
tartott
intézet
mérlegszerint i értéke
262 470
k orona.
Tervezve
vall egy 3::'.+ LJ-iil k it erjedésű
szomsxédos
teleknek megvás<ÍIIJsával
tetemes krbővitése
s e célból e.~y suo ezer k or ona alaptőkével k or lát lan időt a r t nmru r~szvénytársas<Íg
alak ul oly móclon,
hogy
2500 darab
200
koronás
névr e r.z óló részvény
bocsáttatik
ki.
Az a kőrűlmény,
ho.\..!y e fürdő-intézet,
dacára
annak,
hogy az ujabb házak már
fürdösz obákkal
ellátvrik,
II legutóbbi
évben
6
8'11 /0
tiszta
nyereséget
hozott,
eléggé
1\)02-

május

megszünt.

i-sején

l r«

mutatja,
hogy
Pozsony
rnűvelt
kőzőnség
ének a fűr dőzés
életszükséglet.
E tekinte
ben fokozottabb
rnérrékben
kővetik
a mai
pozsonyiak a régieket.
Pozsonynak
már a
XIV. századtól
kezlive
voltak
nyilvános
fürdöi. 1351 ben kapott János polgár a városi
lanácstól
engedélyt
egy a Lőrinckapu
előtt
való":) s a v.iros l)SSZeS laLosságának
javára
szolgáló
fürdő felrillitásrira.
A XV. században már 3 kőzfúrclő
ismeretes
városunkban
és pedig
1423-1>an il l Ial •.i.szkapu-utcában
levő
Nag y - f ü r ti Ő (grosse
Padstubn),
másképen
Als ó -iü r d ő (untere
pad).
1439ben
a bástya-utcai
Felső-fürdö
(obere
Padstubn),
másképen
aKI
ari ss á k
fürdője
(d~r Nonllen
Pa.lstul.cn]
és
q.p-l)cn
a Vődr icikapu
előtt , a \';'1rgróf
területén
állott
Várgrófi
fű r d
(lIawbmans
padsiuben,
des
Span
patslubn.**)
Ezek
a fürdök
il kőz épk oron
túl is tennt artottrik
magukat.
Korabinsky
említi méga maga
idején,
a X vm. sZ<Ízadban
létező
Hal.iszkapui-für.Iöt,
vagyis az Alsó-türdöt
s
tudjuk,
hog-y a Felső-fürdő,
bár átalak iiottan
s Zs id vtü r d
néven, mint az or th. izr.
hitközst~g
tulajdona
ma is fennáll a Bástyautcában,
Lp.tez,lt
azonkivül
ujaLban
a
Vödricen
il Pe 1 i k á n nevü
fürdő, a Csákyt("'rell pedig, a lebontott
Ben~lldi-fde
házban, Ll melynek
helyén
ma az Iparés
Kereskedelmi
kamara
épülete
áll, egy több
ő

ő

*)

Foras

**) Milld
cikkeknou

van

ő

l,u,\t.i
l'I'lrd;íl,r,'j\

1'01'1 <1111
II

EZŐ,

La II r eucy,

egyéb

helyt,

IIZ

illetö

l:!\J

káddal
ellátott
fürdő.
Vele egyidejűleg
állott fenn a már fenntebb
emlitett
Lckharch-Iéle
fürdö
a Justi-sor
és a Fürdöutca sarkán.
Ezeknél jelentékenyebb
és J.
pozsonyiak
által előszeretettel
felkeresett il
1: ülö P - f (~I e gőz-,
zuhanyés kádfürdő.
A II ez a Ballhyány Lajos parton
és tulajdonképen két ház egyesit(~séböl alakult, mit az
elválasztó
tű zfal
is világosan
mutat,
A
jelenlegi
fürdöház ,I76I-bcll
Kastelli
által
épült (ürclőházu].
6 il tanács engedelmével
a Dunaparton
kutat ásatott,
mely a szűkség es vizet az úton át szolgáltatta
a fűrclőnek. 17~I ben Kali ismeretes
mint a fürdö
tulajdonosa.
IÖ36-ban a fürdö tulajdonosa,
Reissler
Mátyás
seborvos
az iránt folyamodott
il
vrirostanácshoz
, hogya
parti
k utból csatornát vezethessen
a fünWház!.Ja,
inihez az engedelmet
meg is kapta. E kút
még ma is haszná latban van s a dunai köparton egy nag"y négyszögü
k által fedve
látható.
röso-ben
házasság
által e fürdő
Bede Ferenc birtokába
rncnt át és ugyanő
I86o-ban a szornszédos
sarokházat,
a fekete
hattyúhoz
címzett
keresmát
megvéve
a
fürdöházzal
összeépitette
és r892-ben ezen
ujonszerzett
épületben
a gözfürdöt
létesitette. I887-ben a fürdő Fülöp Ferencé
lett
s ma is az ő kezén van.
Ezekhez a fürdőkhöz
számitandők
a
nyári évadban
a ti una
i f r d ő k. A
polgári
dunai
uszodát
és
fürdőt
40
helybeli
polgár
alapitotta
I847-ben
5
pengő
forintnyi
részvényekkel.
Eredetileg csak
az alapitók
használatára
épült.
ő

ü

()
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Az izrnelit ák ki voltak hasz ná latriból zárva.
Csak 8 év mulva vált a Dunafürdö
haszn.ilata
ritalánossri.
ltL~ö-ban a cs. és kir.
k incstár
is kapott egy katonai uszoda felállitrisárn
a városi
tanácstói
engedélyt
azon k ikőtésscl,
hogyahhan
évenkint
5
árva fiú nyerjen usz sban ingyent>s oktat.ist. A fentemlitett
rész vénytársa s.i g aztán
átalakult
egy szűkebb
részvénytrirsaságga,
mely
az uszoclrit kissé megn<:gyoubitotta
s ahhoz egy kezck-tleges
uszótükrőt
épitert.
A vállalkozók
l'rohaszka
evang.
tanitó,
Scheuermann
sütőmester , Günther
molnármester, Berendi la katosmester
és Ludwig
k.irpitosmester
voltak.
Ezek részvénytársulala 1863-ig tartott,
18ó3-tól
1873-ig az
usz odának már csak 3 gazdája volt: Günther Lajos,
idősb l Iaeszler
Frigyes
és
Scheuermann.
Ezt valamint a katonai usz odát rSőő-ban
a poroszok kőzelcdésének
hirére
az a baj érte,
hogy
300 kir endelt
katona 3 óra alatt az uszodák
felső sz er kezetét partra hrinyta, a hajókat
valamint
a
szomszédos
malomhajókat
is megfurv'L
viz
illci sűlyeszt et ték. 1873-tól 1877' ig' a polgári
usz otlát csak ketten birták : ifj. 1Iaeszler
Frigyes
és
Williuszky
: Gyula.
1877-töl
I<)02-ig Porubszky
nivid és Willirnszky U yula
a gaz<.tli, kik a fürdőt és az usz orlát teleincsen megnagyobbitották
és abban 3 llSZÓ·
mester által tanitat ták
az uszást, I<)o2-ben
folyószabályozási
okból az uszoda hizt ositrisrir-a vájt öblöt Letőltőtték , az uszoda a
sik Dunára került ki, de ezen
egy
3"20
meteres kőzepes viztillas
erejének
ellent
á
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nem állhatvan,
azt 1')03. júl. II-én a v izár
elvitte, gazdáinak
10 ezer
forintnyi kárt
okozva. 1904-ben a város Laubner főmérnök
tervei
sz er int uj szebb
és praktikusabb,
jobbára
vassz er k e zetű
usxod.it
épirett,
melynek
vezetésével
Porubszky
Dávid
v.irosi képviselőt
bi zt á]: meg. A tűrdő az
első évben IO ezer korona
tiszta hasznot
hajtott
a városnak.
l\Iindezen
für.Iők
és
uszodák mellett az u. n. dunai
Sza b a dfürdö
vagy
N~piürdő
minden
évben
rendelkezésére
áll az alsóbb néposztálynak.
E népfürdőhöz
járul legközelebb
a Iíűxapiacra tervezett
állandó Nép f Lir d ö.*)
INizfil-utca. (Felberpnsse).
Az Ujvárosnak
ezen m.ir
a XVIII.
században
tiibb háztelepet
szárnláló, most egyre jobhm kiépülő utcája a Duna- illetve ,3 1'r<1)'utcát k oti össze a Paar-utcával.
Athasitja
il pozsony-szornbathelyi
vasut
pályateste
valamint il .zsigmond
királyés 3 RozgOI1)'i István-utca.
Belészakad
a Raktár-,
a Gaal György-,
a Bodzas az Ar pridutca.
Nevét
a Pozsonyban
mindeníelé
a
vizenyős
talajon
gyakori
f Ll7. f a
után
kapta. Dunai szigetségünker,
a dunai ligeteket nyrirfák , hamvas
égerfák,
sima sz ilt.ik és k örisfák
mellett
f ti z fák
is boritjáko A városi
számadőkőnyvekben,
mint
az 1442-ikiben
is ernlitvék
a városi árkokba ültetett
fűzfasarjak
(Stossfelber)
és
a Dunán felszállitott
fűzfavesszők
(Felber).
Ezeknek
az alkalmaztatása
a középkori
*) L

Iiúza-piuc.
U·

védrnűveknél
igen nagy volt.
Az elmult
századokban
a Fűzfa- utca csakis mr.xőg azdasiigi jelentőséggel
Lirt, amennyiben
lakóikerti ,:s major.~azdasággal
fO.l;lalko1.tak_ A
kerteszet
terén
ma is k iváló jelentőségű.
J _f~gisll1erteblJ itta j{ e i c h s t 11 a 1 é r kertész«te.
Ezt l\.(;ichsthalcr
f,1110S 1i)62-ben
alapította.
E
kertészct
űzleti ~1gai a rnüés kereskedelmi
ker tésxet, bel- és külföldi
tűle vcles
növ(~nyek,
gYlimölcsfák,
bokorés diszfák tenyésztése
valamint a mezőgazdaság.
A kerti
terület
IS katastrális
holdnyi.
Eddig
il kertészetet
valamennyi
szakbavágó
országos,
megyei
és helyi
k iállit.isolcon
első dijjal tűntették
ki. 1885ben
a budapesti
országos
ki~illit,is alka lmaből
Reichsthaler
J~1110S a cs. és kir.
udvari
szállitó cimet és a koronás aranyérdem keresztet
l~apta.
l\ gazdászati
és kertészeti
iparághoz
j.irult ujabbari
a gyári
t e r m e l s is,
mely ez utca jelentöség ér emeli.
Ilt van,
homlok zatri val
a Fűzfa-utcának.
hosszú
szárnyával
az
Árpád-utcának
irányitva
a
Magyar
Cérnagyár.
E nag-yüzemü
gyárat részvénytársaság
alapitotta
rooo-ban
janurir hóban, telke 200130méter,
melyböl
7225 [jmt. beépitett
terület.
Gyártási
cikkek k ülőnfé!e
parnut cérnák
és pamutfonal.
Foglalkoztat
640 munkrist,
ebből 510 nő,
A gyár 8 épületból
áll,
1925 IlP. hajtóerővel, 22 ezer fonó t~S 20 ezer ccérna-orsóval
rendelkezik.
A specialis
rendszer
szer int épiterr gyár 4 millió korona
értékkel
bir. A gyártermények
piaca Magyarcrszag.
é

Emlirendő,
hogy
a Fűzfa-utcán
hasitolt kőrrnű állatot
rendőri
intézkedésnél
fogva csak akkor sz abad hajtani,
lia azt
egyenest
a vágóhídra
viszik,
ininek magyadzata
az, hogy a mindenfelől,
tehát a
ragályos
vidékekről
is felhajtott
hasitett
k őr mű állatokat
a Fűzfa utcán át hajtják a
vágóhidra
s igy ezzel fertözés eseten a
kőrőmbajnak
terjedését törekszenek
megakadályozni.
A kőxvágóhid
a Fűzfa-utca
vég-én
a Paar utcán túl van.
A városi
közvágóhid
az évszázadok
folytán ismét elten megv,iltoztatta
álláshelyét.
Valamikor
a mostani
hidutcai
hadisz ertsir (Schüttkasten)
helyt'-n állott.
A mai vágóhidon
lcvág,isra
kerülö
állatokról
hivatalos
kimuratások
még
csak
1897. óta vannak
fenn.
Ezen
adatok
szer int 1881-1893-ig
évenkint
a lev~ig()tt nagy állatok száma
6383
és
6<)85
kőzótt,
189..j.-IÖ96-ig
7oö4
és
7625
k őzőtt ,
lÖ()7-1903-ig
7291 és 8610 kőzőtt
váltakozott.
A borjak
száma
lö97-190J-ig
7öIÖ
és 961)! kőzött.
A modern igényeknek
megfelelő
uj
vágóhiJ
építése tervbe van véve s a városi investitiók
egyik leg sürg ősebb és legjelentékenyebb
tétcl.-t
alkotja.
Gaál GJ'ÖI·~J·-lItca. Az Uj városnak ezen a katonai élelmi raktárak
kőzőtt
elhuződó
utcája a Fűzfa-utc.it
köti össze
a Malomligeti úttal.
Nevét a város
egyik
jeles
szűlőtte,
a Pozsonyban
1783. ápr.
zt-ikén született
Ga á 1 György, a magyar
mcsevilag
első felfedezöje
után viseli. Meghalt Bécsben 1855. nov. ó-ikrin. Több rend-
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beli magyar és német
nyel vű müvei kőzűl
említjük
a Kazinczy
és Toldy által 3 kőtetben kiadott (ISS7-18óo.) "Gaál György
magyar népmese-g yűjternénye"
cimüt , mely
53 mesét tartalmaz.

GáSltáridl

]~i1it-uÍ(°:t.

(Gás-

pá ric h g ass e.) Az Ujvárosnak
ezen \lj
utcája az lJjtelep-utcát
k őti össze a Stefániaúttal. Nevét Gáspárich
Kilit Mrirk us szent
Ferencrendű
szerzetes
után kapta, ki az
1848-49. évi szabadság-harcban
tábori
lelkész minőségében
való részvétele,
kivált
lelkesitö,
szabadelvű,
hazafias
szónoklataiért, vagy mik ép azt a- cs. k. hadi korrnány
hadbirósági
osztálya
mon.lja : "fanatikus
predikátiói-vért
18S3-b;\O szept. z-ik.in, mint
nemzeti vértanu rnult ki. Született
ISIO-ben
Czirkovlyánban
Zalarnegyében
s mint hitszónok
Sz. Antalban
és Pesten műkődőtt.
Kiadolt
egyházi,
vallás-erkölcsi
és hazafias
tartainlll mü velcet és cikkeket.
Szülöhelye
emlékszeborral
örökitette meg dicső emlékér,
melynek
Ieleplezési
ünnepélyén
a magyar
kormány
is képviseltette
magát.*)
Gé.z-ut(On. (D II n s t g- ass e.) Az Ujvárosnak
ezen
szűk ős sik átora,
melyet
*) Érdemesllok
tartjuk,
a "Pressburger
Zoitung "
1853. évi szopt.
3· ikai 2UO-ik számaban
közzétett
hivatalos
hirdetést
itt közzétenni,
Ez a következőleg
szól:
"Kullumachullg.
Marcus
Oletus
Gasparich,
aus
Czirkovlyam
iui Szalader
Cumitato
in Ungarn
gobürtig ,
49 Jahro alt, kath. Pricster aus dern I'ranz iskauerordeu dor Mariauer
Provincz
Steiuamanger
wahreud
der Revolutiou Feldpater iru Geuerulstabo
des Htlbcllen
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egyfelől hosszú kertifal, másfelől ablaktalan
házfal
határol
s Igy tulajdonképen
csak
átjáróul szolgál, a Vallou-utcát
köti össze
az Esterhclzy-térrel.
178I-hen
még' Ki sVám· II t c a (Liniengu ssl) néven szerepel.
Sarkán állott akkor a városi vámúti
korcs11Ia.*) l\Iai nevét
onnan
kapta,
mivel ez
utcának
és a Vallon-utcának
sarkán
állott
a ])unst-család
háza.**)
A Gőz-utca
elnevezés
teli.it a Dunsrgasse
helytelen
magyaritása
s mindenesetre
k iigazitandő.
G l·n!!4sulh:ovi(~h-.""r. (Gr ass a lk o " ich pIa t z.) E csinos
épületek
által
kőrűl vet t tér az Ujvárost
választja el a
Perczel,

-

ist bei gesotzlich richtig

gestellten

'I'hat-

nach bosu-gtur
Revulutiou
in
Ungarn als politischer
I'lüchtliug
h-rumgetriebcn
zu
haben , hicbei init verschíedenou
Emissareu
Kossuth's
lIlIII Mazzuii's
zusammeng-troffen,
vou denselbsu
in dereu
hochver rür heri sche auf don Urnsturz
dor besteheuden
Ht'g'icrulIg
ahzelendo
U mtr iebe eingoweíht
worden zu
soiu un.l sich zur Üborn-hmo
einor
Führerstelle
bei
Orguuisiruug
der hochverrátberrschen
Vorbiudung
boreit
crkliirt 1.\1 haben.
Derselbs wurde daher lilit kr iegsrecbtlichen
Urtheil
dato
Wicn !O/K.
1Hö3. we~on Verbrechou
des Hochverrathes
nebst Coufiscation seinos
allfülligo»
Vennögcus
ZUIII Ersatzo
für
deu durell die
l:úvolutioll
ill UlIgarn
verursachtun
Sehadtlll
zum 'I'ode
durch den Srraug verurtheilt
uud dieses Urtheil nach
bestaudo

gestűudiz.

gescheheuer

sicl:

gurichtshorrlirher

Bestüttigung

und veraus-

g')g',lIlgollcr
Euiweihuug dos Verbrocliers am 30. August
l. .T. ill Pressb urg
kun.lguuiucht
und am 2. d. Mts
vollzcgen,
Pressburg
2. Svptembor 1853.
Vom k. k.
2. MilitardistrictsKouunando.
*) Sradtliuienwirthshuus,
ein Eck ins Liuiengassl, (Korabiusky.)
**) Micliao!
D II II S t, írja Korabiusky,
eiu Eck

ius Liniengussl.

Nándorvárostól.
(:jszaki,
éjszakn)'ugoti
és
C:j~zakkeleti része az Ujvrirosho z, déli, délnyugati
és délkeleti
része a Nándor v•.ir oshoz tartozik. Bel,~ tor kollanak
nyugatról
a
V édcölöp-űt,
~jszakról
a Stefrinia-út , éjszakkeletről
a Donner-utca,
délkeletről
a
Szena-tér
és délről a Frigyes
főherceg-út.
Hajdan e tér a város külsö falain is kivül
esett.
Kertek,
szrintófőldck
terültek
el itt,
amint azt il XVI. és XVIL
sz azadi
metszeteken
is láthatni.
Tudjuk egyehek
kőzt,
hogy 1637. már!'.
ző-ik án Ralger
Vilmos
orvos és neje 700 magyar
forinton
kertet
vettek a Szriraz vrim előtt, l\lég a mult évtizedekben
is a Fa\l)-f,:le telep, mely most
már
parcelliroz.is
következtében
díszes
liázakkal
van beőpítve,
rnerö kertségböl
állott. Régi neve F a-t é r, de Szén - té r
is, mer t e~')'icll)l)en itt árultzik a (át és a
szenet.*)
E régi nevet
azonban
az 1879.
v i jul. 28-iki városi
közgyülés
Grassalk o v ich - tér re
változtatta
rit Pozsony
egyik
nagy
jóltevője,
gyaraki
herceg
Gr ass a I lzo v i c It Antal tiszteletére.
Grassalkovich
IL Antal ct XVIII. század elején
hirtelen
feltűnt,
1736-oan bárói, 1751-ben
grófi, 178_I-ben első szűlőttre
utódló birodalmi hercegi
rangot kapott,
ele 3 nemzedéken at elvirágzott,
1841-ben férfiágon kihall hires családnak egyik kimag aslő tagja,
ki a ma Frigyes
főherceg
tulajdonát
tevő
é

*) V\If .!tm dúrren
K o II 1011
1781-hol1.

11\

ar k t

g'tlhalt"1\

Mautthor,
wird,

wo dt'rlll~len
der
irja
Kor ••hinsky
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palotát épittette
s nagyszerű
kerttel
ékesitette.
E palota
l\lária-Teréziastilű
szépmű \'Íi vaskeritéssel
és két kapuzattal
befo;;ott
előudvarban
áll. J Iorulokzata
a tér
éjszaki sorát foglalja be, nyugati
keskeny
szrirnya a Stétánia-űtra,
keleti szárnya az
istállók kal és melléképületekkel
a Donnerutcára érnek ki. Mintuogy
úgy a Grassalkovich, mint a Pri nási nyári palota telkei
a Donner-utcára
érnek
ki. érthető,
hogy
rniért nevezték
a mai Donner-utcát
hajdan
Uri - utc á nak (Herrengasse),
A Grassalkovich-palota
1760-ban épült három telken:
az 1755'56-l>an vétel
útján
megszerzett
gr.
lllésh.iz y, Jeszenák J~ínos és Frenúl telkein.
E terület 1110~ LJólnyi_
A palota épitője
nyilván Hildebrand
Paulai Ferenc, ugyanaz,
ki a gödöllői kastélyt,
a budai várkripolnar,
Pozsonyban
pedig az Apponyiés a Vayf.:le palotákat,
a hid-utcai katonai szertárt
~,s az elpusztult koronazási
dombot
épitette.
O 1773-ban a bécsi Akadémia tanácsosa és
1790 ben föudvari
épitész. A palota termei
drága bútorzattal
voltak berendezve,
falai
ékes stukkatúrral
diszítve.
A lépcsőházban
a szögletekben
az évszakokat
ábrázoló
4
nagy
hornokkőszobor
áll ma is, Donner
Rriláel ifjuk ori müalkotásai.
Van a palotának
külön
kápolnája,
melyben
l\fáriaLudovica koronázásakor
1808 ban a magyar
szerit
korona
volt három
napon
át közszemlére
kitéve.
A palota termei,. lill vara.
kertje
fényes
időket
érlek
meg.
föleg
Mriria-Teréxia
idejében
főuri
s pOl11?aszerető gazdéíja Cru ssalkovich herceg alatt.
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Fényes bál ok zajlottak itt le és főuri tár
saságok jöttek itt össze. A bálokon Ha y d II
József játszott
a vezetése
alatt állott herceg Esterházy
féle zenekarral.
A legfényesebb
bálok
kőzé
az tartozott,
melyet
Grassalkovich
Antal herceg
A lbert szásztescheni herceg és neje Krisztina
({)herceg·
asszony,
l\fária-Terézia
leányának
tiszteletére adott. Idő mulva persze kik őltőzkődőtt
e palotából
a fény és a zajos éld.
]865ben : áug. 27-ikén a magyar
orvosok és
természettudósok
vándorgyűlésének
alkalmából egy jól sikerült ipar-,
mü- és régiségi kiállitás nyilt meg termeiben Correggionak, Kupelwieser nek, Pilotynak,
Messerschmidt Xaver Ferencnek
egyes PozsonyLan levő műveivel valamint
számos régiségi, háziipari művekkel
és régi nyomtatványok kal. Az akkor kiállitott
festmények
kőzőtt
kivált
Piloty
óriási
képe,
id. gr.
Pálffy János tulajdona:
"Nero
Roma romjain" keltett nagy feltűnést. E kép a tulajdonos gróf nagylelkű
adomanyából
most a
budapesti
Nemzeti
Muzeurn
képtárában
van. Később a palota egy időn át bérbe
adott
rongyraktárul
szolgált.
Majd
1871-t61 1878-ig _.- a pozsonyi
állami nőpraeparanclia
otthona lett. De ujabb fényhez akkor jutott, mik or ]882-ben Frigyes főherceg
fenséges
családjával
beléköltözköelőtt, majd később ]8<)7-Len július t-éri azt
gr. Karácsonyi
jenötöl
vétel utján, 41:10 ezer
forinton
megszereztc.
Azóta mint a főhercegi család tartözkodő
helye ismét mozgalmas életet, fényes napokat lát. E palotában

születtek
Mária
1Ienr iette (1883. jan. 10),
Natalia (I~R.~. jan. 1::!), Gabriella (1887. szept.
14), Izabella
(1888. nov. (7), Mária Alice
(1893. jan. IS) föherceg asszonyok
és itt halt
meg, az egf~sz várr s által mélyen meg-gyázolva, bájos szépségében
fakadó bimbóként
1~()S-ban m.irc. 23-ikán Natulia
főhercegasszony.
De más (~mlékek is Iüzödnek e
palotához.
Úgy Ö Felsége 1 Ferenc József
király, mint boldogult
Erzsébet királynénk,
Rudolf és Stefánia koronahercegi
pár, Ferenc
Ferdinand,
A lbrecht,
Károly-Lajos,
József
Agost, Ot tó, Jenő stb. Iöhercegek ismételten
voltak e főuri ház v(~ndégei. A téli évadban
fényesek a Frigyes főherceg és Izabella főhercegasszony
által rendezett udvari estélyek és
bálole. Kapoluájriban
a főhercegi
családnak
itttartőxkodásakor
naponta sz. mise szolgáltatik.
A palotával
szemben
állott a már
másutt
emlitett
Sxárazvám-kapu.
A tér
kőzepét,
hol most a hárornkar u kandelaber
áll, a kőzépkortől
kezdve a legujabb időkig,
márvány-csőkút
ékesítette,
melynek
női
alakot
ábrázoló
szobrászati
része
ma a
városi díszligetben
van elhelyezve.
A kűtnak eltávolitása
által e tér is sokat vesztett festői és idylli jellegeböl.
A téren átvonuló
kőzuti
villamos
vasútnak
itt van
egyik megállóhelye.
GIO{i!4!4liug - Ilteu. (Gr ss 1in gg ass e). A Gr ö ss 1ing
névvel
hajdan
azt
az egész
területet
jelölték,
mely a
Duna-utca
mögőtt,
a Fűzfa-utca
és a
l\Ialomligeti-út
kőzt
terül el. A Wig andö

uo
féle térrajzon
a i\Ialomligeti
Duna.ig kőry(~ke a Gr ö s sli n g névvel
van jelöl ve
és m.a is, amint azt a városi mérnőki
hivatal által190o-ban
sz erkesztett
térképen
láthatni.
a Fűzra-utca
és II Malornlig eti-út
között
levő
terület
Gr ö s sli n g néven
szerepel.
Elszórt házak, terjedelmes
kertek,
majorok , szántóföldek,
rétek jellegzették
e
vidéket.
Itt virultak a pozsonyi
polgárok
ama gyümölcsös
kertjei,
melyekr öl már
egy 13SI. évi okirat is emlékezik.
A XV.
és X Vl-ik században
irott
végrendeletek
szerint
e tájék
jóformán
el volt lepve
zöldséges
és gyümölcsös
kertekkel.
Itt
feküdt azon kert is, melyet 165°- ben Klebars
Péter
végrendeletileg
a pozsonyi
jezsuita
collegiumra
hagyott
s azt arra 165I. ápr.
23-ikán rá is iratra.
A jezsuiták
azonban
a várhoz
tartozó
jobbágyok
tiltakozása
miatt birtokba
nem vehették.
Meg kellett
e!t\:edniök
azzal, hogy nekik a tele-k értékét a jobbág-yok
megfizették.
De e vidékre
került 176o-ban a mai Hid-utcáról
a városi
vágóhíd
is.
l\lint utca, hajlott
menete
által jellegezve,
a Grössling-utca
a Ferenc-Józsefvárosban
szer epc.l. Összeköti a KoronázásiDombtért
a Kempelen
Farkas-utcával
s
illetőleg
összefogja
kőtni, kiépítése
után a
Széchényi-utcával.
Athasitja
a Fürdő-utca,
aBaross
Gábor-út,
a Raneys
István-utca
s beleszakad
a Wiesner-utca.
Megjegyzendő, hogy utcai névalakulása
nem egyszerre
történt.
El. utcának azon részét
ugyanis,
mely a Koronrizasi-Dombtértöl
a Fürdő11
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utcá ig- huzódik, a X\'JIl. században Nag yFür ti ő - utc á na k (Badgasse)
nevezték,
megkülőmbőztetésűl
a Kis-Fürdő-utcától
(Badgassl),
melylycl a mai Fúrelő-utcának
a Grössling-utca
és a Justi-sor
k őzt elhuződó
szakaszát jelölték.*) KésőIJbi idökben az utcának
nyugati
részét,
rnely a
Koronrizrisi-Dombtért
öl a Fiirdő-ucáig
terjed,
Ku p fe r g ass e -nak
neve-zték,
mit
azonban az 1879. évi júl. 28-iki városi
k őzgyiilés
megszűntetett,
erre is a Gr () s sli n g nevet alkalmazva.
Az itt szóban levő
utcának
a Fürdő-utcától
való részét
a
Baross-űtig
Vadász-sornak
(Jager Zeile)
nevezték, a Baress úttól kővetkezö
keleti
részét pedig Duna-utc;,í.nak
hivták,
úgy
hogy csak a mai Royke-utca
volt Gr
s sli n g. l\lindez
kit etszik
a Halricsy-féle
1849--so-ik
évi nagy
városi
térképből.
Ami pedig a Gr Ö s sli n g nevet illeti, ez
a Kr esi ing böl alakult, mely a fenékjáró
küllö
(gobio fluviatilis Cuv.) nevü halnak
a neve. E halat hajdan a Dunának itt elhuződő ágában fogták.
A ma csinos
és részben
r igyobb
házukkal
kiépűlt utcában, félreeső televése
dacára
is mozgalmas
élet
nyilatkozik.
ő

*) Korabiusky
Mátyás ezt írja 1781-bell
megjelont rnűvében : Sporl cin Eck am K Ö II í g s bor gc
í II d í o Bad ga s s c. AlálJh: Ilinderhofor Badhans (••••
az Eckhardt féle már megszünt
fürdű
lill
Eck Ins
k \ II i II o
II ad ga 8 fl \,
wol c It esd
i egr
os 8 c
II a d g ass o d II r ch sch /1 fl ide t.
(ll esc h r e íbung
dor
Krönungsstadt
Pressburg
851.)
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Eg-yes kőzépületek,
ha mindjárt
csak részh--n is, mint a Pozsony-fürdő,
a Vörös
Ökör-szálló
és az Osztrák-magyar
bankt:pület, ez utcára érnek ki. Az uj főgymnasium,
mely
a Grőssling-utca
mentén
épül
fd legközelebb,
kiválóan
fogja ez
utcát
élénkiteni
és jelentőségét
emelni. De
kiválóan
jelentőssé
teszi azt az itt zajló
ipari munka. Egyes kiválő nagy- és középiparcégek
müés g-yárhelyei
találhatók
itt, ilyenek:
a Hirschterés Marschall-féle
gyárak,
a Stefan(ezelőtt
l Iruschka),
a
Marton-,
Schuster-,
Kohl-féle
mühelyek.
Ezek mindegyike becsülettel törekszik a város
jó hirnevét tá volabb vidékre is terjeszteni,
sőt felveszik
a versenyt
il külfőld
hasonló
legjobb iparvallalataival
is. A l l ir s c h l e rféle
Egye
n ruh á z a tic
í k k e kgyá
r a termékei jó hirnévnek és keresettségnek
örvendenek.
Ugyanezt
rnondhatni
a Ko hl Nándor
(ezelőtt
Reimann
Gy.)f~le mű- és épitőlakatos-mühely
kész itményeiröl is. E műhely
1870. óta áll fenn.
Készit sir- és kriptarácsokat,
szentélyés
templornkcritéseket,
lámpákat,
ker ti keritéseket. kapukat, takaréktűzhelyeket.
építőlakatosmunkákat
a legegyszerübb
és a
legfinomabb
kivitelben.
Készitményeinek
kitünősége
mellett
bizonyit
az,
hogy
18<)<)-ben Pozsonyban
az iparkiállirás
alkalmakor ezüst éremmel lett kitüntetve.
Jóval nagyobb
és szélesebb
kőrben elterjedt
hirnek örvend ez iparágban
a Ma rton
La j o s é s fi a cég. Ez az ország
egyik
legkiválóbb
és leghiresebb
cégje.
Ennek
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műépitő-lakatos
és vasszerkezeti
mühely e
1851. óta áll fenn
Pozsonyban
s nemcsak
arra törekszik,
hogy
mülakatos
iparunk a
renaissance
és barokk
korszakböl
ránk
maradt rnesterrnüvek
magas
szinvonalán
maradjon,
hanem arra is irányul,
hogy a
jelenkor fokozott müig'ényeit
is kielégítse.
A mühely
a modern követelményeknek
megfelelő
segédgépekkel
vall felszerelve,
gő1.eröre van berendezve
s egyátalán
anynyira
fejlett
technikai
tökéletességében,
hogy bármely
más
hazai
vagy külfőldi
mű- és épitölakatos
ipar vállalattal
sikerrel
versenyezhet.
A műhely több izben kiállitott kész itményeit, remek stilszerüségük
és
magas sxín vonalu kivitelűk
okából,
több
rendbeli
érclerndijakkal
tűntették ki, igy az
18üS. évi pozsonyi
iparkiállitris,
az 1°72.
évi országos
magyar
ipareg-ycsületi
kiállitás, az 1873. évi bécsi
világkiállitás,
az
1878. évi pár isi világkiállitás,
az 1879. évi
székesfehérvári
országos
kiállitás.
Ezek e
rnühely készitrnényeit
részint elismerő oklevéllel, részint
ezüst és aranyérdeméremmel tűntették
ki.
Az 1885. évi ullapesti
országos
kiállirás
a cég főnőkét
a müiparmunkák juryjének bizottsági
tagjául is kinevezt e, Ofelsége pedig a koronás aranyéroemkereszttel
disxirette
fel a cég mindkét főnökét.
De hogy mennyire
örvend a Marton Lajos és fia cég kőzelisruerésnek,
azt
az a körülmény is bizonyit ja, hogy KárolyLajos,
Mária-Terézia,
Stefánia,
Frigyes,
Izabella, Rainer,
Lajos-Viktor
főhercegek
és föhercegasszonyok,
Croy-Dülrnen
herceg
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előkelőségek
személyes
és sz ámos egy~b
megjelenésükkel
tisztelték
meg. Ugyanezt
Lizonyitják
a szrimos
megrendelések
is,
rnelyek
helűlrőlkivülr
ől történtek
e cégnél.
József
kir. herceg
a1csuthi
növényháza ;
gr.
Pálffy
János
királybi
kastélyának,
bajmóci várának
és pozsonyi
palotájának
kapui, lépcső-r ácsai, balkon- r ácsai, függőlámpái ; gr. Batthyány
E'ernér
ikervár i
üvegháza
; a budapesti
tudományos
egyetem kőny vtár i berendezése;
gr. Festetich
Tasziló
keszthelyi
várának
vasrács kapui,
fali- cs oszlop-gázlámpái;
gr.
Károlyi
Alajos stomfai kastélyinak
disz- és függ-őlámpái, ívsorrricskapui,
kovácsolt vas lépcsőrácsa és fölü!világitó
rácsa j gr. Zay Miklős
lay·ugróCí~i
kastélyának
kovácsolt
vascsillára ; gr. Csáky Viclor pozsonyi palotájának balkon-, f()lülvilágitóés lépcsőrácsai,
kandelabere
; gr. Esterházy
Mihály pozsonyi
palorajának
rricskapuja,
falilámpája
;
herceg Arenberg
ivánkai
kastélyának
kétkaru vaskandein bere j néhai Pisztóry B6dog
pozsonyi palotájának
vasrácskapuja,
kétkarú
fali légszesz-Iámpája,
Iépcsör acsa, lépcsőházi kandelabere ; Georgevits
György
altábornagy
pozsonyi palotájának
rácskapuja
s Iépcsör ácsa j gr.
Dessewffy
György
pozsonyi
palotájának
kovácsolt
vasból
terebelt
címere j a pozsonyi
székesegyháznak szentélyzárrácsa
; a pozsonyi
virágvölgyi templom vas falilámpája ; a pozsonyi
sz. András-temetőben
levő Palugyay-féle
mauzoleum
vaskandelabere
és
szarnos
egyéb jeles műalkotás
mind ezen mühely-
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ben készültek, részben e műhely ben tervezve
is lettek.
A cégnek
. házon függő cégére
maga is műrernek számba megy, úgy, hogy
városunk
polgárságának
sok oka van e
jelesen dolgozó céggel hivalkodni.
Hasonló
j6 és messzekihat6
hirnek
örvend a pozsonyi ipar egy másik ág,iban
a Mar sch a II A. gyá ric é ge.
E gyár
1870. 6ta áll fenn. Kocsik,
ló-zerszámok,
géphajt6szíjak,
lovagl6-, hajt6-, tisztitó- és
istállőszerek
gyára. Van külön gőzfürészete
és fahajlitása.
E gyár a kocsik teljes elkészítéséhez
szükséges
összes
bognár-,
kovács-,
lakatos-,
mázolő-,
nyergesés
szíjgyárt6- iparokat egyesiti magában, úgyhogya kocsik minden részük ben egységes
vezetés
alatt készülnek s a gyár minden
egyes részük j6 minöségeért
szavatol hat.
A gyár a legujabb segédgépekkel.
többek
között a West- féle szabadalmazott
keréksín-felhuz6 géppel is fel van szerelve
Az
utóbb emlitett gép által a keréksineknek
a
keréktalpakra
való rásajtolása
eddig
el
nem ért tökéletességű
és a lehető legnagyobb tart6sságot
eredményezi.
A gyárban kitünően
iskolázott
munk ásck, számszerint 70-80-an
vannak alkalmazva.
Ez
okból,
nemkülönben
azért is, mivel a feldolgozásra kerülő nyersterrnények
és egyéb
szükségeIt
cikkek beszerzése első forrásból
történik, a termelt árukat nemcsak tetszetős
és kifogástalan j6 kivitelben, hanem aránytalanul olcs6bb
árakért is szállithatja.
Ily
felszerelés,
berendezés
és vezetés
rnellett
természetes,
hogy a gyárat
kitünő készit10
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ismételt
kitüntetések
érték.
ményeiért
1879. ben a székesfehérvári
kiállitáskor
az
ezüst
érem;
1888 ban Bécsben
a cs. és
kir. mezőgazdasági
egyesület
részéről az
ezüst érem;
IH<)2-ben il pozsonyi
kiállitáskor az első oszt ályu érdemérem ; 1896-ban
a budapesti
ezredévi
k iállitáskor
a nagy
milleniurni
érem;
rooo-ban
a párisi nemzetközi
kiallitáskor
kiváló
kocsigyár tásért a nagyezüstérem
s ugyanaz
a kiváló
nyerges
és szíjgyártómunkákért.
Ugyanezen
évben ő Felsége
a gyár főnökét a
koronás ar anyérdemkereazttel
diszítette fel.
Marschall A. egyúttal
il párisi
Bayard
C1ement-féle
automobil-üz leti cég képviselője.

GiinHICl" Vihnos-uü·u.
(G nthe r V.-g ass e). Az Ujvár csnak ezen még
ki nem épitett,
de szép jövőjű
utcája a
ű

Stefánia-utat
kőti össze a Könyves
Kálmánutcá val. Belé szakad a Szlá vy József-út.
Előbb
Ra ppe Ini - Ú t néven volt ismeretes, a már a XV. és XV!. századi végrendeletekben
gyakran
Rapplen,
Raplen,
Rappler,
Replein
nc\',:I-n
emlitett
sz őlődűlő
után.
Az 1904. éVI junius 7-iki
városi
kőzg yülés
ez utcát G ü n the r Vilmos
tiszteletére
n the r
Vi 1mosutc á nak
nevezte,
a nevezettnek
azon
érdemei
elismeréseül,
melyeket
magának
fáradhatatlan
és önzetlen
tevékenységévei
Pozsony
anyagi
és kulturális
érdekei,
kivált pedig
az evangelikus
Iyceum és internatus
kőrűl szer zett,
Született
Győrött
1839. május
n-ikén,
r869-ben
alapitotta

cr
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Pozsonyban
virágzásnak
indult
lisztés
papirkereskedését,
sok éven át a pozsonyi
evang. hitközségnek
választmanyi
elnöke,
majd felügyelője,
l~lJ6·ban királyi tanácsos.
Meghalt
Pozsonyban
1903-ban november
arcképe a pozsonyi
29-ikén. Olajfestrnényes
evang. lyceum
disztermében
szernlélhető.
GJ'ár-(d. (F abr i k s tra ss e). A
Ferenc- Józsefvárosnak
ezen úja
a Jakab
városbiró-teret,
illetve
a Széchenyi-utcát
köti össze a Maloruligeti-úttal.
Athasitja
a pozsony-szombathelyi
vasut
vágánya.
Belétorkollik
éjszakról a Zsigmond király-űt,
délről pedig a justi-sor.
1904. jun, 7-ike
előtt a Gyár-utca
a Roykó-utcáig
terjedt,
úgy hogy a mai Jakab városbiró-tér
és a
Dobrovits
l\Iihály-utca
mind a Gyár-úthoz
tartozott. Nevét ez út eredetileg
a mentében
állott Papírés Spódiurn-gyár
után
kapta
1879-ben júl. 28-ikán,
de e gyár
megszünése után sem vált a név anachronistikussá,
mert időközben
több gyár keletkezett
ez
út mentén.
Ilyenek
a Sodrony(Kábel)
gyár, a Vitorlavászon-,
len-,
és jutaáruk
gyára,
a Karton-gyár,
a C.'ryár,
a
l\lütrágya-gyár
és legujabban
a rvlargurin-

gy,lr.
A Kar ton - gyá r, Duschnitz
Jakab
tulajdona,
raktári,
postai, irattári és kiviteli karton okat
készit a legjobb
és legajánlatosabb
minöségben.
E gyár 1898. óta
van üzemben s 1900. óta a mostani
tulajdonos kezén.
A Gép gyá r Herrmann
Gyula tulajdona, ki azt I902-ben
alapitotta.
Elvállal
10"
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minden a gépszakmába
vágó
kisebb stilü
munkát:
kivált
szerszámok,
,géprészek,
gépkazánok,
rezervoirok,
berendezési
tárgyak
elkészitését,
A gözüzemre
berendezett gyárral
vasszerke-zet i mühely is van
összekapcsolva.
Munkásainak
száma 14.
Az Els ő IvIagyar
Vit o ri a v á s z o n-,
len-,
k e n d e r-, pamut
s jutaáruk
gyá r a, Klinger
Henrik
tulajdona,
1889.
óta áll fenn. Egyúttal
fali-tapéták,
bőr- és
viasz vászon.
vizmeates
ponyvák,
tömlők
gyára,
festő-,
telitő,
hadfelszerelésiés
fényesitő intézet is. Készitményeinek
kiválősága
mellett
bizonyít
az, llogy 1891-ben
a délmagyarországi
ipar- és mezög azdasági kiállitáson
a díszoklevelet,
1896- ban a
milleniumi
kiáJlitáskor
ugyancsak
a díszoklevelet,
1899-ben a pozsonyi
helyi-iparkiállitáson
az elismerő, oklevelet,
1900 ban
a párisi vihlg k iállitáson a nagy díjat, 1902ben a pozsonyi
második
ruezögazdaság
i
cr szágos kiállításon
a diszeklevelet
kapta.
Arui keresettsége
nemcsak Magyarországra
szoritkozik,
hanem
kiterjed
Ausztriára,
Németországra
sőt a legtávolal.Li
kiviteli
piacokra:
Indiára. Japánra
és Délamerikára
is. A munkások
száma az üzleti viszonyok
szer int 600-700
kőzt váltakozik.
E számhoz még a liptószentmiklósi
telepen
dolgozó 700 - 800 munkás is hozzaveendő.
A Kábelgyár
Részvény
Társ a s á g az 1895 ben tartott
1. közgyülésén
alak ult meg 2,400,000
kor. alaptőkével
és
18')6. óta van üzemben.
Helyi kiterjedése
7000 Oöl. 4 gőzkazánnal
és összesen 325
é

lőerejü
gépekkel
dolgozik.
l\lunkásainak
száma 350. Agyárnak
3 üzemága
van:
l. a tulajdonképpeni
k bel gyá r, a hol
huzal ok at és kábeleket
villamos világitási,
erőátviteli,
távirdai
és távbeszélő
célokra
kész itenek ; 2. a gu III mig y á r, mely
kizárólagasan
villamos
célokra
szolgáló
gummi - gyártmányaival
haz ánkban
az
egyedüli;
3. asz
ige tel ő
c s öve k
g)' ára,
mely
Ausztr ia-Magyarorsaágbau
sz intén egyedüli
a maga szakrnéjál an.
A
gyár
kivitele az egész világ-ra terJl
ki,
nevezetesen:
Angolországra,
Oroszorszégra,
Franciaországra.
13e\giumra, Nérnetalfőldre,
Svédországra
és Norvégiára,
Olaszorszávra,
a Balkán államokra,
Dél-Arnerikára,
DdAfrikára,
Kinára,
Japánra,
Indiára
és
Ausztráliára.
A vállalatnak
Bécsben szintén
ilyen gyára van hasonló üzemterjedelemmel.
Ugyanez
úton van az I87s-ben
keletkezett Mütrágya-gyár,
mely azonban
1904. jan. r-seje
óta üzemen
kivül
áll.
Üzeme
beszüntetésének
oka a budapesti
részvénytársaság
műtrágya - termelésének
Budapesten.
Fiumében
és Liptó SzentMiklőson
való fokozása. A gyárban 50-60
munkás
foglalkozott.
Mintegy
gazdasági
kárpótlásul
keletkezett
I904-bcn a beszünte
tett gyár
szomszédság
ában a Mar g ari ngyár,
mely Karig
és társa vezetése alatt
biztató jövő elé tekint.
á

Gyurlkovies

Ferenc - utca.

(G y uri k o v ic s Fer e n c ga s se). Az Ujváros ez ujon keletkezett
utcája,
mely a
Stefánia-utat
köti össze az Albach-utcával

és rnelybe
éjszakról
a Liszt
Ferenc-utca
szakad, nevét
Gyurikovics
Ferenc
nyugdíjazott
kir. váltótörvényszéki
hivatalnok
után viseli, ki 18<)6-oan jul. ró-ikán
alkotott
végrendeletével
434,566
koronát
hagyott
Pozsony
városának
az itt netán felállitásra
kerülő egyetem
céljaira."]
fvleghalt Budapesten
roor-ben.
Az
alapirvanyi
tőke
ér tékpapirok ban a kőzpcnt i állampénztárnril fekszik Budapestell .

• Indul.rócl - u1tm.
(C a det t e nga s s e.) Az Uj városnak
ezen utcája
a
Vám-utcát
a Pőllni-úttal
kőti
össze.
A
XVJlL században,
1781·l>en Középkapásutc il (l\Iittlere 1Iauergasse)
néven szerepel.
Az ötvenes években, a Halácsv-féle
184950. évi térkép tanusága
szerint P a esi r tau tc á nak (Lerchengasse)
nevezték. Utóbb
187<)-ig Vak
k il P á s - utc á nak
(Blinde
llauergasse)
is nevezték .. Ez utóbbi nevet
szüntette
meg
az 187<)-oen jul. 2t)-ikán
tartott városi közgyülés,
azt Had a IIr ó du t c á nak
nevezve
el. Nevét az ez utca
sarkán
levő
cs. és kir.
gy,logsági
*) V égrcndeletébeu
azt moudja : nfüvaglonomat
mint általános
örökös ogy szülővárosomban
Pozsonyban
alapitandő
ny. m. k, egyetem örökölje •..
Ha azonban
h .lálomtöl fogva 33
év vagyis egyemberkor
lefolyta
alatt ezon e~yetom életbe nem Jépno, a föhagptókuak:
egy harmadrésze
I'ozsonyvárosáu-k,
két harmad reszo
pedig Budap-st
városának
örökség ül oly formán jusson,
hovy ruiudkét
helyen 3 évi turnus szerint
az örökség.
nek vagyis
alapítványnak
jövedelme
egyik évben csak:
tudományos
célokra, ~·ik évben csak miívészeti célokra
és 3-ik évben csak jótékony
célokra fordítassék."
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l l a d a p r d i s k o l a után kapta, mely 1869.
óta áll fenn s a belépőt
tisztasága
és
mintaszerű
rendje által meglepi.
A hatalmas
udvart
befogó"
nt~gyszög-épiiletben
elhelyezett
intézetet
O Felsége 1. Ferenc
József 18<)o-ben decern ber 30-ikán látogatta
meg, mit egy a kapualj falában elhelyezelt
fekete
márvanytábla
felirata
hirelet. Az ,:pület, a régi Koditzky-ház,
1öS8 óta a katonai kincstár
tulajdona
s eredetileg
a hely6rségi k őr ház fiókjául szolg.:ílt.
l(afl"lIe •.• üt. (1ta ff ner - \V eg).
A Nándorvárosnak
ezen lankásari
hegynek
tartó útja a Védcőlőp-utat
kőti
ÖSSZt~ az
Erkel
Ferenc-úttal.
Nevét
allaffner
dúlötöl
vette,
melyet
már XV. századi
jegyzetek
és végrendeletek
emlitenek.
Ujabbari
mindinkább
kiépül
szép nyári
villákkal.
melyek
árnyas,
gyümölcsös
fákkal bővelkedő
kertjei
az utat
kellemes
sétaúttá
teszik.
A villák
k őzűl kivált
a
Fúlep-féle
ernlitencló,
melynek
gyönyörű
diszfáival
beültetett
terjedelmes
kertje
hosszant
kiér a V édcőlőp útra is. E kert
ker itésének
kőosz lopai a lebontot
koronázas:
dombról
valók.
Ez
úton van az
Al b r ech t - ker t is, egy a városiak
által
előszeretettel
felkeresett
mulató- és vendéglöi hdyis~g.
Ilnjó. n«·a. (Schiffgasse.)
A
Ferenc Józsefvárosnak
ezen utcája. a Krisztina-utcát
köti Össze az Albert-térr el és a
Batthyányi
Lajos-parttal.
A mult században, Korabinsky
idejében
178I·hen O ber es
Lan IIIerg ass 1 néven
szercpel,
de még
ő
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az ötvenes
években a vele párhuzamosan
ugyancsak
futó
Landlor-utcával
együtt,
Lan dIe r - utc á nak
nevezték.
E néven
fordul az elő az 1849-5°.
években
készült
Halácsy-féle
nagy városi térképen
is. Mai
1 {a j ó - utc a nevét
1879. julius 28-ika óta
viseli. E névváltoztatásnak
az oka a zavar
elkerülése
volt, melyet két ut, ának ugyanazon névvel való megjelölése
a közéletben
előidézett.
Ha tekintetbe
vesszük, hogya
Landler
és a Hajó
nevek
kőzt
okozati
összefüggés
van, a Landler = hajón vagy
egyéb vizi járórnű vőn partra szálló egyén,
akkor az utca nevének
ily alakban történt
megváltoztatását
kőnnyen
megérthetni.
A
középkori
adókőnyvekben,
kamarai számadások ban s egyéb okirátokban
sűrűn említvék
a hajósok
(scheffman),
a sz állitők
(vector)
és hajókalauzok
(nawferg).
Ezek
saját hajóikkal
és vontató lovaikkal
birtak.
A dunai szállitrisnál
k isebb-nagyobb
térfogalu
hajók
szolgáltak
a kereskedelmi
árúk szállirására.
A legkisebb
vizi járórnűvek,
eltekintve
a csolnakokt ól (Zülln,
Zilln), az u. n. H II m p ele k, a 1, göblösebb
áruszállitó
hajók az u. n. Ho he nau ere k
voltak.
Ezeknek
a kereskedelmi
hajóknak
a kikötőhelye
a mai Hajó-utca
irányába
esett, s ezért van a Hajó-utca
névnek történeti okadatoltsága.
Ez utcában van ma az Els ő poz s 0nyi nőbeteg
gyámolitó
egyesület.
Alakult
1882-ben s célja beteg
nők gyárnolitása,
ingyenes
gyógykezelése,
fürdőzése és napi 1 koroná Vili való segélyezése.
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Temetési
kőltség
fejében 60 koronát
kap
a gyászoló
család s bizonyos
végk ielég irést.
Ugyanez
utcában
van a József
főhercegről
nevezett
Els ő
poz so nyi
kat o n a - ker üle t i had ast y á n e g- y es l e t is. Alapitották
1876-\Jan, tagjLli kiszolgált
katonák
s célja uetegségesetéri
kőlcsőnősen
seg élyezni, hal.il eseegymást
tén pedig 60 koroná val hozzá
járulni a
temetkezési
költségekhez
s a hátramaradottaknak
100 koronányi
végkielégítéssei
segitség-ére
lenni.
Ilulá~zkalul - utca.
(Fis c h e rt hor ga s se).
Az Óváros
ezen
szükős
utcája a Főtért köti Össze a Kossuth Lajostérrel
s ma Pozsonynak , ki vált az esti
órákban,
egyik
leglátogatottabb,
leghemzsegőbb
corsója. Belé torkollik nyugat felől
a Szilágyi
Dezsö-,
kelet
felől a Lőrinckapu-utca.
] lajdan a mai Halászkapu-utca
két külön elnevezett
utcából állott.
Azon
részét, mely a Főtértöl
a Szilágyi Dezső-,
a régi Hosszú-utcáig
terjed,
Kor 1á t-utca
(Schrannem-asse'"]
névvel jelőlték , mert itt
állott, a n.ai takarókpénztári
nagy
bérház
helyén a Sch ran ne vagvis
a korláttal,
sorompóval
ellátott sétár. Az utcának azon
részét pedig, mely a Lőr inckapu-,
vagy a
Szilágyi
Dezső-utca
betorkollását61
a
Kossuih
Lajos-té-ig
terjed,
Halászkapuutcának nevezték. l\lég az ötvenes
években
ü

=-

*) Schranue
sorompóval,
rekesztott
boly, o szer int a S c It w a
uév,
molyet ugy Kor..uiuszky,
uii.rt
nak, roncsolt névül tekiuteudő,

kerláttal
elan g a s seI
n...
·mer használ-

ill ID
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IS a Halászkapu
(Fischerthor)
nevet csakis
ez utóbbi részre alkalmazták,
amint ezt a
Halácsy-féle nagy városi
térkép
mutatja.
l\Iég csak az 1879. évi júl. 28-iki közgyülés
egyesitette
a külön Halászkapu
és Schrannengasse
elnevezéseket
az
egységes
Ir alá s zk a pu-u t c a elnevezésben.
Nevét
ez utca a déli végén
állott
Halászkaputól
(vischer
tor,
fischertürIein)
kapta,
mely a városból
az Ujvárosba
s a Dunahoz
kivezetett.
Az Ujváros a hal á s z o k telepe volt, mely korán
jutott
gazdasági
és kereskedelmi
jelentőséghez.
A nevezett
kapu maga nem volt
városi főkapu s eredetileg
nem .is volt felvéve a város
védelmi
tervébe.
Először
1403-ban emlittetik s két oldal ron della által
védett, erkerek és zwingerek által er ősitett,
a városfal ból kiszőkellő,
nyeregtetős,
négyszögü toronyból
állott,
amint azt az 1574.
évi képmetszeten
is láthatni.
A halászkapui védelmi
sikátort
az 1455. évi városi
számadőkőnyv
ernliti.") A mohácsi szerencsérlen
ütközet
után a tőrököktől
való
félelem miatt egy a gyalogjár6!z
számára
való, 4 láb széles és 7 láb magas kijáró
ajtó (Pförtl) kivételével
a kaput befalaztak.
17I7-ben Belgrád elfoglalásakor
Bel grá d i
kap una k akarták
elnevezni,
dc az elnevezés abban maradt. Később,
1754-ben ujból megnyitották
sakkor
Ter é z kap unak nevezték
el, rnit egy falába
illesztett
vörös márványtábla
felirata hirdetett.
1778-

*) Zwinger

po)' dom viseher

Thar.
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ban a kaput a vele összefüggő
városfallal
együtt lerontották.
A Halászkapu
kőzelébe,
a Hosszúutcában
feküdt Kuepoden
János és Pachrad
N. házai
közelébe
esett
az 1423. évben
emlitett Nag y - fü r d
(grosse Padstubn),
melyet másképen
Als 6 - f ü r d ő-nek is neveztek. Hogy ez a fürdő nem városi,
hanem magántulajdon
volt, az egy 1443. évi
feljegyzésből
derül
ki, amelyben
rnint
G<.bpár fürdős fürdője emlittetik.
Mivel e
fürdő is a Halászkapunál
levőnek mondatik, azért helyesen
tarthatni
azt az Alsófürdővel azonosnak.
I434-bcn rnint Ven tur
fürdőháza
emlittetik
végrendeletileg,
14..J.7ben
már
a Scharrach-család
tulajdona.
1453-ban Scharrach
Bertalan
a maga fiára
Purkartra
hagyja.
Említtetik
1458-1>an is.
A XVI. század elején e fürdő városi kézbe
került, 1519-bcn a város e fürdő után bért
huz Szentgyörgyi
János fürdöstöl.
1526-ban
a kamarás 13 font dénárról számol el, melyet
az Alsó-fürdő
után bevételezen.
1536-ban a
város az Alsó-fürdőt
eladta Jakab fürdősnek 90 forintért.
Tőbb tulajdonos
változtatása után a város vissza
szerezte
15SSben
az
Alsó-fürdőt
Langhans
György
őrökőseitől.
Korabinsky
említi, hogy az ő
idejében
178[. táján a Halászkapu-utca
és
a Lőrinckapu-utca
sarkán
álló,
ma az
Első Takarékpénztár
tulajdonát
tevő egyemeletes
szögletházban
fürdő volt. A mos-.
tani Köszegi-féle
ház Landerer
János háza
volt Korabinsky
idejében.
Ez 1781-bcn lett
mai modern alakjában
épitve. Az Andrássy
ő
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Gyula-utca
és a Halászkapu-utca
sarkán
hajdan egy vár o s i ő r s z o b a (Stadtwachst ube) állott.
IInI-tér. (1' i sch pia t z.) Ez éjszakról délre huződó,
hosszantnyujtott
s mintegy a V árt elek-utca
(olytatását
tevő
tér
az Óváros,
a Terézváros
és a FerencJózsefváros
kőzé esik.
Keleti
házsor.i
az
Ovároshoz,
nyugati
házsora a Ter ézv.iroshoz, déli házsora
pedig a Ferenc- Józsefvároshoz
tartozik.
Kőzepét
egy 1713-ban, a
városban
is dühöngött
pestis
emlékére
a
városi
tanács
engedélyével
me.g-inditott
kegyes
adományok
gyüjtéséből
felállitott
Sz.
1Hromság-szobor
disz iti.
A pestis
1713-ban összesen
3860 embert ragadott el.
1571-en, kik szintén a ragályba
estek, felgyógyultak.
A járvány
megszünéseért
1714.
jan. 28-ikán
tartottak
a Sz. Mártoll egyházában
hálaadó
ajtatosságot,
február 18ikán
pedig
kivonultak
a hívek az általuk
állitott sz. szoborhoz,
melynél
a paps<.lg
magyar,
német és tót nyelven
tartott szt.
beszédeket.
Hogy hajdan nyilvános
kút is
élénkitette
e teret, azt az 1461. vi városi
számkőnyv
bizonyirja, melyben említve van
apr
u n vo r 'vV eid r ize r tor.
II aj dan
e tér a városfalakon
s a vődrici
kapun
kivül esett s a maitól annyiban
külömbözött
lényegesen,
amennyiben
a Duna felé érő
déli része nagyon lapos volt. lu a legujabb
idő kig egy rnélyen
bev<.lgó Dunaőből
volt,
melyen téli időszakban,
mikor a Duna betagyott,
nemcsak emberek, de terhes k ocsik
is kőzlekedtek
a fulyamon áto Ez öblöt a
é

li,7

Dunaszabályozás
követelményeképen
1902ben betöltötték
s szép siktérré
alakitotrák.
A mai Hal-tér már régen
is vásárhelyül
szolj-ált.
Az 1505. évi városi számadókőny
v
szerint itt egy mészarosbődé
állott.
I\Ja
országos
vásárok
idején a cserepesek
és
kádárok
árui vásárhelye.
Rendesen
gyümölcsárusok
találhatók
itt. Mai nevét csak
ujabb
időkben
kapta e tér, amióta t. i. a
Fer enciek-t erér ől a hal v á sár t e térre
helyezték
át. A Mátyás király által épitett
járomhid
itt, a l Ial-térnél
állott
q87-től
14<)o-ig. Később 1776-ig a Hal-tér F'l e t z e rsta d 1 néven volt ismeretes,
mert a Szent
Háromság
szobra előtt kötöttek ki a dunai
faszállitők.
1776-ban tették aztán
innen a
kikőtőt
a mai Justi-sor
alsó
részére.")
Azóta e tér mint Hal-tér
(Fischplatz)
szerepel.
Korabinsky
is e névvel
jelőli
1781-ben.
E piacon a halvásár
nem jelentéktelen.
l~venkint átlag mintegy 24 ezer kiló ponty,
1200 kiló dunai süllő,
3500 kiló csuka, 8
ezer
kiló harcsa,
160 kiló tok kerül eladásra.
Mind e halak a Nag y-Dunaből,
a
Duna
érsekujvári
ágából,
a Lajrából,
a
Morvából,
a Vágból,
a Dudvágból,
a
Feketevizből,
a Fertőből
s Balatonból.
de
egy nagy része a csehországi
halastavakból is kerülnek
a pozsonyi piacra. Halainknak átalános
megfogyásából
érthetni
meg,
*) Korabinsky
irja
1781-ben:
Eletzerstadl,
welcha vor 5 Jahren VOll dor Dreyfaltigkeitssüule
hi 0her (a Justi-sor alöó részére) versetzt wurden,
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hogy városunknak
halgazdasága
és halkereskedése ma egyátalán nem vetekedhetik a régivel.
Városunk
éh-e földesuri
jogával haszonvételként
igénybe vette a
városi területen termő halakat. Árkokban,
vermekben, tavakban,
vészek ben halakat
tényésztett
és fogott.
A XV. századi
városi
számadókönyvekben
ernlitvék
a
Graben, Fischgraben,
Flachgraben,
Holzgraben, Lacken, Paltauf, Füssgraben, Padluk en, Antenluken nevű haltartók. Ezekben
rendszerint zajosabb vigság és lakmározás
mellett halásztatott a város s a fogott halak
aztán telosztásra kerültek a városi tanácsurak
kőzőtt,
de részben el is adattak. A halak,
mint kiviteli cikkek nagy szerepet játszottak régen.
Kiviteli cikkek a fr i s s, a
sz ára z és a sóz o tt halak, legkiválóbban mégis a viz á k, melyek a külföldön
is igen keresett csemege-cikkek
voltak.
A halklvitel vámértékét az 1457-58. pénzügyi évben összesen :2082'13 aranyforintra becsülhetni. Ma Pozsonynak nincs kiviteli hala,
ellenkezöleg
piacát nagyrészt idegen vizek
s halten észtő helyek látják el a szükségeIt
áruval. ]dentékeny volt hajdan a rákfogyasztás is, mert hegyi folyamaink Löven termelték az izleu-s húsu rákok at. Ma a
pozsonyi halpiacon már nem kerül rák eladásra,
Legtöbb vizeinkben elpusztult ez
állatfaj részint a gyáraknak
vizetrontó
mosléka, részint a rakot pusz titó gomba
betegség- miatt.
A Hal-tér déli részének egyik háza a
nagy s ö rf ö z ö ház. Helyén állott a kőzép-

kori számad6könyvekben
(1442-1457)
emlitett
s a Vődriccel
gyaloghid
által
összekötött
Cse r z ő var g á k mög
tt
levő
Tábor.*)
A Hal-tér nyugati részén
pedig
az 1440-ben
először
emlitett U j-,
máskép
F e h é r- és V ö d ric i T á b o rnak nevezett
külvárosi
erődrnü, mely 1532ben lett széthányva.
A nevezett
sörfőzőház
eredetileg
városi tulajdon volt s mint ilyenr ől már a mult századok
irataihan
van szó.
E sörfőzőben
a viznek
a Dunából
való
felhajtására
gőzgép
volt felál.itva,
meIy
1868-ig müködött.
Ez évben a város azon
16 ezer forinton, melyet
az osztrák állami
vasút
a hegyi
viznek
elvonásaért
neki
fizetett, a városi sörfőzőház uj vizvezetékét
létesitette.
Ezt a Sétatéren,
Halászkapuutcán, Főtéren,
Barát-utcán
át a Vásártérerr
levő vizfog6ba,
innen pedig folytatólag a
Zöld piacon
át tovább
vezettette.
Ujabb
időkben,
1880. jul. 28-ikán a sörház városi
birtokból
magánkéz
birtokába
ment áto Azt
a várostól
Deutsch Armin és Léni 70 ezer
forinton
megvették.
Pozsonyban
a sörfogyasztás
régibb
időben sem volt jelentéktelen.
1812. és 1813. évi adatok
szerint
a városi sörház ban főzött s a városban elfogyasztott
SÖr mennyisége
valami 9300
akót tett.
A zuckerrnandli
sőrfőzőkböl
a
városba
került
sört
valami
2500 akőra
tehetni, ide nem számitva a Vártelket.
úgy
hogy
a mult században
az összes
sörő

*) 'I'abor
den lederern,

hinter

den lederern,

polwerich

hintor
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fogyasztást
Pozsonyban
18-20,000
akőra
határozhatni.
A pozsonyi
sőrfőz őhriz jelenleg IQ-20 ezer akő sört és 900 ak borszeszt termel. A virágvölgyi
Stein-féle sörfőzőház
30-35 ezer
hektolitert
termel
évenként
és ha ehhez
hozzá
vesszük az
importált
söröket,
a pilseni, brunni, psorés egyébféle
söröket,
akkor
aztán kellő
fogalmat
kapunk a pozsonyi
~jöl'fogyasztás
emel kedéséről.
A Hal-tér
éjszaki
sarkán,
részben
a
Szilágyi
Dezső-utcára,
részben
a
Vártelek-útra
kiér ve áll a neolog
zsidóhitközség
mór
stilben,
szines
t(~.!..~lákb61
épült szép
és hatásos
zsinagógája.
Epűlt a
n~~gi Napudvar-ház
egy részének
helyén
I894-ben
MiJch Dénes
műépitész
tervei
szerint Feigler Sándor pozsonyi
épitőmester
által 180 ezer koronányi
költségen.
A Hal-tér délnyugati
sorának
egyik
házán
felirata"
márványtábla
van, melyet
a pozsonyi Toldy-kor
helyezett
oda annak
emlékére,
hogy e ház Szl eme nic s Pál,
hires jogtud6snak
18og-1836-ig- lakóháza
volt. E ház átellenében
állot t el. Hal-tér és
a Kossuth
Lajos-tér
sarkán
a Buberi-féle
ház,
melynek a Sétatér-felé
néző részén
egy
régi
Mária-szobor
volt
látható.
E
szobor
eredetileg
a Vödrici-kapunál
volt
alkalmazva
s annak
lebontása
után került
a Buben-házra.
E házat dr. Buben Lipót,
pozsonyi
orvos 188s-ben többi vagyonával
e~yütt
a pozsonyi
kir. fögymnasiumnak
hagyományozta
végrendeletileg,
összesen
106 ezer koronát
tevő
vagyonáról
pedig
ó
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úgy intézkedett,
hogy abból 600 koronás
ősztöndijak
szolgáltassanak
ki első sorban
pozsonyi gymnasistáknak.
A ház azonhan
csakhamar
roskadozni
és recseg ni kezdett,
mi miatt Beszélő-háznak
is nevezték. Eladrák
II ezer
forinton s helyébe épitették
a Malatinsz ky-Iéle díszes, nagy hérpalotát.
A llaltérnek a Dunára kiérő sarkán állott a dunai
kompátjáró
városi
őrhriza , melyet régibb
térképeken
megjelölve találunk s Korabinsky
által említve is van."]

Hi.l - utcn. (15 r II ekg ass e.)
A
Ferenc-józsefvárosnak
ezen előkelő utcája
a Kossuth
Lajos-teret
kőti össze a Kor onázrisi
Domb-térrel.
A városból
a Duna
felé főkőzlekedési
vonal. I<.J~gebben Gr anarium menti Dun a - Uj 1a k (Donau-Neustift
am k. Schüttkasten)
néven jelölték s e néven szerepel az Korabinskynél
is. A Halácsyféle 1849-50. évi v.irosi térképen
DunaUjlak névvel van megjelölve.
Mai nevét a
folytatásában
állott
el II nai
haj ó hi J tói
kapta, melyet a régibb rőpűlő-hid
helyébe
182s-ben Karolina-Augusta
királyné koronázása alkalmából
állírottak
fel.
Hogy
wir
il
középkorban
a dunai
kőzlekedés
több
izben
ott folyt le, hol ma a propellerkőzlekedés
van, kitetszik
abból, hogy az
itt állott Tábor mellett volt a vámbódé.**)
A Duna áthidalására
először 1402-ben gon*) Stadthaus eiu Eckgeb.íu
Aufseher bov der Plöttenüberfahrt.
'")

könyv

afawthötten

az

am

Wassor

1446. évi városi

für die

szútn-

szerint.
II
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eloltak.
mikor Zsigmond
k irály kűlőn szabadalom-levélben
a város
minden
lakójának biztositotta
a szabad. révjcg ot. 1430ban meghagyja
Zsigmond
király
Pozsonyvárosnak, hO,gy támogassa
kellőleg Gutzelt,
k it ő a Dunán
való hid építésével
megbizott, sőt legyen a tanács azon, hogy az
{j, a
király
megjütteig
a dunahid
már
készen
is álljon.
A hid tényleg
el is
készült
a vődr iczi
Viator onynril,
nem
csekély
költségt:it
maga a király fedezte.
Az
első
hid
részint
facőlőpőkőn,
n'szint
nagy
hajókon nyugodott
s a várkapitány
gondjaira
volt bizva,
ki azonban
feladatával
nem sokat törődött,
úgy hogy
a folyón való kőzlekedésben
csakhamar
fennakadás
állott
be.
Ujabb
lendület
Zsigmond
utóda,,, Albert
király
alatt kővetkezett
be.
O 1439-ben
a
hidat
a
rév- és vámjoggal
együtt
a városnak
ajándékozta
a
hid
fenntartásának
kőtelezettsége
mellett.
Ez az
Albert-féle
ujból
helyreállitott
hid sxintén
a vődrici
Viztoronynál
állott.
Az 1439 s következö
évi városi szrimadőkőnyvekben
rnint Haj óhid
(prugkscheff,
13ruckschiff)
említtetik,
mely azonban részben jármakon*)
is nyugodott. E hidat viz- és jégár
egyre rontotta s végre 144s-ben el is vitte. Ez évtől fogva a hid ügye
jóformán
szünetelt
Lt71·íg, mikor Mátyás
kir ály uj hid épitésére adott parancsot.
E hid 1473-1>al1 ténylpg el is készült s q86·ig
szolgál! a h"IZ*) Jüch.

IC3
forgalomnak.
E hid
már
a l Ialászkapu,
illetve
a Hid-utca
ir.inyribanvolt,
hol most
a propeller-kőzlekcclés
van.
Szer kezetére
j.ir omhid volt, úgy
épitése,
mint fenntart ása sok
kőltségébe
került
a városnak.
148(1)al1
a j(~gzajLis
szintén
tönkre tette.
qö7-Len
Mátyás
király uj hid építésére
szól itja fel a várost
s ez a mai 1 Liltérnél.
a Vődrici
kapu ir.inyában
épült fel, szintén
járomhid
volt s ql)o-ig
állott
fenn. 1493ban ismét uj hid, az ötödik
épült
és pedig
megint
a Halászkapu,
tehát
a mai
l lidutca
irányában.
Ez is csak
rővid
ideig
állott
fenn,
már 14<)6-ban nyoma
vész.
A
X VI. században
ql)8-1525 ig több
hidmcster nevével
találkozunk,
mi
mutatja,
hogya
rong ált
hidak
ujból-ujból
helyre
állittattak.
rőoy-ben először tettek kisérle
tet rőpűlő
hiddal.
melyet
ujből egy időn
át hajóhid
váltott
fel. 1676-1687-ig
ismét
ri.lpiilöhid
volt
használatban.
Az
egész
XVIII.
szá zadban
is használatban
volt
az.
Ig25-ben épült 1. Ferenc
k ir ály rendeletére
Linestari
költségen
aKarolin;
r\ llgustáról
elnevezett,
32 11;0<5n nyugo ,0~., q8
öl
hosszú,
24 öl széles azon hid, mely 1890-ig
állott
fenn, a mikor
570 méterr el alább ct
mai dunai
állóhid. a Fereric- Józsefhid
épült.
Történeti
nevezetessége
a Hid-utcának
a
Már ia-Tcrézia
parancsára
Hildebrand
Ferenc udvari épitész állal 1773-ban 60 ezer
forintnyi
költségen
épitert s 160 ezer pozsonyi rnér
buzát
magába
befogadó
ma gUr,
az elhiresült
Sc h t t k a s t e n.
E
mClgtir
felirata:
Providentia
Ma r i a e
ő

ü
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Theresiae
Aug./Res
F'r u m e n t a r i a
Don oPu
b 1 i c o / c o n st itu t a. / Ann o
M. D. Cc. LXXIII!. Helyén
állott k őrűlbelül az I434-ben először S 152ó-ban utolj.ir a emlitett,
mer
cőlőpzetböl
és főldből
készült U j- vagy Als ó - T bor nevű k űlvárosi
erődrnű,
melylyel
a Hid-utcában
roo.i-ben
csatornaépitéskor
t alált
nagy
mennyiségű
csontlelet
összekőttetésbe
hozható. Később,
névszerint
1582-ben itt állott
a régi városi
vágóhid
1760-ig,
mikor is
azt a Grösslingre
helyezték
át. A magtár
Mária-Terézia
utódjai alatt a cs. és k ir,
katonai
utászkar
szerxzrirnai
és készletei
számara
raktárul
és műhelyül
szol.~ált.
1901-ben hosszas
alkudozások
után megvette
azt a katonai
kincstártói
a város
122,108 korona
vételáron.
Tervbe
volt
véve
culturpalotává
(muzeurnés kőzkőnyvtár
céljaira)
való átalakitása
s az
erre
vonatkozó
tervek és kőltség vetések
el is készültek.
A tervek
k őzűl 'kivitelre
legin kább
alkalmasnak
találta ÚRY a z országos
főfelügyelőség
és a müernlékek
országos bizottsága,
mint az e célra kiküldőt t helyi bizottság
is a Melczer
épitész ét.
E terv szer int az átalakítás 280 ezer k oronába
került
volna.
Ez összeg
fedezetet
kapott volna egyrészt
az Andrássy
Norbert
hagyarékaból
(100 ezer
korona)
és a
muzeumok
és kőnyvtárak
központi
bizottsága
részéről
biztos
kilátásba
helyezett
állami rendkivüli
segélyezésből
(szinte 100
ezer koronáig),
úgy hogya
városnak
csak
80 ezer k oronával
kellett
volna a terv
ő

á
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meg valősitrisához
hozzájárulnia.
Ezért
e
sorok irója is e terv mellett szólalt
fel, mig
eg-y egészen
uj muzealis
épület
legaliLb
600 ezer
1 millió
koronába
kerülne."]
'lőbb közg-yülési
heves
vitatkozás
után
azonban végre is az épületnek.
lebontását
hatrirozt ák el. Ez sajnálatos
határozat
volt,
mert az épület fenntartásával
nemcsak egy
történeti emléket, a XVlll. szánd
épitészeiének
egy ügyes müvészetü,
monumentális
alkotását
mentettük
volna
meg városunk
számára,
hanem a muz ealis
és közkőnyvt.ir i tárgyaink
felállirására
5' elhelyezésére,
nemkülömben
kiállitasi
és előadasi
céloknak
is szolgáló
oly tágas, 3150 négyzet
rnéternyi célszerű
épületet
kaptunk
volna, mely
félszázadra
is eleget
telt
volna
a kőzszükségletnek.
Ez idő-szerint
benne
2
városi
villarnosmű
és vizrnű irodái
és berendezési
üzlete vannak elhelyezve.
A Hid-utcában
van továbbá,
egyik
szárnyával
a Kossuth Lajos-térr e kiérve, a
Nem zet isz
á II o d a, mely a Spenedercsalád tulajdona
s rSőo-ban épült. E szállőLan
van
a
Pol g á r i 11 ct g- y :1 r - Kör
helyisége.
E kör
1894-ben
alakult
egy
asztaltársaság
kezdeményezésére.
Célja a
magyar
ipar
támogatása,
az iparosok
kő zott a magyar szellemnek
a terjesztése,
*)
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és hasznos
könyvtár
oktató
felolvasások
tartásával
a művcltség
terjesztése,
szegény
sorsú
idegenajku,
tie a magyar
nyelvben
jó előmenetelt
tanusitó iskolás
gyermekek
és tanoncole jut.ilmaxása.
Ugyanezen
szállóban volt lö8o-1ö95-ig
a Tol ti Y - k r,
melyr ől más helyt lesz szó.
A 1Iid-utcában
van a ?-.I agyar
Kir á I yról címzett szálloda is. Ez épü.et 1781-ben a
Kraft-,
1849- 50-ben
a Schwar z-, 1880.
előtt
a Koch-család,
1880. óta a Berlintestvérek
tulajdona,
kik alatt az épület, a
második emeletnek
raépitésével,
mai alakját kapta. Helyén
régellben
egyemeletes
s
a Hattyúról
címzett vendéglő
állott. A
mai földszinti
ét kez
helyiségek
a régi
vendéglőnek
istállói.
A
Berlin-testvérek
alatt
épült
az udvar felé az első emelet
csinos terme.
Ez, valamint
az alkalmas
földszinti
étkező
helyiségek
e vendég lőt
külőnősen
alkalmassá
tesz ik nagyobb
társaságok befogadására,
müproduct iök, hangversenyek,
táncmulatságok,
lakodalmi
vendégségek
rendezésére.
A nevezett
szálloda mellett el vezető s
az utcától, illetve a Koronáz.isi
Dombtértől vasrácsos kapuval elzárt sikátor átjáróul
s7.0lgál a Palugyay-féle
szálloda
udvarán
át a Kossuth
Lajos-térre.
E sikátor már
1781-ben Korabinsky
kőnyvében
miut a
Zöldfa-vendéglő
hátsó kij,írása*) szerepel.
E sikátor egyidöben
peres kérdés Lirgyát
ő

ő
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*) Die hintere
hshuuso,
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képezte
a város és a Zöldfa-száiló
tulajdonesai között.
A per ez utóbbiak javára
dőlt el. A pozsony-nagyszombati
lóvonatu
vasút
kocsijai
kezdetben
esikátoron
át
kőzlekedtek,
mert e vasút főállomáshelye
a Zőldfa-szálló
udvarában
volt.
ll:oln't~d-utt·n. (lIo n v é J g as 5 e.)
Az Uj városnak
ezen utcája il Várn-utcát
köti össze a Kereszt-utcával.
A XVIII.
századi
térképeken
mint m e z e i= t van
megjelölve
az Ager Spechianus
és az Ager
Xenodochalis
között. Korabinskynél
Ga s 70tányföld
mellett
levő
út
néven
(Strasse neben dern Gasztány-Acker)
emlittetik.
Mai nevét
1879-ben jul. 28-ikán
kapta.
Egyfelől
a Sane-út
és a Honvédutca
kőzőtt
levő
területen
elhelyezett
katona i barak kok épületei és területe és a
katonai
gyakorlótér,
másfelől
a Virágvőlg y- utcai Stein-féle
sorfőzőháznak
Honvéd-utcára
k inyulő
épületrészei
szegik be.
Az egykori
Vágvölgyi-vasút
ind6házának
egyik
épületsxárnya
is ez utcába esik.
A
kat o nai
bar a kk Okl896-ban
épültek Mitterhauser
Károly vri .s: .anacsos
javaslatára.
Senclleiu
Antal volt városi főmérnök
tervei
szerint
IIaerlin
és S06s
pozsonyi
építészek
által azon célból,
hogy
egyrészt tisztességesen
elszállásolható
legyen
az idökőzi bevonulások
(fegyvergyakorlatok,
pőttartalékosok
kiképzése)
alkalmával
Pozsonyba gyüjtött
katonai legénység
és 16anyag, másrészt
pedig
hogy idővel a város megszabaduljon
azon évi 18-10
ezer
koronányi
bértől,
amelyet 1896-ig az elszá!ú
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lásolásért
a Marhavasár-társulatnak
fizetett.
A barakkek
épitesének kőltség ei 120 ezer koronára rugtuk, de ez összeg 6 év alatt kamatostól tőrlesztetett.
úgy
hogy
ma a
városi közkőltség
egyik évi 20 ezer koronát
tevő bevételi
tételét
teszi.
Az IÖ96-ban
épült barakkokat
legujabban
90 ezer korona
kőltség en a volt
katonai
gyakorlótéren
kibővitették
, úgy hogy ma a város bennök
J:?OO legényt
és 350 lovat sz llásolhat
el.
IlllnllueJ-utcn. (IIummelgasse.)
Az Óvárosnak
ezen a Lőrinckapu-utcát
az
Orsol ya-utcá val összekötő
görbe
utcája a
város legrégibb
utcáinak egyike.
Épitészetileg és történetileg
is a legérdekesb
utcák
egyike. Jobb oldali házainak hátsó telkein
a régi városfal s a zwingerek
huződnak
el.*) Az e házak második
udvarában
levő
lakások,
műhelvek , istállók,
szinek , raktárak s ólak mind a régi kazamaták
helyiségeiböl
alal, ultak, az emeleti
lakások
jó
formán mind a városfalon
állanak,
maga a
rég-i városfal
peJig
sok helyt
összefügg{)jeg vonul el udvarról
udv ra. Az utca
éjszaki részében
állott
s az u.iára
kiért
városi kőrfalat
csak 3 évelőtt
bontottak
le s épitettek
helyére új épületet.
Az
utca
régi
neve
Zs i d ó-u t c a
(Judengasse),
rnivel a kőzépkorban
a városi
zsidóságnak
tartozkodási
helyéül volt kijelölve. Már 133s-ben emlitett s az 1439.
évi városi telekkönyvben
megjelölt
Zs i n agóg áj u k (die Schul) is ez utcában a mai
á

*) Korabiusky

G zwingert

ernlit

ez utcában.

Orsolya-rendű
apácák
kelostorának
hátsó
telkén állott. Ez utcában
volt kétségtelenül a zsidó fürdö, táncház.
(araház) és ispotály is, bár mindezeknek
ir ott nyoma nem
maradt. Hogy a zsidótemetö
is itt volt, az
nem hihető. Mikor évek
előtt a Humrnelés a Lőrinckapu-utca
sarkán
álló Grüneberg-féle
ház épült,
alapásásker
a városi
talajt képező sárga agyagtói
eltérő homoktalajban több csontvázr-a
bukkantak,
rnelyek
kopcnyái
a közönséges
koponyákról
feltünően eltértek.
Ebből
többen
arra
következtettek.
hogy itt "olt a kőzépkori
zsidótemető,
mi azonban
téves következtetés,
mert a keresztény
világnézet
meg
nem
törte volna, hogy e temető benn a városban legyen.
Az ez utcában
levő
házak
azonban részben keresztényekéi
is voltak.
Igy tudjuk, hogyaKeresztényudvar
néven ismert ház is ez utcában volt. Egyes
végr endeletek is kétségtelenné
teszik, hogy
ez utcában egyes
keresztények
házai
is
állottak. Úgy látszik azonban, hogy Pozsonyban a keresztény
embernek
a Zsid.i-utcába
való bekőltözése
még csak a XIV-XV.
századokban történhetett.
Nyilván a zsidóknak
az l.Lajos alatt 1360. táján történt kiüzetésekor
házaik részben keresztény
kezekbe
kerültek s ezek aztán mint birtokosok
benn maradtak a házakban akkor is, hogya
zsidók
1368.ban ismét visszakőltőzkődtek.
A kőzépkorban
a pozsonyi
zsidók
száma valami
800-900
főre tehetö,
A
XV. század
folytán
számuk
tetemesen
gyarapodott.
Róluk
az 1439. évi városi
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és a városi
levéltárban
levő
telekkönyv
Regestrul11 Judeorum adnak érdekes
telvilágositást.
Jöttek ök hazánk más vidékeiről,
de Ausztr iából,
l\Iorvaés Csehországból
s Bajorországból
is. rt. XVI.
században
számuk oly jelentékeny
volt,
hogy Mária
királynő
1526-ban
sokaságukat
külőnősen
kiemeli. Sorsukat,
az általános üldözés
dacára is, városunkban
kedveztnek
mondhatni. l\Iár
Ill. Endre
k iraly
biztosított
nekik 129I-ben a város
keresztény
polgáraiéval
egyenlő
szabadságok at. Saját jogszabályaik
1376-ból ismeretesek.
Mint a
király
közvetlen jobbágyai
a városban külön
községet, zárt politikai communitast
képeztek
s igy k űlőn hatóságuk
is volt. A zsidóközst"g felügyeletével
külőn
zsidóbiró
volt
megbizva,
ki azonban
keresztény
ember
volt. A zsidók és keresztények
közt felmerült peres ügyekben
a biróság
zsidó és
keresztény
esküdtekből
állott,
kik együtt
a zsidó biróságot
képezték,
a zsidóknak
egymás
kőzt való k isebb peres ügyeit egy
kűlon
zsidóbiróság
intézte
el, rnelynek
elnöke sz intén
a zsidóbiró
volt. ..:\ zsidók
főbenjáró ügyeiben
akir.
főkamaras
itélt.
I44o·ben a pozsonyi
zsidókat
a városi
tanács és a városi
rendes
biróság
alá
helyezték,
mit Erzsébet
k irályné
1441-ben,
Mátyás
király I459-ben megerösitett.
A zsidóság lakás tekintetében
el lévén
külőnitve
a keresztény
lakóságtói
s külön
politikai communitast
képezve s sajátlagas
szervezettel
bírván.
egyes
hatósági
intézkedéseknél
fogva k űlső viseletében
is meg-
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kellett
ma.~·át a ker esztényektől
kűlőnbőztelnie. Akkor,
mi kor a pozsonyi
zsidó-jog
készűlt.
1.J.76-ban, Pozsonyban
a zsidó-jelek
horelása
(hegyes kalap, veres köpenyeg
v.
sárgafoltos
felsőruha)
m6g nem volt sz okásban. ~Iég csak rt XV. század vége felé
jött ez itt divatba.
Ekkor a pozsonyi zsidók
zsidó-csuk lyát
és zsidó-kőpenyt
viseltek.
Ezen ruhának viselése
alól ll. Ulé szló király
csak egyeseket
mentett fel, még csak 1520.
kapott az összes zsidóság felmentést
a zsidóruha viselése alól.
Ennek
daczára
Pozsony még a kővetkező
I52I-ik évben is
r szor itot t a a zsidókat a k őpeny és csuklya
viselésére,
mig nem végre
ll. Lajos 1521
február 15-én kiadott szigOrtl rendelettel
azt
meg nem szüntcue.
A zsidók későbben
a városban
mindinkább összeelegyedve
a keresztények kel, a
Zs i ti ó - II tc z a elnevezés
egyre
tárgy talanabba
vált s végre
egészen
elenyészett. Elnevezték
Nag y - Kal a pos - utc ának (Grosse-Hutterergasse),
nyilván azért,
mivel a XVI. században már céhet képezett
s il XVII. században
hirnévhez
.iutOlt k alaposok
részben itt laktale E néven van
megjelölve
a 1Ialácsy-féle
1849-so-ik évi
nagy városi térképen
is Mai nevét 1878Lan kapta Ilu m rn el János hirneves zengoramüvész
és
zeneszerző
tiszteletére.
IIummel
Nep. János Pozsonyban
1778 nov.
r.i-ikén
szűletet t a róla
elnevezett
utca
8-ik számu házában.
Atyja Humrnel J,in05
a pozsonyi
szinház
karmestere
volt Seipp
igazgatósága
alatt, honnan
néhány
évvel
á
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későbben
a Mária-Terézia
állal Szempcen
felállitott
katonaiskolához
zenetanitóul
került, hol {ja megtanulta
il magyar
nyelvet,
melyet élte végeig beszélt is. Már három
éves
gyermekkorában
hegedült,
ötödik
évében zongorázott.
A szernpci iskolának
178s-ben történt feloszlatásakor
a család ujból Pozsonyba s innen Bécsbe került. Atyja itt
Schikaneder, a varázsfuvola
szőveg írója alatt
a wieni szin háznál ismét karmester
lett s
ekkor ismerkedett
meg a 7 éves fiú Mozart
\ V. A.- val. Mozart a tehetséges
gyermeket,
hogy azt a zenében jobban kiképezze,
egészen a maga házába
vette,
hol két évig
maradt.
Ez idő alatt a fiatal Humrnelnak
mindig a legl~abb
zongoraszerzeményeket
kellett
eljátszania.
Kilencz
éves korában
l\Iozarttal
nyilvános
hangversenyen
négykézre játszott s akkor úgy nyilatkozott
Mozart, hogy e gyermek
bizony majd elviszi
előle
a zongorán a babért.
1788- ban az
apa Hummel
műútra
indult fiával Németországba,
Párizsba,
Angliába
és Skóriába.
Edingburghban
jelentek
meg Humrnel első
zeneszerzeményei
is: a Zongora-váltoxatok.
A berlini hangversenyen
látta Hummel a
hallgatóság
közt az általa rajongva
tisztelt
nagy mestert, Mozartot.
A darab eljátszása
után azonnal felugrott
s azt kiáltotta atyjának:
"Atyám,
jöjj hamar ide, mesterünk ,
az én tanitórn,
Mozart
úr itt van".
Londonban mint zongorajátszó
I-l a y d n Józseffel lépett
fel, aki négy kéz re nehéz zongora-szonátát
irt volt. l Iurumel oly jól j.itszott, hogy Haydn
őt a közönség
szeme
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előtt
felemelte
és megcsókolta.
1lat
év
mulva
Hurnmel
ismét
Bécsbe
jött s itt
Albrechtsberjrernél
tanulmányozta
az ellenpontot.
Haydn ajánlatára aztán Kis-Martonba
jött mint a herzeg
Esterházy-féle
udvari zenekar karmestere
s itt irta rniséit,
melyeket
a pozsonyi
egyházi
zeneegylet
1833 óta folyton repertoiron
tart. 1?5II- ben
jelentek meg pianó-szonátái
Es-ben, fismollban és a C-durban
irt hangversenye,
melyek
Hummel zeneszerxöi
hirét
megalapitották.
Innentől fogva Hummel privátizált
Bécsben.
irt az Apolló-terem
tánczenéjét
vezénylő
atyja számára táncdarabokat
s így lett ő ez
irányban
a bécsi
tánczene
alapitója.
A
kedves dallamú és eredeti karikisér et miatt
sokan keresték
fel az Apolló-termet.
1812ben ismerkedett
meg
későbbi
nejével,
Röckel Erzsébettel,
az ünnepelt
énekesnővel, akinek birásáért
Beethoven
is versenyzett, Humrnel elvette
őt 1813. máj. rőán,
(a nő meghalt \hJ einrarban 1883. márc. 3-ikán.)
Humrnelt
Beethovennel
benső
barátság
fűzte össze, ki egyszer azt irta 111"1,1: "Legkedvesebb
IIummelem!
kérlek Jirigáld
ez
úttal is k itűnő
karmesteri
és hadvezéri
bo
toddal a Vittorra csatát*) A zongorán Hummel nagy improvizátor
volt sebbeli
adományával
mindenfelé
örömet
s gyönyört
keltett. Ezután műutr a indult és szülővár osaba is eljött. 1816-ban meghivták
udvari
karmesternek
Stuttgartba.
Ez időben jelent
meg Hummel legnagyobb
hangszer-szer
ze*) Beethoven

alkalmi

compositiója,
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a Pozsonyban
a legnagyobb
műrnénye,
vészek által zongorán előadott
D-moll septet je. A kir ályné
halála után, elfogadta
a
meghivást
Weimarha
Károly-Agest
műszerető udvarához,
hol Go et heve 1 a legbensőbb
érintkezésbe
jött S a hol a későbbi
nérriet
császrir nő Augusta
zenetanára
lett.
18n-oen
Orosz orsz ágba, 182(,-oan Párizsba
tett müutat,
mclyhez
az l-rnoll
hangversenyt ir ta, Pár izsban a becsületrend
lovagjáva
lett s Franciaország
leghiresebb
szobrász a, <.1' Angers Dávid mintázta
(St. VI eber
Károly
Mária halála után megkinálták
öt
annak dresdai
udvari karmesteri
állásával.
Je háladatosságböl
még-is Weimarban
maradt, hol aztán később Lis z t az ö utódja
lett.
1827-ben Bécsbe jött,
hol barátját
Beethovent
haldokolva
találta s temetésekor
a koporsó halotti takarójának
egyik szőg ét
Ö vitte.
1833-ban mint Hans Richter
előfutára, a nérnet operát vezényelte
London
ban. l834-ben nejének
és két fianak")
kiséretében lsécsbe
jött, hol u. n, "Aranyhangversenyeit'v'")
zsúfolt
házban
adta.
Ekkor ellátogatott
szülövar cs.íba
is. Az
akkori
egyházi
zeneegyleti
kartriesterrel,
Kumlik
Józseffel
és a későobi
városi tanácsossal.
Schariczerral
meglátogatta
szülöházrit.
Weirnarba
visszatérve
meghalt
1837-ben október
rz-én.
1Iurnmel
*)

Ewk

közül

1IIp!;halt. A unisik

t;íjkúJlfl~~tö 'lYeimarball_
**) Duk.rten-Koncer
díj 1 arany

volt.

Edo

](:írúly

l814-boll
szülot.tt.
Már
l8:! l-ho» született, !II;\ hires

te, mort a IrgllagyoJ}, Lelépti-
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Nep.

Jánosnak

sikerült

a XIX. században
fenntartani
és
tovább
annak a le~jellemzőbb
képviselője.
1858-ban május 16án az egyházi
zeneegylet
ma is meglevő
felirattal
diszirette
l lumrnel szülöházát,
a
miért özvegye
hálás kőszőnetet
szavazott.
Születése
százndik
évfordulóját
a "Hallgatagság"
szabadkőműves
páholy nyilvános
emlékünneppe!
ülte meg
és elhatározta
egyik tagjának,
Kőnyök i József reáliskolai
tanár inditványára
a mester ernlékszobrának
a felállitasát.
melyhez a költségek et hangversenyek útján való beszerzését
Ba t k a János
városi levéltáros vállalta magára. Az emlékalap javára ingyen játszottak
Liszt Ferencz ,
gr. Zichy Géza, Ilubirtstein
Antal, Bülow
János, Madam
de Sevres
s tartottak
e
czélra
ingyen
előadásokat
l Iumrnel
ősz
tanitványa
lIiller Ferdinand
és Ambros
A.
\V. A mester első mellszobra,
melyet ezer
for iruért
Pönninger
Bécsben
mintázott
és
öntött,
Weimarha
került,
hol a szinház
kőzelében
áll, meJy számára IIummel több
operát és ballettet irt, A pozsonyi Hurnrnelmellszobrot
1887 október
rz-en leplezték
le
Hummel hangversenynyel
és az ünnepeltnek
fia Károly jelenlétében.
A művet Tilgner
Viktor
mintázta
s előállította
8000 frtért.
Ez idő szerint
a szin házzal
szemben,
a
Kossúth Lajos-téri
sétány
bejárásánal
áll,
de átvitele az u. n. Kis-sétányra
tervbe van
véve, hol a fák árnyaban s a megfelelőbb
környezetben
hatása kétségtelenül
nagyoub
lesz.

a Mozartféle

hag yományt
fejleszteni.
O volt

j
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]luIIJ'ucli
János - utcn.
(Hunyadi
Jánosgasse.)
Az
Ujváros
ez
ujon kiépitert utcája a Sanc-utat
köti össze
az Esterházy-térrel.
Mint ilyen összekötő,
de épületek kel még nem biró út már a
mult századi
térrajzokon
fel van tüntetve.
Belészakad
az Albach-utca.
Éjszakkeletröl
az uj gyalog
s á .~.i 1 akt anya
épületei
és területe
határolják.
Nevét a hires török
hadverö,
Magyarországnak
1446 -1452-ig
gubernátora,
dicső
Mátyás
király
apja
tiszteletére
kapta.
A kereszténység
és
hazafiság
edicső
hőse val6szinűleg
1387ben Hunyadmegyében,
Hunyadvárában
szűletett.
Sokszor
fordult meg városunkban,
tartott itt országos
tanácsokat,
s végzett
itt nagy
fontosság u országos
ügyeket.
Szarnos oklevele itt kelt. Itt irta alá 1450.
okt. zz-ikén
a Fridrik
német
kiralylyal
kötött
egyezséget,
mely a magyarok
és
osztrákok
kőzt
a harcot
megszüntette
s
rnelynél fogva V. Lászlo
törvényes
korának elértéig
Fridrik
gyámsága
alatt volt
hagyandó.
Itt irta alá mint tanu Garai
LászI61450'
nov. 4-iki biztositő
oklevelét,
hogy fogságáért
és j6szágai
letartóztatásáért sem Fridrik
osztrák fejedelmen,
sem
fogsága okozóiri bosszút állani nem fog. Itt
adta ő 1450. nov. 5-ikén bérbe a sőeladási
jogot a pozsonyi
tanácsnak
évi 410 arany
forintért.
Itt
mentette
fel ö 1450. nov.
ő-ikán
a pozsonyi
polg-árokat
minden a
zsidőknál
levő tartozásaiktól.
Innen tudatta
1450. nov. 7-ikén Sopron városával,
hogy
a pozsonyi harmincadot
pozsonyi polgárok-
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nak adta haszonbérbe.
Innen hirdet 1452.
országgyülést.
Itt
jan. 2lj-ikén Pozsonyba
tartott ő LJ.S2. marc. II., LJ.., IS. az országtanácscsal
országgyülé~;t.
Itt állit ki LJ.52.
marc.
u-ikén
Rómába
küldött
kővetei
részére
ajánlólevelet.
Itt
tanácskozott
ő
LJ.S2. már c. 18. és I<)-ikén az orszrigtanacscsal.
Itt adatott
ő LJ.S2. márc.
19-ikén a
maga
számlájára
a pozsonyi
népnek +00
arany forint erejéig sőt.
De itt Pozsonyban emelte őt és maradékait
LJ.53-ban jan.
30-ikán V. László kir ály a pozsonyi
országgyülésen
besztercei
örökös
grófokká
s
adományozta
nekik Besztercét.
Ugyancsak
róla tudjuk,
hogy ő LJ.-~6- okt. r-éu megerősitette a pozsonyi polgárok
azon k iválts,igát, melynél
fogva a kamarai
nyereség
(lucrum
carnerae)
fizetésétől
az előbbi
kir ályok
által felmentettek.
Ugyanő
LJ.+7ben mint g-ubern;ltor
emlékeztetett
arra,
hog")' a budai országgyülés
határozatából
csak eg)'
p n z érvényes
az országban,
melyből
il
iorint
200 dénárt
illetve 400
obulust
tartalmazzon,
amiért
elrendeli,
hogy a pozsonyi
pénzverő
kamarában
is
csak ilyen pénz veressék.
Ugyanez
évben
felszőlitja az összes praelatusokat,
bárókat.
főispánokat.
várnagyokat
és harrnincadosokat,
hogy
semmiféle
vámot
és
harmincadot
a pozsonyiaktól
ne vegyenek
és meghagyja,
hogy
ök csak
rendes
birájuk
előtt
idézbctők
perbe,
kivált
mások
búntetteiért.
A következö
q+8.
évben ugyanő sajnálatát
fejezi ki a p0250nyiaknák
afelett,
hogy
budai
várnagyai
é

l~

l,t'

ne-k i]:

harminenddal

alkalmatlnnkodtak.

l\!egt~)gadja,
hO.L:Y P, n(:111az ő akar at a ből
tortént
jogtalansá~ért
elégtételt
s z e rez
ne-kik s meghagyja
a várnagyoknak
, hogy
jővőben
m-k ik harmincad-zsarolással
terhükre
lenni ne mereszkedjenek.
LJ.')O. nov.
3-ikán
pedig
meghagyja
Chysa Barnabás
és Szilva
l\Iildós
pozsonyi
varnagyoknak.
hogy miután ö a pozsonyi
harmincadot
az
oroszvrir i és egyéb
fiók-helyiségek
harruincadaival
együtt Pozsony
városnak
adta,
e v.irost
ezen
hannincadok
birtokriban,

valahányszor

általuk

íelsz óllittatnak,

minden

tőrvénytelen
megtámadók
ellen vt:djt'·k
és
oltalmazzák.
Mikor
LiS2·ben
jun. 23-ikán
Pozsony
város
és a káptalan
kőzt a tanitóv.i lasztrixi
jog tuiatt
tettlegességTe
került
a dolo~-, az ebből folyt hosszadalmas
pert,
SZt"chy Dénes
érsek beleavatk
oxása
kővetk eztében,
l Iunyadi [rinos úgy clőntőtte el, hogy
megerősitette
a káptalannak
a tanitóv.ilasztrisi jog,ít.
l\Ieghalt
q.=;ö. augusztus
r i-ikén.

~NI{ola-lI(h'a...
Terézvárosnak
ezen
kadó s szabadlépcsőkön
piszkos

nevét,
nálatos
ságnak

(S c h II 1II o í.) A
a Vártelekból
k iszaemelkedő
ronda
és

107(). jul. 20-án kapta
már előbb
is haszez.
Nevét
az orthodox
zsidólevő
isk o 1 á j a után viseli.

xsákutc.ija

bár

a nóp száj.in

volt
itt
melyen
az
alsól.l.
talmudisták
képeztetnek
ki. Ny;'trun
a t anit.is
a ház udvarában is tőrt ónik , Illi a n,:pntq
okul szolgált
arra,
hogy
Iskola-udvarnak
ne vez ze el.
Ugyalwzen
iskolai
t'pületben
van a k óserh:15 mészár széke is.

lí!l

Iskola-lItt·a.
(Sc h u l g a s s e.) Az
Ujvárosnak
ezen utcája a Vallon-utc.it
az
Ország-úttal
kőti össze. A mult száz adokban,
1781-uen
is f\littleres
Poindlga s s 1, de 1\1itt 1 ere H a u s g ass e néven
is szerepel.*)
E kétféle elnevezés
is bizonyítja,
hogy a Poindl
név H a Ll S ,y e i nga r ten
értelernben veendő,
A· Halácsyféle 18.+<)-50
évi nagy
városi térképen
minrl
M á s o ct i k 13a b-u t c a (2 te Dolmengasse) szerepel.
E nevet az 1879. évi jul.
28-ib
városi
közgyülés
megváltoztatta
1 s k o l a - utc a névr.e,
mert
az uj városi
evanqélikus
népiskola
ez utcában
van.
J'zahella

14)he••(~eglli ••út. (E r z-

her z o gin
1s a b ell a - S tra s s e.) A z Ujvárosnak
ezen palotaszerű
házakkal
kiépített uj utcája
a Stephánia-utat
k őti őssze
az Ujteleppel.
Keresztül
vágják a Vörösmartyés az Arany
János-utcák.
Nevét
1 z a b ell a, F'rigyes
főherceg
neje után
viseli,
Izabella főhercegasszony,
született
Croy-Dülrnen
hercegnő,
Pozsony
anyagi
felvirágoztatása.
jótékony
intézményei
és
művészeti
ügyének
fejlesztése
körül kiváló
érdemeket
szerzett.
A háziipart
ő honosította meg s fejlesztette
nagygyá
Pozsonyban és vidélcén
s juttatta
azt fényes kűlIőldi hírnévhez
is. Ez utcára nyilik ki az
Evang. Lyceum nagy udvara, másik oldalát
pedig az Evangelikus
Internatus
palotája
sle~i be.
Az
E " a n g, 1 II t fC: r II a t II S ( A lu m-

ISO

neum
ban

és
van

Convictus)

sZOrOS

kilJlcsolatlyceummal.
Az
eg-ykori
Falbtelken,
minden
oldah-ól
üdítő hegyi
leveirötől
és rag'yog-ó
napfényt ő! elárasztott
tr-ren
álló
kétemeletes
hatalmas
épület tőarcvonala
az Izabella-útra,
keleti szárnya az Arany [rinos-ut c.ira, ,nyug.ati
szárnya
az Ujtdt~[>re ér ki. Lpül;
az
Günther
;\f. Vilmos
ft!ILi.c.:"y,~l() kezdeményezésére
és buzgólkodils,lra*)
300

az

e\'ang,

ezer koronányi
költs,~.~"cn I<)OO-I<)ol·uen
Kittler
és Grau:1 tervei sz er int l1~-ydnezen
pozsonyi
építöcég
által.
:\Iegll)'ilt
1<)01.
szept.
hó 5 é-r.
Egyesít
az magáhan
k~l
na,!..!y alapítványt:
az
Alu m 11 ell t11 o t ,';s
a C o n v ic tus 1. Az Aluruneum
keletkezése
viss zanyul a X VIr. századba,
rnikor
egyes
jólte vők segélyre
szoruló
szegény
tanulókat h.iz sorjában
koszt on tartottak,
későbben
pedig pénzzel segítettek.
,.\ XVIII. század
első
felében,
l720-ban már
20 ról- 40-re
emelkedett
fel a uípláltak
száma, 1750-60
k őrül már So ra, sőt 90-re
is. 184o-ben az
intézet
megfelelöbb
nj sxervezetet
ka ..
patt.
Alapitv.inyosai
kőzűl
eml íteudők
Szeleczky
Pál,
Viczi-in
István,
Graen7.11er
Samu,
Palkovics
György, i\likulay István,
Zay Amália,
Zerclaliely i Ottilia,
jeszenszky
józsef és a kornáromi
evang. gyülekezet.
Az alapítván)'
összes kamatozó tökéi
132')I~
korona , inihez
g"ylijtés (supplicatio)
utj.in
*) A
diszteremben
kürül

szcrzett

IJpCi;;hí1.billt
m.irv.inytábla
fdirata
s a
111;Jjf~stllléllye~
ar(k~pd
hirdetik az illtézllt
kiv.il»
ér.leureit,

ISI

évenkint
1200-1400 kor ona járul.
E pénzalapból
jelenleg az intézetben
13 ifju kap
II1gyen ellátást
és pedig 8 theologus
és
15 lyceista. Az ingyeneseken
kivűl vannak
az Alumneumnak
fizető növendékei
is.
A
fizető
alumnusok
száma
80 és 100 kőzt
váltakozik.
Egy-egy alumnus eltartás a átlag
110 koronába
kerül évenkint.
Az alumneurni
dij 88 korona
azok számára,
kik először
tagjai az Alurnneumnak,
56 korona theol 0gusok valamint
az ágo és ref. papok,
tanárok.
tanítók fiai számára.
Minden alurnnus fizet azonkivül
1 koronát,
amiért betegség esetén
ingyen
gyógykezelésben
s
orvosságban
részesül.
A C o n v i c t Ll S (minus alumneum) alapját kir ályfai Jes zen á k jános
kir.
tanácsos vetette meg 17:;0-ben jan. Is-én, mikor
10 tanuló ingyen való eltartására
IO
ezer
forintot
ajánlott
fel.
Az
ő
alapítvanyár
gyarapították
aztán
más
jótevők:
17<)0-ben Greven
Márton
cs. kir.
taborszernagy
tizenkét
ezer váltóforinttal,
180I-ben Jnstitoris-l\Iossóczy
Mihály 2 ezer
forinttal,
1804-ben Zay Péter
báróné
ezer
forinttal,
t Soo-ben Szeleesky
Pál 2000, majd
ugyanő
r8ls-ben
4 ezer
forinttal.
De
ugyanez
alapitványokhoz
hozzácsatolták
r8S7-ben a ratkóczi
Sk ari c z a Gábornak
4:!9(JO válrő
forintból és 18650 pengő forintot
érő kötvényekböl
álló, ma összesen 129570
koronát
tevő alapitványát,
valamint
kisjeszeni Jes z e 11 s z k y József 4000 forintnyi
alapitvrinyát
is, úgy hogy ma a Convictus
kamatozó alapitvűnyi
tőkéje szint én tekinté-

Iyesnek
monclhato.
Lz alapi; d"nyuk
ltjdJen
Illa a Conv ictusb.m
Co ifjú r,~sí'esül
j.:;téteményben
é-.; pedig
::'\ theologus
és 36
lyceista.
Egy-egy
convictor
eltart.isa ,itJag
ISO koron.iba
Ker ül t~ven k in t.
EI"(~detilt~g
mindkét
alapitv.iny
, az
Aluruneum
(:s a Convictus
a Konvent-utcában volt elhelyene
és pedig előbb il régi
Itibeswald-féle
épűlet
vagyis
az ll.
n.
iskolai
('.s kőnyvt.ir i épület
egyik
sórnyáhan, azt.in Ii)36-ttíl kezelve a Bél :\fáty;ís-utcai
evan.~". kórh.iz
t~pületéLwll,
Iö63. óta az UjLyccumlian,
a Theolouia
mai épület(~bcn,
honnan az l zabclla-utcai
uj épületbe
biltözkiidijtt
.it, .-\z Internatus élén egy lycCUI11i
tan.ir mint iőpraefectus
.ill, ki rnel lé e:.,:"y
m.isik
lyceurni
tan.ir mint alpraetectns
van
rendelve.
(lk ügyelnek
a tanulmányi
rendre
(~s il
tanulők
er kőlcsi
rnélgavisddére.

Segitségiikre

vannak

a scniorok,

kik !clsől>b

osztályú
lyceurni
tanulők.
:\rüköd,~süket
ellenőr z ik il Iyceumi
tanári
kar és az iskolatanács.
;\z anyagi
ü~yeket
az
egyház
gazdasiígi
válasxtmánya
gondozza.
.-\ ház
Ü~~)' tan ulmán yi 1
In int
közegt~SZst~~ i
és
gazdas;ígi
tekintetben
a mo.lern
igt":nyeknek teljt:sen
Inégtdelö.
Központi
tűtésre,
Auerés villanyvil.igitrisra
van u,:rendezve
és cé lsz erű
kiló-, 1110s<10-, dolgozó-,
üdűlő-,
társalgcJ',
l!l:tegt:s
!ürclöhel.yis,'·;,,: t:kkd
renddkezik.
Lvi 1"()r~dlll1i kiad,Í:-:idi (,( )--70

ezer

kor on.ira

rU~l1a

k,

Izabell a - .4.ht·l·t·t·~1l4.-::,·~·a
lo~Ú~. (Erzherzogin
l s a le Ilc\\'t-'g.)
E
néven
szer epel a mély-űt
i lourdesi b.ulang-

11-:\

mély-úti
k,íp,dn,ílllJI.
vcz et
úr
Pozsonyi
hiilgyek
I!ll/L:úlkodtak
ez.ítn:lk
e néven való elnevc.-ese
ü~yél)t:n,
I~\'{:n
Izabella
föherc<.:~gasSZI)fly
LÍgy a lourelc-si
grotliinak
mint il teleue
,il11S mély úi: k.ipolurinak
ájtatos
és k,~.~yeleles
látog.ltój,l.
Eszenthelyek
ir.int
való
ke~ydd';T,:,j
tanuskodik
az il kőrülmény
is, hogy
renséges gyermekei:
Kriszt ina (lÖ(J~ Iniij. 17),
Xlária
Anna
(IÖt)_!.
,ipr. .::!ö.),
1 lenr iet t«
és Nauilia
(IKt)6. .ipr.
30.),
Gabriella
(1900. jun. 30.), Izabella
(I90!. máj. II.)
túl

Ll

ó

főhercegasszonyok

a

mely-

járultak

az egész udvar
,:s
s<i,~'a jdenlétében
eb/í szent

•1al{ab

uj
il

hívek
soka.ildozrisukhoz
.

il

,·{al·o~hi••ó-t(-...

richter
j a k o b s p l n t v.)
JÓZSt·C\·/lrosnak
"Z"/1 s/él'

l,igas
ÖSSz'..:

üti kápolnában

tele
il
Kempcle»

:\

(S t

j,')\.;', elé

S/I:chényi-utc:ít
t;arkas-utcával.
Gy,ir-tllC<l.
E
tér

il II

t-

Feren~!1t·?Ö

k(,ti

lklé

szuk.rd
il
a
k ét
Jak Ll b néhai
pozsonyi
bir á]: t iszt eletcre
van elnevezve.
:\Iindkettö a város bir.i inak
legt~l11lt:kezet(;.'jebbikei
voltak.
1. Jak II b
.3 ízlJt'n
birrisk odott,
1.::!7()- l~ö6-ig, a zt.in
L~öS-l)an
(:s harmadi zb.:n IV3-LJi1n.
Az Ö
hlísl~.~es és jeles
slUl~,í1alaiért
kapta IV.
r .ászl» k ir.ilyt»! adomanvba
La macsot
s
ez t neki lll. Lndre
is rne~(:'rösitdte.
Külföldi')1\ teljt:sitett
j(~ks diplomacini
szolgála t a iér t kapta
a dom.inyl.a
I.::!Sö-ban
IV.
I .ász lótól II pozsonyi
v.ircsőszok
nek it k ét

Vődric
j;irult
városi

kőzt
fekvő v.ir toldét.
13.::!3-ban Ö
1. Kiírol)'
k ir.ily elé az 1313. évi
sxabada lorule vél megerösitése
vé,gett.

Hl!

El van temetve a Szent Ferencrendiek
kolostorában,
mi okot szolgáltatott
arra, hogy
örökösei
1361-ben a Sz.
János-kápolnát
alapit sák , eladván e célra a városon kivül
fekvő fürdőjőket
140 fonton
s így mondhatni ezen Jakab biró szolgáltatott
okot arra,
hog'y Pozsony
legszebb
müemlék
e létesúljőn.
II. Jak a b két izben állott mint biró
a város
élén,
elöszőr
1326-1327-ig
és
másodizben
133ö-1373,ig,
tehát 3() éven
át. n kőti ll1e,~' J326-ban
a Sz. Antalról
címzett pozsonyi ispotályhoz
tartozó földre
vonatkozó
egyezséget
a Sz.
Antalrend
magyarországi
elöljárójával.
O kapja meg
1335-ben hűsége és szolgálatai
fejében 1.
Károly
királytól,
ki őt kedves
atyafiának
(dilectus compatemek)
nevezi, a csallőkőzi
Pruckot adornányba.
Az ő érdemeire
való
tekintetből
engedélyezett
1344-ben 1. Lajos
kirrily Pozsonynak
évi vásárt. 6 köti meg
134ö-ban a káptalan nal a plébánosválasztási
egyezséget.
é) kapja folyton gyarapodó
érdemeinél
fogv~, J34<)-ben
Misérdet
uj
adom.inyképen.
q ad 1351-ben engedélyt
fürdő-építésre.
O járult 1355-bel1 I. Lajos
elé panasszal a pozsonyi várkapitány
ellen.
Az ö kérésére
engedte
meg 1. Lajos
király
1355-ben a pozsonyi
polgároknak,
hogya
szentkereszt.i
cistereirák
prácsai
birtokait
és a város terül etén fekvő sz őlőiket megvehessék
vagy
bérbe
veliessék.
Ö járt 1357-ben I. Lajosnal Verelenyének
a
város számára való megszerzése
ügyében.
Az ő kérésére
erősitette
meg I357-ben

tHi)

1.

Lajos király
1. Karelvnak
1323. évi
szabadalmát
a város számára.
Ö kap 1360- .
Lan szabadalrnat
I. J .ajostól
Vődr icre és
Larnacsra.
Ö jár
t jóo-ban
I. Lajosnal
Szőlős
birtok
ügyében,
mint
rnelyet
1.
Károly
adományoxásából
Pozsony hoz tartozónak mond.
O viszi 1364-ben 1. Lajos
király elé a pozsonyiak
kprését,
rnelylyel
a harrnincad
a!,ól vakí mentességet
kértek
s kaptak is, O épiti fel és szer vez i 1365ben a saját kőltségén
a Sz-l\Iárton-egyház
kőr űl levő,
de hanyatlásnak
indult iskolákat, amiért a hálás város elrendelte,
hogy
a tanitó
és tanulők
az ő és gyermekei
üdvére
naponta a Salve Reginát
elmondják.
Az Ő kérésére
erősiti
meg 1. Lajos
1366-ban a pozsonyiak
országos
vámmentessé~t~t.
Eszerint
ügy
1. mint ll. j.ikab
mint ,\ város Ielvirágoztatói,
jogainak
megsukasitói
és megóvói valóban
megérdemlik,
hogy a mai Pozsony az ő nevök örök emlékezetére egy nyilvános teret róluk elnevez zen.
E tér déli oldalán
csoportosul
egy
6000
D-ölnvi
területen
a Du r v a yféle
h á 7. tel e p. E tér összesen
72 házhelyre
van parcellirozva,
rnelyből
eddig
<) van
kiépítve.
Az építkezés
18<)<)-t1enindult meg.
A z épületek jobbára
secessiós
majorban
tartott csinos kétemeletes
bérházak, melyek
mindeg y ike emeletenleint
csak egy lakófélnek szolgál.
Az épületek
az eddig
elhagyatott,
Iélreeső
vidék
szépitéséhez
és
élénkitéséhez
mrir is jelentékenyen
hozzájárulnak s fennen dicsérik
Durva)'
Antal
telektulajdonos
életrevaló
vállalkozását.

(J o II a n n i s l~ a s s e.)

.Jáltos-uh·u.
:\z l'j\'<Ír,)snak
kiiti iisszG az

ezen
utc.íja
ESkrh,lzy-t(:rrel.

a Vallon-utcát
[)élnyll~at-

ról kivált a városi
lé~szesz·gy<lr
területe
s az azon .il ló épületek
szeg'ik
be.
Nevét
a XIX.
sZ;lzad d(~Vn a magyarvagy
sz.éplak-utcai

kapu

j ;ci nos r () I

nevezett

előtt

még'
temető
E temető

Ieunállott
Sz.
és
temetői
az Esterh.izy-

kápolna ut.in viseli.
tértől a Vallon-utcáijhuz ódott le, kelden
a jános-utca,
nyuv.uon
a Büzapiac,
illetve
a ré,~'ibb
Seiter-Stadt
kertjei
határolták,
vagyis a temeti)
k iterjeclt a mai gáz-,~-yár
egész t erűlet ére."]
Kőzepén
állott a S Z.1 á n o s-rril nevezett
temetői
kápolna,
melynek rajza a Bél ~[áty;ls-(éle képen, de
egy multszrizadi,
a városi levéltárban
őrzött térrajzon
is még Játható.**) A temető
bej.irója a Vallon-utcában
volt.
A jánossz áz aclban
J os annak egyik
sarkán,
az Esterh;ízy-tt~r
fd,: moridja állottnak a Richter- Ide
majort az amphithr-ntrummal.j-)

utcát

h

a n

11

Koral iinsk y a
i s g' il S s I néven

rnult

említi

*) Kor.i hinsky nél ,ll vassuk 1781-Lcn:
J 1) h il 11II es Fre y t II Ll f', ill welchem eine Kapelle,
ein E,:k
ins J o h ali II is LJa s s I :~2~4LJ Kl.
A ~ eyder-Iéle
lH:W. évi térképen
il t~;,ld;í
lIlég' fel vall tüntetve.
**) Vall OL városi
levéltnrban
cbY speci.i lis temetd-térrajz : fl r \1 II ,1 1: is s St. .J h il II 11 i s, St.
J'o s e p h i, St.
AlIt!rlJ
u n d .l e s Evallbelis c II c II :'-, t. :til i c II ae I e r F r o y II h ;i ff c ll, II e il s t
U III I i e ~ e II ,1 o II
G ege II ,1 c II Z II Pre s Lou r b'
]o; tL;rrajl. sl.,'rint.
il S;t,.. Líw.,;·tclIloti5
tl'rjrtl"llllo
~2:!1
[J üll't l:d ;! Libat tett.
t) Piu II et z im Ilichter ischeu
~Ia)'erll\lf,
eiu
Eck
i n s J"hannis~assl.
1)

lhí

•.1 (>.g-Ilh·a.
(E i s ga s se.)
.-\z
Ujvárosnak
ezen
ívhajl.isu
utcaja a Sanc-útból
indul ki s tér
ismét vissza
a Saneútba.
Keleti
sor.ival
az ujv.ir os]
kath.
temetőt
határolja.
~t~vét
az lj n ter e - Eis g- r b 1
neVLI dülöt(')l
kapta,
I11dy a XV. szrizndi
végrendeldekben
I':ys~ruhn,
Eisg-rueblein,
Eys grl1,~il néven
.t.;yakran
említtetik.
E~y
mult sZ<lzadi kézrajzi
térképen
mint 1 e g yf ok i'I'1 t (Via I'rornontoririlis]
vall
ít:dtLintet ve s az .ilta la l)t:(o.:,:-nll,
szőlővel
beültetett
k úpala k u terűlet Kllie-Satzl
névvel van m,'\.!jelöl\'é,
mint a hogy ,:;z már
a XV. t:S X VI. szzizadi:;:) v,:grenddetr:kben
is sz,~rep,.'I,
A Knie név ez úthajlását , a
Satz}
ct
sz/)lf)ültet\'(~:nyt
jtJenti.
Satz a
set zen
i:.;-,~ből s e né v szölódűlőink
köz őt t i~en gyakori
mint
Satz , 1)onausatz,
C;llld"rsatz,
Cros.'';I~r Satz .
•1.·szcllúJt.: .J áuos-ílt.
(J esz e n zi k
,1 no s-S tra s se.) Ez út a Kistaludy-ut
c.in
kivül a lwgyi bimbóhaznk
hoz vezet.
Osszekőt i a Védcőlőp-utat
illetve
a Kistaludyű

í

J

utcát
sze

a

Bimbóházi-úttal.

n á k János

-1-.1- és 47-ib

nemzeti

Nevét
vértanu.

országg'yülések

báró

J e-

az rö-l-0.-,

ellenzéki

kép-

az első iüg~;etlen felelős miniszter iurunak
rB--I9-ben
nyitrai
Iöispanja
tisz teletére kapta.
Szűleteu
l'oxsonyban
r00U. jan.
zc-ikr.n.
A szabads,í.~harcban
való részvé-

viselője,

tele miatt
s r ajt a ez
hajtott<ik.

a haditör\"ényszék
halálra
itdte
itéletet IS_~(). okt. r o-ik én vt-'gre
Pesten az l'j':pület!Jen
,~oJ)'óva!

ISS

\(~g~ztd:
ki. llült
tetemei
kivégeztetése
uuin II pesti reform. égyld.z
sirboltjában
feküdtek
névtelenül,
lö67
dec. 2-ib óta
azonban
a pozsonyi
evang.
temetőben
a jeszenak-család
sirboltjában
nyugosznak,
hol carrar ai márványból
far ag ot t S a vértanu
élethű mellsz obr át feltűntető
díszes
síremlék jelöli az őnvédelrni
harc elvérzett
dicső ;llt!úzatát.
Nyitranlegye
a maga székha z.ina k disztermét
10('7 ben megható
űn
llepi(~ssé.~g(:1 a vc-rt a nu (qelnagyságll
arck'~p(:\'(~1 clisxiicu e.
Elkobzott
jószágait
lö::,<)·ben okt óher havában
kapta
vissza
bánatos
öZ\'egyl~,
gróf Fürgúch
1\ loiz ia,
kiv«l a boldo.rult
IK::(). aug.
30-ikán
kelt
volt eg'ylJe .
•J iI·inge.·."t("a. (J iri n ger g ass e.)
A Teréz városnak
ezen,
a Vődr iccel párhuzamosan
futó utcája a 1Ial-térröl
a Vár,dj'li revparthoz
v e zet. Keresztben
szeli a
KlIni~sfelder-lItca.
Régebben,
amint azt a
Halriesv-féle
lÖ~I)-5'J-ik
évi városi
nagy
térrajz is mutatja, Kis - \' ö dr i c nek (Kleine
\\'t::idritz) nevezték.
Mai nevét löí0-1Jen ju1.
1ö-ikán kapta
közgyülési
határozat ból j iri n g' e r józsef tiszteletére.
jiring'er józsef
poz sonyi kereskedő
és háztulajdonos
\'olt.*)
Született
t Soo-ben Kornáromban,
róm. kath.
vallású s 1836.ban jun, 14 én lett poz sonyi
polgárrá.
A közügy is j.5t~kon)'ság
terén
sz ámos kivriló
érdcmet szerzett, névsz er int
a Pozsonyi Első Takarékpénztár
alapitás;;
*) l laz a a ~lilLÍI.I'-lItdtlj<l1\ kl'ű
csal:ir.! tul-jdon.it tevő SÚjl luiz volt

1Il0~ta \\'lIl1l1lel'-

PS fejl,~szt/'se

ki·,rúl. (') t.Z intézetet Po/sony
l e t e r n e k tartotta,
mely
nélkül Pozsony fel1marad,ls,it
el sun
k':pzellldte.*)
Ezért r ó!a való ~olld()skodásból
husz darab takar{'l'l)(:nzt;íri
ré:-;z\ény/t
végrendeleé

tében

é

mint

Jirin.~·t~rtartalékalap()t

(Jiring't:r-CarantiefuIld)
a nevezett intézetnek
hagyom<inyozta.
Ez alap ma 337.986 koron.it tesz.
De k i v.iló érdemeket
szerzett
a
jÓlékonys;i.:-;i, ernberbarriti
téren is, tisztelt
nevet, .il.l.isos
ernléket
hagyván
maga után.
186~-ben m.ijus ó-án alkotott
végrendeletében
városi
le v e s o s z t
intézet
alapíuis.ir«.
la ezer kororuit,
sz é gye n 1 Ö s
sze g l~ n y t; k seg élyezést:re zo ezer koron.i nyi
alapot
hag')'um,in)'ozotl,
rm-lyből
egyl:s szem,:l)',;k vag)' családok
2U-~0
k oron.i val segdyezkssl:nd;:.
Ez az alap ma
23öíS koron.it [('sz. Nemes példaját
kővette
utóhh clhal.i lozott n vére Flenger, született
Jirin:-;er •.vnna, ki testvérére
való kegyeletes
megemlékezés:-iel
a lz ere s k e:d ő i fl á 1Y
r a készülö helybeli ifjak számára,
tudv.in, hogy testvére,
maga is kereskedő,
a
kereskedelmi
oszt a ly irtint a leg meleg ebb
rokonszenvet
ápolta
rnindenha
szi vében.
20
ezer koronányi
alapítv.inyt
tett,
ő

ő

á-

"')
\' é~rell,loh'r"ll~k
1 \)-!I(
IJ'JIltjiíb:t1l
moudja :
weil ich ruir .l.e ::ita,lt l'res sl.urg ohne deu eiuz igen
Lehensuerv,
.lio I'resshurgor
Sparkassa,
nicht denken
ks uu II1111 klt ,lill IIIIlrllllllg Itega, dass der ::iparka:isaausschuss
stets aus dell rechtlichsten
Gemeiudemitg-I;e,lern besteheu
wird un.l diese ebens» wio ineine
1:;·c:;cllwiirt.igell
Colleg eu fül' dus Gemeilltlüw"hl
beseelt
sein wer.lcu."
ft

me lv
most

városi

\.;él.t:lé:,IJcn lévő alapitvány
leoronara sl.;llJOrodott kl. Azonkivűl tett a pozsonyi
kath. polgádpolóház
(;lsl.egt~nyedett,
ele nem polg,í.rnök
javára
is 16 el.(~r koronányi
alapítványt
semellett
2
ezer
koronáuyi
alapitvzinyt
egy betegágyr,:
al. eV:1n.~'. kór há zban,
\'t:gre
4
ez er k oronrinvi
alapitvrinyt
női
cselédek
kil,Jpl.(~st~r(;.
Ez utóbl Ji alupítvrinv
IK~lö-b<.!n
1(,52:) koronárn
szaporodott
fel s el. v okt.
1<) én
a \'irá,~\()l.~yi
Schiítbeck
Katalinalapűványnvnl.
a Cs<,lt~d Ouhoná val egy~xittetet t. l\líntlczen
kégyes
alapit ványok
t't~it~lll~na vár os a J i r i nge r nevet méltán
k ivám a e-leven emlé kc.zetbcn
tartani
s utca11t!:\""tJ
is megörökíteni.
Az Első TukarékjJ(:nl.tár
pedig- azonfelül
Jiringer
JÓl.sef arclJ.pú
is meg!Í;stctte
s tanácstermében
elllt:lye?tdte.
i\ Jiringer-utcában
van a J () t,~ k on)'
1\ ö (::g Y t~ S li I f: t eg)' i k ó v o tI ,ij a.
A
j t k o n y Nő egy e s l e t lö31.ót;\:i11 fenn
városunkhan
s aratja
emberbaráti
mükődésével
a v.iros
Iakoss;1g;:í.nak
minden
réteg/-bt~n a hálás clismer ést , 1 Irirom
vod át
tart (enn , e,r)'et
a Jiríl1<rereg')'et a Valbb'
2-"110

é

ő

é

ű

ó

c

Ion-

s

azonkivül
tr échej«

egyet

az

Erzsébet-utcában.

Van

az
Erzsébet-utcában
külőn
s kiterjeszti
gyámolít!)
gondját
a s!.e,~(;ny lJ{~teg gyermekekre
a Széchenyiuu.ál.an
1t.~\Ö Ferenc
- JÓl.sef - kórh.izban.
Fvenként
állit fel el. intézetckben
il gyermekek sz;:1m;:í.ra karúcsonyfáté» től.l. mint 700
g)'érmek
t'.jvezi
a nemes
hölgyegyesület
áld,is():-; jótd:onysá,:.,:<ÍL
[Igy az egyesület

1\11

vcdnőke : .L:TOl E:-,t~rLi%y
Gizella,
mint
elnök ei : Tauscher
l Ier mina és Neiszidler
Károly,
valamint
számos tagu választrnánya e,~yaránt
bokros
érdemeket szerextek
e k iv rilóan jót(kony intézet felvirágoztatása
kórűl.
L:gyanez
utcában
van az ernléktáblákkal ellátott két ~ chr ei ber - fél e a 1apit v n y h ;:i z
is,
Sch re ib e r Ignác,
izraelita
vallásu
polg,lr 1868. dec. zr-ikén
alkotta
végrendeletét,
mely
186<). január
13,ikán lett kihircletve.
Vagyonát
jótékony
célokr"
hagyományozta,*)
s abban
nagy
érdeme van néhai Kozsehuba
János városi
rendörkapitánynak
is, ki a végrendelkező
teljes bizalmát
birta.
A város .iltal kezelt
á

*) Meiu
s.unu.tliche«
Vcrmögen,
wslches
ill
Ilűuseru , l.aareui
c:eJde,
Werthl'apierell,
Acl ivforderungeu,
(:"ld und audcrou; Hewcg lichetu
besteht,
soll
nach un-inem 'l'ode d urch 'den
Iöbl, Mag istrut der K.
Freistadt
I'ressl.urg
nach
seinem Enuessen
und Gutdünken
uuter
der HeZt'ichl1ung
lguatz
Schreiber'sche
:-ltiftllllg verwultet
uud von deu reiueu Eillkiiulten
folgellde, j.iurlich
wiederkehreu.lo
Legato bezahlt werden :
FÜl' die Vcrwaluuig
100 fl, für den jeweiligsu
St.rdtrichter
hier 60 11., dein evang.
Spital und
Krankouhause 100 11., dum allgeuieiueu
Kraukeuhause
200
ti., dein Kouvento
der Elisabet l.iueriuen
50 11., dem
Franz
.l osef- Kiudorspitul
50 II.,
dom Institute
fül'
anne
verlassone
Kiuder
50 II.,
dom 'l'aubstummenInstitute
50 ti, dell! hicsignu israel. Vereiu ChewraKadiséha 200 JI., dom hiesigen Oberrubbiuer
100 fL,
dein hiesigun ltablJillat,assessoroll
je 7ö 11., dein israel.
~pital
100 ll." AtöJJbi
rnind m a g n l e g a t u m.
A házak fentartásáru
('gy tar
tal é kal a II alkotását
rendeli el, auri aztúu
f"lIlllarOld,
azt végiutézkedéséhoz
képest II városi tun.ics é" képviselo
testület
bölcs bcl;ít:t~~ szerint jtlték,'ny célokru
fordithatja.
á

Hl:!

Schr e iber Jgnác-alapitVLlI1)'
k oron.it ks/..

6lól{ui :;Uó.·-nhm.

Il)03-ban

27-1-752

(Jlíkai

J[ór-

ga ss c.]. A Ntinclor v.ir os ezen régi utcája
a Konvent-utc.it
kőti össze a Frigyes
fő-

herceg úttal,
illetve a Nagy Lajos-térrel.
Az Ll-l'). évi v.ir osi száruadőkőnyv
bizonvit.isa
xzer int ezen utcán
át nyilt kőz lekeclés volt az Apácaprilyához,
a mai Uél\fály;ís-utcához.
Eredeti
neve,
úgy mint a
Frig-yes
főherceq-űté,
Sz.
1\1 ihál Y - II t c a

volt,

a

Mihálykapu

előt.t

való

fekvése

mi.ut.
Későbbi
ne ve az ott külőnőseu
erősrohamu
sz~lj;íríÍ.s ut.in S z t~ 1- utc a (\ Vin d~-<lSSt~).

](, 'rabinsky

amely

néven

idej,'·hen,

(\Vindgassl)

már

17öl-ben
e\i)t"ordllJ. E
18<)3-han vesztette el,

nevet csak leg-lÚ;thban,
mikor is ez utcinak
fekete emlél.t.il.l.ival
jd()lt, báró Lepel- féle házában lakott Jók a i
\1 ó r hirneves
regényircSnk
és koszorűs
kőltőnk
t isz tclet óre a mai l~ nevét
kapta.
[óka i :\I,)rt szűlői 183s-11en Pozsonyba
aduik c-;cr(·he
Zsigmondy
Sámuel
ágo ev.
lyceumi
tanárhoz,
CI1I1l:k 11a Vilmos, a hires
ár téz: kút íurő mér nők helyett,
a nérnet szó
mei.tanulása
\'(S~dt sIS37-ben
tért ismét
haza.
Ezen idő alatt Jókai jól megtanulta
Schrőer
Tóbiás
Gottírid
tanár
vezetése
alatt a nérner és il latin nyelvet.
Később
is ismételten
megfordult
Jókai városunkban,
sőt tartoll
itt nyilvános
felolvasást
is.
I072-ben
jún. o-ikén
Szlávy
Józseffel
szemben mint ellenzéki
képviselőjelőlt
lépett
fel az ()v;írosban.
E na1>0n tartotta
német
nyelven prograll1mhesZt-!,l(~t. .-\ Péirtja öL zúgó

Hl3

őr őrnrivalyással
fogadta,
mindazonáltal
432
szava zau al 967 ellenéhen
megbukott.
E vereség
mindazoruiltul
korántsern
kedvetlenitette
el Jókait
Pozsony
iránt.
r879-ben III<Íj. r r-ikén
a városi
képviselőteremben
felolvasást
tartott
a "Látható
Istenről",
niélyen
l'TZŐ kebellel
mutatva ki
lsten gondviselés(~t
a nemzet történetében.
Majd humorosan
olvasta
fel megjelenőben
levő "Rab Ráby"
művéből
: A rab urak
m u l ats <Í g a a b ci r t n ben
cirnü
fejezetet. Jókait ez alkalomból
a helybeli tanárok a r a II y t o II a I tisztelték
meg. Felolvasásának
anyagi
eredményét
a szegedi
rirvizk árosuha knak t:S a virágvölgyi
Sz.
István-bőlcsőd-inek
juttatta.
Még
ugyanazon évben aug. 6-ikán ismét Pozsonyba
jött, mely alkalomkor
meglátogc.tta
városunk kőrnyékének
t or téneti
nevezetességeit és kiválo vidéki sz ép tájait: a pozsonyi várat,
melynek
koronatornya
magasságárói
gyönyörködött
a bájos vidék szépségében.
Volt a l\Inrmann-magaslaton,
a
hegyiparkban
s a Vaskutacskánál.
Jókai
azonkivül
"Lidércfény"
cirnű prológot
irt
a városi
közgyülés
kérésére
az uj városi
szinhaz r8ö6. szept, 22 ik i megnyitási
ünnepélyére.
A prológot
Nagy Imre szavalta
el. Jókai jelen volt, tiszteletdíjat
nem fogadott el, dc a város öt egy cizelirozott
és
a város monogrammját
mutató ezüst koszorúval
tisztelte
meg.
r893-ban a város őt
el í s z t a gj il nak választotta
meg, mit ő a
kővetkező
I894-ik évben személyesen
megköszönni
városunkba
jött.
Abból
az alkaö
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lomból.
hogya
koszorús
k őltö
IÖ()4 ben
félszázados
irói juhileunnit
tartotta,
j-lőlt e
meg a pozsonyi
Toldy-kor
emléktáblával
Jókainak
egykori
lakóh.i z át a Jókai Mórutcában.
l\V~' megjegyezzük,
hogy
it
Jókai
Mór-ut criban
volt
a XVIII.
században
Betrány
Márton
elemi iskolája.
Az utca
déli házsorával
szemben a Sz. 1Líromséigtemplom
és it V;irme.~yeh;iz
mög-ött terült
el hajdan a Sz. 1\1i II .i l y- t eme t Ö. Kor abinsky 1781'ben még emliti.*)E
temetőben
Sz. Balázs
Kápolnája
állott.**) Isq-ben
Szerit jánosi
1\Iihály
moldvai
püspök
és
Tamils bibornek. esztergomi
érsek helynöke
mindazoknak
, kik e kápolnát
látogatjákr
40 napi bucsúr
engedményezett.
E kápolna
a hivek részéről is gyakori anyagi kedvezményekben
részesűlt,
amint
ezt a végrendeleti
hagyományok'
bizonyitják.***)
Egyik ig'en érdekes
régi ház a Jonlán·féle
ház, mely I774-ben épült s a kapu felett a
Sebasriany-család
cimerével
van diszit ve.
dózsef-ut<'°a. (J o se fi g ass e.) Az
Ujvárosnak
ezen utcája a Donner-utcát
köti
össze a Bűzapiaccal.
_ Nevét
nyilván
az
Országúton
fennállott Sz. J ó z s efa 1api tv á n y után vette. J o s eph iga s se néven
emliti Kor abinsky
1781-ben.
Ez utcában
*) Das Wiudgassl
hinter
den sogenauuteu
M i1 lJ r Fre y t It II f.
**) Die kappelln
zu sandt Blasij,
Saudt
plasy
Capellen.
suund Hlasij Capellen aut' S II II II d III ich o 1 s
fre i t h () ff g- ele lj e ll.

(',hae

***) 1517.,

152:1., 1524. évi végreudeletek.

\(J[)

van az ágo hitvallásuak
Evang.
Mened é khá z a, melyet Geduly Lajos kezdeményezésére
Jö8s-ben alapítottak.
Ebben az
evang. hitközség
tulajdonát
tevő házban
elaggott,
pozsonyi szűrmazásu,
evang. férfi
és nő egyháztagok
teljes ellátásban
részesülnek.
Az ápoltak
száma ez idő szerint
23 (6 férfi és 17 nő) s egy-egy
egyénnek
évi tartása,
beleértve
lakást,
íűtést, ruháza tot I<]Cl forintba
kerül. Kivételképen
oly
egyének
is vétethernek
fel külső ápoltakul,
kik arra különösen
reászorulnak
és belső
.ipoltakul
nem alkalmasak.
Az ilyenek havi
10 [rtnyi
s 50 krajcár nyi segélypénzt
kapnak. Az intézmény
kamatozó
tőkéje
egyes
jótevők
hagyományából
alakult. Alapításakor az intézet
javára
gyüjtött
összeg
12,085 forintot
tett.
Ehhez
később
egyes
jótevők
külőn is hoz zdj.irultak,
névszerint
l I a ber mayer
Rudolf 20 ezer forinttal és
Ko z seh u b a János, néhai városkapitány
10 ezer
forinttal. Az intézet jelenlegi alaptőkéje
85,774 forint.
Az
intézet
egyik
helybeli
evang.
lelkész
s egy
gondnok
kőz vetlen vezetése
alatt áll.
Justi-sOl-. (J II S til i 11 d e.) A Ferenc-Józsefvárosnak
ez a fasorral beültetett,
avenüszerű
széles sora a Koronázási-Dombtértől az András király térig s aztán azon
túl a Gyár-útig
terjed.
Belé torkolnak
a
Fürdö-,
a Rarreys
István-,
a Kernpelenutcák, aKikötő-út
s áthasitja
a Széchényiutca. A Nevder-féle 1820. évi és a Wigand
féle térképen
még névtelenül
szerepel.
Az
ötvenes
években
Dll nak ő par
t (Dor;au13*

IDG

Qua i) volt a neve se
néven fordul elő a
1849-so-iki
városi
térképen
l Ialácsy-féle
is. Mai J II s t i - sor nevét az 187<). évi jul.
28-iki városi közgyüll~s határozatából
kapta
Jus ti Henrik, néhai
pozsonyi polgármester
tiszteletére.
Jus til Ienr ik 1804-ben
sxület ett Erdélyben,
hol atyja, Jllsti Károly állami mérnők volt. Középiskoláit
Kolozsvárt
és Nagyszebenben
yégezte.
I8Is-ben beállott hadapródnak a haclmérnők
i ig-azgatóságba.
Majd
a IC). számu "lIessen-Homburg
ezredben
szolgált,
ele nem lévén kilátás arra, hogy
a vezérkarban
századossá
lehessen, elhagyta
I829-ben a katonai szolgálatot.
Ezentúl a
politikai
közigazgatási
pályának
szeritelte
magát s Pozsonyba
jött,
hol városi szolgálatba
lépett s egyúttal
a jogi tanulmányokat is végezte.
I834-ben városi gyakornok, késöbb városi törvényszéki
aktuárius.
Már ekkor dolgozott ki egy. az összes városi
szolgrilatra
vonatkozó
javaslatot,
melyet eJ
is fogadtak.
Erre városi
tanácsossá
lett.
IS48.ban
a pozsonyi
nemzeti
örség egy
szakaszát
vezette
Nyitrára
a Hurban-lázadás elfojtására
s Szenicnél annyira szétszórta a lázadó csapatokat,
hogy a katonaság részéről
is !eljcs elismerésben
részesült. Visszajöve
át vette az egész helybeli
nemzetőrség
felelt a vezényletet.
A császári hadak
bevonulásakor
őt mint forradalmárt gyanusították.
Gróf Zichy Ferenc
ör próbára tette s hadbiztosnak
nt -vezte ki
az orosz Grabbé-féle
hadtestparancsnoksághoz.
Justi alkalmazkodott,
de erélye nem

1~)7

volt az oroszok
kedvére.
Bach miniszter
1849. decemberben
magas politikai állással
kinálta
meg,
de ő azt el nem fogadta.
I8so-ben januárban
mint forradalmár
hadi
törvényszék
elé került,
mely azonban felmentette
őt. Erre visszavonult
a magánéletbe s az 1865-ben Pozsonyban
felállitott
angol légszeszmű
igazgatója
lett, mi majdnem élte végeig
meg is maradt.
I867-ben
helyreállitásakor
május 13-án
az alkotmány
szavazattöbbséggel
polgármesternek
választották meg. I875-ben aug. aán nyugdijazták, de nem a jól megérdemelt
teljes fizetéssel, ami a várost hűen,
erélyesen
szol.~·ált 71 éves aggastyánt
ig en elkeserítette.
Meghalt
1878- ban okt. I7-én. Hült tetemei
a Sz. András-sirkertben
nyugosznak
- elfelejtetten.
Jus t i Pozsony
legnagyobb
s legjelentékenyebb
polgárrnestere
volt a XIX.
század második felében.
Az ő 8 éves hivataloskodása
úttörő volt Pozsony
fejlődésének folyamában.
Legott nagy és helyes
szakismerettel
újból szervezte a város egész
administrátióját,
Kiméletlen erélylyel és soha
sem tévesztett
önálló
kezdeményezéssei,
mert ő - az utolsó - megválasztott
autonom polgármester,
"autokrataként
uralkodott"
a
városi
képviselet ben
barátai,
EdI Tivadar
és Heiller
Károly
városplébános
(1849-1889)
által
vezetett
többséggel.
Az ő hivataloskedása
idejébe
esnek a városi élet legnevezetesebb
mozzanatai : az orosz vári
Dunagát
emelése,
a
f,)gyasztási
adóra való jogigény
biztosítása,

városi Dunapart
cölőpözése
és szabályozása, amiért is azt méltán
J II S t i-s () r nak
(Justílii.nde) nevezték
el; továbbá
az államv asut k ár talanitá sa az alagútban
elvezetett
Iorrrisokért, a kath. véclurasi:'ígi vagyonnak
k űlőuvrilasz tása,
a ma fennálló építészeti
rendszer
megalkotása
és életbeléptetése,
az
Apponyiluiznak
a meg vétele, a mai városi
nagytt'rel11 (.pítése,
a városi
diszliget
szépítése, a hegyi parknak a Petzl-alapít ványból \"al') létesitl"se,
a városi hivatalnokok
nyugdijszabi1lyzatának
a megalkot.isa,
a
v.irosi Muzeum létesitése,
az éltalános csatornázás
és kővezés
megkezd~se.
Említjük,
hogy Ő fl város jövedelmeit 2,957.001) f, tról
5,176.662 frtra
emelte,
fokozta
a városi
íek vöségek
értékét
is 262,661 forinttal.
Emellett alatta a város adósságai
csak 80
ezer forinttal
gyarapodtak.
Ez ellenében
visszalépésekor
il városi
vag-yonszaporodás
483.000 forintot
tett. Rendkivüli
adrninistrationalis
tehetség
volt.
Egy
Lőnyay
Menyhért hez intézett
ja vaslatban
a város
számára
5'!~ milliónyi
kölcsönt
kért,
hogy
végrehajthassa
városi programmját,
melynek pontjai:
állandó híd, kaszárnyák,
vágóhid,
vízvezeték,
vásarcsarnok,
iskolák
épitt~se, a város szabályozása,
az ideg'enforgdlom emelése, az élelmezés olcsóbbá tétele,
gy:iri vállalatok
létrehozása,
hogy ezzel
tőkét hozzon a városba,
másrészt
pedig,
hogy
Pozsony
szegényebb
lakosságának
munkát
és kenyeret
biztosítson,
áruraktarozás végett entrepotok felállítása. Dc rnind
e mcsszelátó
terveit
meg nem értették,
a
il

városi
kőz g yűlés
a kőlcsőntervezetet
I~szavazta.
Mikor aztán a főispáni
intézmény
életbe lépett,
átalakultak
ezzel a politikai
nézetek
és Justi
autokratikus
fellépésével
confliktusokba
kever edett.
Kénytelen
volt
hivataláról
lemondani
s 41 szavazat ellenében 53 szavazattal
a kisebb
nyugdijjal
(1800 frinttal 2400 frt helyett) nyug dijaztak.
Koporsójár
a az általa
ellenzett
szabadköművesi páholy,
a Hallgatagság,
k oszorút
helyezett
c felirattal:
"P0zsony
hű, erős
és céltudatos
íejlesztőjének
" méltányolva
vele a város
érdekében
véghez
vitt halhatatlan tetteit. Olajfestményes
arcképe Spányik Kornél sikerült műve - a polgármesteri hivatalban
szemlélhet
A Justi-sor történeti
alakulását
illetőleg meg kell jegyezni,
hogy
annak
mai
külső
arculata
lényeg-esen
külőrnbőz
ik a
régitől.
Ugya
xvm., mint a XIX. századi térképeken
a mai justi- sor i part' egy
keskeny
földszalagként
huzódik
el.
A
Duna
sokkal
kiebb
ért, az állandó
hid
táján pedig az Érsekujvári
Dunaág
szakadt
ki, úgy hogy ott, hol ma a régi házsorral
szemben
egy parallel-ház sort és egy két
utcát magába
foglaló
háztömbet
épitenek
ki s azonkivül 'még egy szép dunai frontra
is elég hely marad, hajdan csakis egy házsor állhatott.
A Dunasor
niveaufekvése
is
hajdan jóval alantasabb
volt. Ezt mutatják
az ill levő régibb épületek
is. Az egykori
Apponyi-,
utóbb Piatti-, ma Pálffy-féle ház
dunasor i ajtólépcsői
már jól az utcaszint
alatt
feküsznek
s főldsz intcs
traktusának
ö.

ablakai
már szintén
utcasz int en alul vannak.
A Haybáck-féle
fatelep,
mely egy
időben a gr. Csáky-, utóbb a Kinder vattercsalád Grössling-lItcaiházának
kertjét tette
s a multszázadi
térrajzokon
is sudaras fákkal ékeskedő
kertként
szerepel,
a későbbi
utca-niveauhoz
képest annyira mély Iekvésű
volt, hogy azt tetemcsen fel kellett tölteni.
E célra a Justi polgármesterség-e
alatt széthordott Koroná.xá si Domb földjét
használták fel.
De épitészetile g is egészen
másképen prezentalta
mag,lt e sor, mint ma.
A mostani
llayback-Iéle
fatelepen
volt a
XVIII. században
a magyar
hajósok
állóhelye, kik lovaikkal
a Duna mentén a terheket
vonszoltrik.")
:\
Justi-sornak
az
András
király-térrel
érintkező részénél,
hol
most a Grossmann-féle
nagy secessiós ház
áll, volt hajdan
a Városi
major.
mit
az itt alkalmazva
volt városi eimer is jelezett. 'De itt volt egyszersmind
a Vár o s i
v iz i f s z e r (Si.idt.Wasser-Stadl)
is. Enéven még a Halricsy-féle
félvételben
is szerepel. Korabinsky
1781. évi könyve sz erint itt
volt a Vár o s iVá
g ó hi d**), emellett
pedig a haj ó á 110m á s, a Flőssersiadl.V")
Ma a Justi-sor
már több nevezetes
é

welebe
ihren

*) AlIhier haben die Ungrischen
SGhifl'sleute,
die Lastoll
heraufziehen
mit ihren Pfurden,
Staudort.

CA

Fürdő

utca

és az Apponyi

házak

közt.)
*.) Stadtmayerhof
an der Sch 1a. g lJ r li c k e,
*.*) Flo t z e r st II d 1. wolohn vor 5 Juhren
(teh.i t 1776-ball)
VOll der Dreyfalt.igkeitssüule
hiehor
versetzt wurden.
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épülettel
bir, milyenek
a Lantranconi,
az
egykori
Jurenák (ma az Első Takarékpénztrir tulajdonát tevő). a Petrik,
a Grossmann,
a Linz bot h, a Huberth
és a Durvay-féle
házak, melyek a Justi-sornak
nem csekély
diszére vannak.
Teljes kiépítése
a legközelebbi jövőtől várható s amint a tervezett
hadparancsnoksági
épület elkészül,
a justisor egészen
elveszti mai jelleg ér, nem lesz
többé sor,
hanem
utca.
Átalakulása
kicsinyben a budapesti
Dunasor
átalakulásának az ismétlese.
Az állandó hid megépülése az t;gész
tájék kiépitését
hozza magával.
Ugy
a dunagőzhajózási
raktárak,
mint a kőszéntelepek
már alább kerültek,
amazok a Fadrusz
János-kőpartra
ahidon
innen, emez ek pedig a hidon túlra a Téli
kikötő közelébe.
A Haybáck-féle
szálfarakódóhely
már szintén
csak történeti
reminiscentia
s magától
értetődik,
hogy úgy a
Haybáck-féle
építöfamint a Petrik- és a
gr.
Pálffy János-féle
tüzelőfa-raktárak
a
Just i-sor kiépítésének
következményeképen
e sorról mihamarább
el fognak tűnni.
Említjük
ezenkivül,
hogy a Justi-sor
keleti vonala hosszán a poz s o n y - s z o mb a the 1y i vas u t töltése huzódik el. Nyugati végén, kőz el a Koronázó Domb-térhez
van a Pozsonyi
Első Takarékpénztár
tulajdonát tevő házban, a régi jurenák-házban,
a gőzhajózási
indóház.
A Batthyány
Lajos-k őpart és a Fadrusz
jános-kőpart
kőzé eső partrészen
van a pavillonszerűen
épített
hel y i haj ó á 110m á s, melyen a
budapest-bécsi
személyszállító
gőzhajók

megállanak
és elindulnak.
lJgyaninnen
indul el naponta
reggeli
6 órakor
a Leda
helyi gőzös Bécsbe s tér ide vissza este 8,
illetve szeptemberröl
kezdve 7 órakor.
A
Dun a par tiv a s ú tvágánya
is e soron
huzódik
végig.
A tervezett
poz so n yL é esi v i II a m o s vas ú t sinpárja szintén
e soron
át vezet
a hidra.
A Justi-soron
van végre ez id ősz er int a Jót e k on y s ági
F z é r k e (\Vohltkitigkeits-Kriinzchen)
egyleti helyisége.
Ez egyesület
története
a
negyvenes
években kezdődik.
Az 184.'). évi
december
hó 2ö·án lépett fel elő ..;zör egy
műkedvelőkböl
álló kis társaság
két k is
sxindarabban.
Ebből a kis társaságból
alal.ult meg a pozsonyi
Jótékonysági
F ü z é r ke című egyesület.
Az egyesület
célja egyrészt
társas összejövetelek
és műkedvelői
szinielőadasok
rendezése
és ezek
jővedelrnéból
köxjőtékonycélű
intézmények
segélyezése,
másrészt
tagjai kőzöu a kedélyességet
és összetartozás
érzését
táplálni és a fiatalságot
mű kedvelői előadások
rendezése
által a korcsma
és kávéház
kultusár ól elterelni.
Az egyesület
tulajdonképeni hivatalos alakulása
1865. évben történt
meg.
1869. évi nov. 30-án
avatták
fd az egyesület
zászlaját,
a zászloanya
tisztségét
Hacker
Erzsébet
úrnő
(IIacker
ügyvéd
neje) vállalta
volt el.
Eddig az
egyesület
már 33200 koronát adományozott valláskülömbség
nélkül jótékony
célokra.
Van az egyesületnek
a JlIsti-soron
a Fürdö-utcába
benyuló házban külőn elilettans-szinter me, mely az egyesületi
tagok
ű
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kiképzésére
szolgál s tulajdonképen
szmesziskola. A helyiség
villamos világitással
bir
s a funclus instruk tus leltári
értéke 5500
leorena.
Ugyanezen
egyesület
rendezi az
1870. év óta Zuna Sándor egyesületi
elnök
kezdeményezése
folytán a Kr an zei h a II sner - G m o a n b a II név alatt ismert
pa
r aszt jelmez-balt,
mely közkedveltségnek
orvend.
Nyári
mulatságait
Kr a n z e Ih ct us n e r-K iri tag n a lz nevezi. Az egyesület nyel ve ugyan ném et, de tartanak már
magyar nyelven is k isebb előadásokat.
,Ii.nlu))os-ntcn. (H u t tere r g a ss e.)
Az Ováros ezen ősi utcája az Orsolya-utcát,
illetve a Battyány-teret
köti össze a l-Iummel-urcával.
Sikatorszerü,
szűk
és csavarodó s máig megtartotta
kőzépkori
jellegét.
]"{égi neve Késes-utca
(Messerergasse),
nyilván
mert benne a késesek
tanyáztak.
kik hajdan városunkban
tekintélyes
ipartestületet képeztek. Egyik árúbódéjuk
I,439-ben
ernlitretik Me s s e r e r k r a m néven. Allott az
a Szt.-Ferenciek
terén a barátkelostornál
s
azzal együtt a lángok martalékává
lett.*)
Mesrerségűk
mondhatni
a XIV. századtól
a XVIII-ig szép virágzásban
állott s gyártmányaik
jóság
tekintetében
versenyeztek
a budai-, pesti-, szepesi-, székesfejérváriés
győri-késesekéivel.
Iparuk
hanyatlása
az
iparszabadság
behozatalával
és aNémetországgal
való vásár- és kereskedelmi
sz
ő-

*) HOIU Am Montag var Margurothe
virg inis, als
das :\Iiillichklostor
prunent
ward,
ti II Ll LlY 1\lo ss O rk r a lll, holl wir geba. ..
d,)11 geselln,
Li)' wasser
zu
,1,'r prunst getragll
huhu,
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vet ség megkötésévei
kővetkezett
he. Részint az angol verseny,
részint az osztrák
és cseh nagy gyári
telepek tömeges
termelése a pozsonyi
késesele
iparjelentöségét
háttérbe
szoritotta
úgyannyira,
hogy ma
m.ir csak két cég- áll fenn, az sem annyira
mint termelö, hanem
mint árusitó
és kőzvetitö.

A Késes-utcából
lett késöbb aKi
sK a 1a pos - utc a (Kleine 1Iutterergasse)
s
e néven szerepel
az a IIalácsy-féle
184950-évi városi térképen
is. E név kapcsolatban állott a mai l Iummel-utcával,
melyet
régebben Nag y - Kal a pos -u t c á II a k neveztek. l\Iég csak 1879-ben az ez évi július
28-iki városi kőzg yű lés határozata
kővetkeztében változott
át aKi
s kal a p o 5-ll t c anév Kalapos-utcává.
Sem a Neyderféle 18.:!o. évi, scm a \Vigand- féle térképen
ez utca névvel
nincs jelőlve,
de tudjuk,
hogy már akkor, sőt már előbb I781-ben is
a Sü s s e s Löehel
név volt alkalmazásban,
melylyel nem hivatalosan későbben is jelölte
a népzáj ez utcát.*)
Ez utca egész éjszaki vonalát az Orsolyaapácak kelostora sze_~i be s ez utcában van
a kolostor
két jól felszerelt
és jeles tanszemélyzettel
biró, nyilvánjogi
virágzó taniutéxetéhez
: a Pol g á r i isk o 1á hoz
és
a Kat h. nőt ani t Ó kép z ő intézethez
a
bejárás,
Mindkét
intézet 1893. óta áll fenn,
alapitották
Neidl Johanna
akkori főnöknő

sonst

*) l iie kleine 1II1tt.crg-il~"e - irja Kora l.iusky
auch das s ii s S e L i.i " II 1 ~\'llal1l1t.
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és nemes uúzgolkodására
kezdeményezésére
az Orsolyarendű
apácálc Ők egyszersmind
mindkét
intézet
fenntartói.
A Polgári iskola
a kelostor
délkeleti
sxárnyában
van elhelyezve.
Itt volt eleinte a Nőpreparandia
is, 1895. óta azonbari számára az Orsolyák
költségén az url var és kert közé eSŐ területen új ház épült. Ez intézethez
egy négy
osztályú
gyak
o r l ó isk o 1a is tartozik.
Az intézet
felett a védnökséget
Izabella
főhercegasszony
gyakorolja.
Úgy a polgáriskolai mint a tanitők épezdei intézet szülőknek legjobban
ajánlható
int ern á tus sal
vannak összekötve.
Ii:.nh-áriultegyi-(d. (C a 1v ar ie nber g w eg).
A Pozsony
éjszaki részében
levő Kal vár i a-h e g'y re a városból-több
út vezet.
Egyik a Mély-úton,
a mélyúti
kápolnától
jobbra.
Másik a Bellevue
mellett
vezet
el, mely a hegy magaslatra
[elérve
egyesül
az imént emlitett úttal.
A harmadik út a Lamacsi-útból
szakad ki s a tulajdonképi Kalváriahegyi-út.
Ez út lomb- és
tűlevelű fákkal árnyékolt hegyoldalon
vezet
fel részint
egyenes,
részint kacskaringos
menet ben a hegy magaslatára.
Ezen útközbe
esnek
a kalvár iai sz. állomáshelyek
(státiók) nagyon kőzépszerű
sz. szoboralakekkal.
A hegy magaslatáról
messzire terjedő gyönyörű
kilátást
élvezhetni,
éjszaknyugoton
a kis kárpáti erdöhegységre,
délkeleten a városra s a városi
szölőtájékra,
keleten a tágas dunameuti sikföldre és a dunai
ligetségre
valamint a vasúti állomásra.
E
kilátás miatt a Kalváriahegyi-út
Pozsony

:!11(j

egyik legkedveltebb
kir andulóhelye.
Magaslatán áll a gr. Erdödy György
200 frtnyi
alapitványának
felhaszn.ilas.ival
a jezsuiták
állal alapított
Szt.-Kereszt-Kápolna.
E Idjlolna helyén lengette 1683-ban utoljára
a kereszténységföellellsé~e félholdas xászlaját s ott állott az utolj.ira őrt a várossal
szemben.
A Kalvarla-kápolna
alapitásának
főérderne az akkori jézustársasági
konvent
r ektor át, Me c h t l Albert atyát illeti, ki a
hivek és a hegyet e célra átengedö
városi
tanács segélyével
a sxent mű vet létrehozta.
1694-hen május 27-én tették le a kápolna
alapkövét,
szept. r.i-én állitották
fel a sz.
keresztet")
s ekkor
fel is szentelte
mind
kettőt Korsnarics
kanonok sakkori
városplébános.
Az egyes
státiók
késöbb
keletkeztek egymás
után. A kápolna tornya ma
is a jezsuiuik eml.lemjét
viseli magéln. Külőnőscn
figyelemre
méltók
a státiők
vaskeresz tei misti kus formái k I1liat t. lVI ikor 18(J.+-ben
a Kalváriahegyi
Szt.vKeresxt-Kápolna
200
éves jubileumát
ünnepelték,
D a II k 6 József
pozsonyi prépost a Noli me tangere
és a
Pietas szobrokat
ájánlotta fel. A Szl.-Kerésztkápolnában
évenként
nagypénteken
reggel szt. beszéd és szt. ájtatosság tartatik.
Ugyancsak
a Kalváriahegyi-úton
van
a Szt. Péter-kápolna,
mely az Eisvogel-féle
pincék
felett áll. E kápolna egy
egészen önálló alapitvány.
Ezt ugyanis az
*) Az II feszületen levő gyönyöril untalkotású
bronz
Megv,ílt(ít
áltahiuosan
D ú lJ ner
nnlvének tartják,
do
hl'l)'t('lliliil,
mi inár il dlr"lIulllgi,íb,íl eléggé k itetszik.

['if". (~\1 pesti,; ernlékérc
Laurmann
];illos
Gy()rgy pozsonyi Jlul,~,lr alapitotta.
ki csal.idjá val a ragái)' elöl il szölökbe
menekűlt
s a vészt kikerülte. Laurmann János György
t~S neje Maria
Erzsébet
hakila után a kápolna
azok lerinvár a Er zsébetre szállott. Ez Désidor
Lipót
pozsonyi
polgárhoz
és üvegeshez
ment nőűl, Leányuk,
Teréz 174o-uen a Sz.
Erxsélietiek
kolostorába
lépett
be s íogadalrnai
letevéseker
a Szt. Péter-kápolnát
öröks(~gül kapta az ori rendeltetéssel,
hogy
a Szent-Er zsébetiek konvent je köteles legyen
évenként jún. zo-én, Szt. Péter és Szt. Pál
apostolok
napján
nevezett
kápolnában
S7..
prédikátiót
és 3 S7.. misét tartatrii.

Ii:u._ás-utcn. (Ha u e r jr a s s e.) Az
Ujvár osnak ezen a Vám-utcát
a I'őlni-űttal
ősszekőtö
utcája
a pozsonyi
kap ri sok
után viseli nevét. 1781' ben Fel S ő-k ap sutc a ( )bere-llauergasse)
néven szerepel"),
t Szo-ban
ellenben már egyszerüen
II a II e rgasse-nak
nevezik.**)
Pozsony,
kivált az
Uj városban,
a Virág'völgyben
lakó kapasai
vagyis szőlörnűvesei
mindenkor
jelentékeny
sze-repet játszottak,
a bortermelés
lévén
Pozsony
lakossauának
egyik
iö termelő
ága.***) A pozsonyi szőlökaprisoknak
a Sz.
Mihaly templomában
külőn céhe
volt. E
céh sz őlőit il templomnak
a török
vész
kőzeledtekor
a XVI. század
harmadik
évá

*) Korabinskyu.il.
**) Neyder térképdn.

*"*) L,t,d aJ.íbh S

7.

Ö 1 Ö It o gy-u t c a alatt,
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tizeelében
történt
megszunese
ut.in a polgárok maguk közt felosztották.
Kálttalan-lItca.
(K api tel g a ss e.) AzOváros
ezen csendes,
tiszta
és
szép utcája
a Domb-utcától
kezdve
a
Székesegyház-térig
vezet
s 1879. júl. 28ik<ii.~N a g y-K áp tal a nou tc á nak. (GrosseKapitelgasse)
nevezték,
megkülőnbőztetésül a KisKáptalan-utcától
(KleineKapitelgasse),
vagyis
a mai
Pázrnányutcától.
Belétorkollik
a Domb- és a Plébánia-utca,
kőz epén pedig a Pázrnány-utca
szeliát.
A város egyik legősibiJ
utcája,
bár okiratos
emlitése elég
kései. A XV.
században
még sövénynyel
keritett házakból és kertekből
állott s sikátornal
egyébnek alig
volt
nevezhető.
Akkori
neve
Pap o k-u t c á ja
(Platea
presbyterorum,
Pfaffengasse).
mivel benne fGleg a káptalan
urai laktak, úgy amint az ma is az eset.
Pap o k-u t c á j a néven
fordul az elő az
1557. évi bordézsma-jegyzékben
is.
Régiségi
szempontból
a Káptalan-utca
felette érdekes utcája városunknak.
l\Iintegy
kőzepe táján, a dom-karnagy
által
lakolt
patronátusi
ház kertjénél állott aLu gin sIand torony, a városi zsoldosoknak
élgyúkkal és tarackokkal
felszerelt
állomáshelye.
Ma is látható
a domkarnagy
lakásában
azon ajtó, mely
az
ill állott
toronyba
vezetett.
A torony a Redel féle 1751. évi
s ez időszerint
a bécsi cs. és k ir. hadügyi
levéltárban
levő térrajzon
a Pázmány-utca
ft:+';ő szük része irányában
feltüntetve
látható. Odább a vártelki Sz. Miklós egyház

átellenében a Vo g loto ron y állott,
mely
külőn
árokkal
védett
legerősebb
teljes
(vagyis egész kör-) torony volt. Már az
1373. évi számadási töredékek emlitik. A
Redel-féle térrajzon e torony szintén
fel
van tüntetve a Plébánia-utca
irányában.
Odább a Kis-Prépostlak
irányában a régi
Esterházy-,
utóbb Neszter-, a mai Schmidtféle ház mögött a vár felé néző oldalon
egy a Lugins!and-toronyhoz
hasonló másik
féltorony állott, mely az imént emlitett
térrajzon ugyancsak látható. A derékszögben megtörő utca végén, az ott levő káptalani ház magas fekvésü kertjében a régi
várfalak szintén szernlélhetők.
A régi utcát több utc a i-k ú t (Gassenbrunn) élénkirette. Ezekből egyet emlit az
1581. évi kamarai számadókönyv is.*) Korabinsky is többet emlit I78I.ben**) és hogy
papokon kivül világi lakói is voltak az
utcának, azt hiteles adatok bizonyitják. V.
Lászlo király I457-ben Péter szabonak a
Papok-utcajában
levő házát eladományozza.
Ez utcában lakott IS37·ben egy rnézeskalácsos (Iebzelter in der pfaffengassen)
és
nyilván egyéb hasonló adatok is bizonyitják, hogy ez utcának nem voltak kizárólag
papok a lakói.
Az utca legrégibb épülete az Ú. n. Ki sp r é fl o s t 1 a k, melynek görnyedő. idők or*) P r U 1\ in der Pfaífeugassen.
**) Egyet azon házban, melyben ma Novák kanonok úr lakik s egyet abban, ma Bergmann kanonok űr
által lakott házban, moly a Káptalan- és a Pázmányutcák sarkát képezi.

l.adt íula zat a ,~s LÍ;...:)' a;: llt(':li hou.lok zaton
mint al. udvari talal.on is \,,':gig'fuló 1:'lkiiríves
orom.l isz e a rom.in
,:pi l,·:sl.eti sri I korrira ,
a :\llI. sz;ízadi>:t
liLII,
Ki)i:el áll (! korhoz
a kapli lJ:d!d,:n
.illő s u.~·yílncs,lk az utc<i,
ról a.: udvarha
Iwlll1I.IJd,) m.isik
épült:l.
melycn a rom.in st il hclyct t m.ir a csúcsívesct SZl!lllklhc'llli,
Ezt m.i r . a XIV. szrizudba tehetni.
Szintén
re~l a gót
stilű
bpu,dij,d
s a Pl.b.inia-utc.ibu
ki',ny\',Jdő vakerk.:lylyd
l:ir,í mai l'Te b ri n i a-h ri z is.
Ezt e\.!".\' 13'l,. ,~\'i nk irat "tisztességes
k
háznn k " (dolllull\
honor iticam
l.ipideam]
mondj.i.
Ti')rt,:nd,~ vis szntclé
kővcthctő
II
köz~lJk(Jr
első etVbe.
Eredetileg
két h.i zIH)! allott : a l'dsőbö! és alsóból.
Ez utóbbinak. k őtnr tókon
nyug\'ó,
kőrőskőrűl
futó
udvari
folyós()ja van, mig a Pleb.inin-ut c.ira
ő-

nyil»

abbkai
uémcl yikén
a vakolat
alatt a
r~:gi L:lgOI.:lt t~Sl.revell(~tö. A felső h.i z csúcsín's k.ipnalja,
valamint
csúcsive-, pinceajl:lja nevez etcsek.
A felső h.iz emeletes
tr-aktusa
ujal.han
épült r.i.
A l ' It: b ,i ni a kezdettől
fugva
jelen-

tős szerepet
Eredete
tt:nyst~g

j.itszott

visszanyúl

a város
az

t(jrLt:llelében.

ősidőkbe,

a keresz-

első

vidgz,bi
kor.iha,
az ősi
morva - xzl.iv
keresI.Lt~ll)'ség
korsxakába.
Idővel
a prépostsri g melleLt
a lakult
kri pt.rlan
hetenkint
e~'ylld,st
fclvriltó
tagjai
Vt~~Tl.t,~k il plt~kílliai
teendőket
1302-ig .
..\1. 13.)~-37.
vi p.ipai
ti:~cdje.~yzl~klJell
l 'oz sony csak lllint prt~poslság'
és alesperes"(~g erulittct ik , dc ennek dac.ira kt~hégé

tt.len,

hogy

mint

pleb.inia

folyton

Icnnállott.

en
13n::?-lőJ fogTa egy a kanonokok kőzül élethOciszigbn v.ilasztott
pl<:!J(lllOS végezte
a
plcb.iniai teendőket.
13_18-\1an a káptalan
a
viirossal
uj cgyezs(~get
k őtőtr,
mel ynek
értelmében il város
mint patronus
valasztotta a káptalan
tagjai kőzül
a plebánost
s e szok ris maig is érvényben
van. A pleb.inos egyszersmind
a pozsonyi
alesperes.';t;~· alesperestje,
kinek
a város
területén
lc vő plel.anirik,
il Sz. 1 Irirornsrijrról
nevezett
s a \id.~ völgyi pleb.iniák , valamint a város területén
levö ikath. pCJlgári menedékh.izi, polg,iri laz aret, zuckerrnantli
és vári
a.Iruinistr aturák
akirendelvék.
Lig etfalu,
Kaptalanré«,
Vask ut , Mélyút,
Kalvriria s il
szigetség
mint fiókok a pozsonyi plebriniálinz tartoznak.
A
hivek
szrima 23,3.19.
l laj.lan
il
városi
plebános
a
várostól mint
patrőnustól
szobai
és konyhai
berendezést kapott, tányérokat,
sziták at, puttonyoka t, főzőkana lakat, dézsa kat, abroszt.
ágynel11iít,
vásznat."]
Fizetésül
évi
60
(orintot.**)
Volt azonkivül
gazdasági
majorja az Apácapályán,
a mai Bél l\Iátyás
urc.iban,
mely
niint
ilyen
Korabinsky
által is említve van Ij8I-ben.
Amellett volt
a plebániáuak
több rendbeli szőlője is, melyek k őzűl ma is tőbb megvan még s egy a
Krir olyfalvi
út rnentén
a Donauleiten
nevű
dűlőbe-n
a plebános
saját
luiziművelésében áll. A plebános mcllé seg'édekül a káplányokat
vagy
prédikátorokat
a város
*) lf)nG. 1601. 16·19. évi, vár.
15iW. évi v.ir. száurköuyv.

*")

szám.

kőnvvek ,

nevezte k i, A folyamodóknak
próbapredik ációkat
kellett tartauiokr")
Egy időn át
a Pozsonyban
Pázmán)' Péter által 1622-oen
megtelepitett
jezsuiták is segitették
a plebánest a lelkipásztori
functiók végzésében.
Kőzűlűk
Malli (l\lallius)
Gáspár telepfőnök
(superior)
tartotta a főtemplomban
il némel
hitszónoklatokat.
Miclött
a káptalan-utcai
jezsuita-ház
felépült, addig a pleoánia
volt
a Pozsonyba telepített jezsuiták residenciája.
A plébános
tartotta
el öket
s eleinte
Pázmán)'
érsek fizette tartásukat,
később
162s-ben Bazin és Sz.-Györg y uradalrnak
jővevelrneiből
kapták
az eltartast.
1628.
jan. 3. óta már a saját házukban étkeztek.
Ma a segédlelkészeket.
számszerint
négyet
az egyházmegyei
hatóság
nevezi ki s őket
valamint a plebánost
részben
a hitközség
fizeti, rnelynek vagyona I867-ben külőnszakittatott
a városközség
vagyonától.
A plebániah.iz
valamint
a kanonoki
házak is azonkép mint a templomok.
kolostorok, temetők hajdan
nevezetes
szabadalommal birtak : ol en e d é k hel y e k voltak.
Visszaélések
következtében
azonban e házak ezen jogát
I. Lajos
király
I359,ben,
utóbb Zsigmond király 1406.ban és I418-ban
megszüntette,
úgy
hogy
eszabadalom
ezentúl még egy ideig
csak jogellenesen
tartotta
fenn magát. Mint ernlitésre
méltót
felhozzuk,
hogy
a plebánia
ebédlőjében
van az
1889-ben
elhalt
IIeiller
Károly
püspők-plebánosnak
Tilgner
Viktor
által
.) ain prou

B r e d i g, 1594.

évi vár. sz, k.

carrarai
márványból
kifaragott
életnagyságú mellszobra.
A Káptalan-utca
egy másik nevezetes
háza a Pr
p o s t l a k. Ez 13II-ben említtetik először.
Ekkor Herkl városbiró
a pr épostsággal
csere-szerzödést
kötött. A prépost
átengedett a városnak
a városi
fal
emelésére
egy a prépostság hoz tartozó telket, viszont a város városi telket engedett
ál a prépostnak
lakása előudvaraként.
Később Balbi Jeromos
prépost
a préposti
lakást kényelmesebbe
tétette. Mátyás király
és Beatrix királyné megengedték,
hogya
prépost
kertet
is létesitsen
házánál s e
célból néhány házat bontattak le. 1. Ferdinand
kir ály Miksával
és Máriával a prépostlakban
ebédel tek. r632-ben Draskovich
György a rozoga epületet
lebontatta
s alaptói
kezdve
ujat épittetett,
mit a kapu felirata hirdet.*)
Már 1776-ban a prépostlakot
megujitották,
akkor még egy nagy kapúval volt a szemben levő jezsuita-szék házzal összekötve. Ujabb
időben Rónay Jáczint prépost szepitette azt,
egyebek
közöit az utcai sivár falat részben
lebontatta
s arra vasrácsot
rakatott s a bejáratokon
vasajtót és vaskaprit alkalmaztatott.
A prépostiaki
istállókat b. Horecz k y Ferenc
alatt alakitottak
át csinos és kényelmes
bérlak - helyiség ekké.
Ugyanő
helyez tette
az épület falába a vörös márvány
emléké

*) Dei Opt. Max. Gloriae / Sueceasor. Comuioditati j
Aedos votustate lubcntos / Solo aequuns a fuud. exstruxit. / Georg. Draschkovitius. / Episc. Quinq, E,;c1os. Praepos, l 'os. / M .IlU.XX X If. ! Sartus tectas saruute.
•
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L~!)Lil, melynek ielirata hirddi,
hogy ez t"piiletben I~il()gatla
Illt>.~· !öS()-Lan
;ípri!is
27-én
}Z,Sna y j.icint rr~llüstot
Er z s It el k i r Li 1 yII é
sle
á n )' a i C~íze II a és Val ~ r i a
f lj II ere e g- ass z o II Y ok. *)
Apr
é (l o s t s ;ig' tőrténerét
illető)('g oly időben keletkexett
, ruikor rt z rirt
k.iptalanok nll"g nem f~jlödtek
ki. AlapiLi'><l
tnege\(jzi
a honfoglal,ist.
Valamelyik
mor vasz lriv fejedelem alapitotta.
Mojmár , I{atisztiv, Svatopluk
buzgó kt>resztényck
és hittr-rjesztők
voltak.
A préposts~ig- alnpitrisa
e zck valamelyikére
vezetendő
vissza.
Okií:ltilag
miudazonáltal
mcjr csak a XII. század elején ernlitettik
elő sz őr. Kálmán
király
törvényében
az mint nag)'
o b b pr é l ' o S ts ri g van felsorolva,
olyanul,
melyben ezentúl is
a tüzesvassal
és torróviz zel való
é

é

próbák megtartathatnak.
A prépost székháza
(s temploma
eredélileg
felln a várhegyen
volt, ele Imre kir.ilynak
a pápához
inuz ett
abbeli tolyamodasara,
engedllt~ meg a prépostsignak
a varból a városba
való áthelyezését,
lll. Ince p.ipa 120-l--Uen az átlldyczést megengedte.
Imre kirűly « \11 il ga

folyamodasat azzal indokolta,
hogya
híveknek a vártemplomba
való feljár as.iból kőnnyen veszélyeztethetnék
a vár Liztonság-a.
Utóbb a pozsonyi prépost
is folyamodott
az áthelyeztetésért,
mert gyakran
megesik,
hogya
kanonokok
a meghatározott
őrákLan a várba be nem bocs.ijtatnak
s így az
*) L. erre
1~lO·1.évi iuáj.

vonatkoz-i cik k ünkc]
25·-iki ~úlllúktll.

a ,,~y.

:If.Hira·.!,;"

«lőirt

lll.

isteni

meg nem tarthatják.
12~I-!Jen a prépost-

tiszteletet

l lonorius

pápa elért

ság
ritbclyezését
l'n:posts<Íg
tényleg

sz int én megengedte.
1:'21
ut rin került

A

It: a

dd ,ól a városba.
A l'rt:posts~ígh()z
a k ri ji tal a Il mint
záros
testület
csa l: k ésőbb járúlt,
nem is
lllint k iilőn alaj.itris,
hanem mint a prépost. s;~~i intézmén)'
14 taJ.~l)<'>1 állott.

tovább

ft'jlödl~se.

[őve.lelrnci

Eredetileg

erdókből,

sz.intó
lőlelek bő 1, házak ból, boro, ,~'ahona- és állattiznlLöl,
révtizcdből,
haljővedelernb
ől, mil.lomadóból
s alapitványokból
is folytak.
IV.

Laszló
1277. évi okmánya
szer int a prépostság
és káptalan
javai
részint
kir.
adom.inyből,
részint
a hivek
keg)'ajándt~kaiból
aV;lgy részint vét elböl s egYt:hképi
szerzésböl
k crűlt ek össze. IV. lJt5la S;'Íl11odot, Völkőt
(~s Kűrtőt adta il prépostnak
és káptalannak.
1V. Lász ló Flenzendorfot
(K •.iptalan rétje), Sz ilineset.
Csandolt
[Toronyt)
adományozta
a

káptalannak.
Uzur, A kali, Csörte, Simperg.
Csukárcl,
Deák i stb. magánosok
adományozrisriból
jutott
neki.
Egyházfalva
1507 óta
a

pl"<~postságé.

jobb,'igyai
postnak

voltak.
hal(ogó

mindenfclé

szölői

I'apfalván
a prépostnak
Voltak
azonk ivűl a préhelyei
és haIJszjol)bágyai,

s hazai.

A kecske-utcai

Kisfaludy-utcai)
prépostkert
csak ujabb
időben
lett
parcelliroz
va
S
k iépitve.
GlJndatlans;'Íg,
erőszakoskodások.
rablások
k ővetkeztében
azonban
l11;lI' a XIV.
századhan sz
van il k.iptalnn
szegénységéröl
s
ez t mt~,s inkcllJb
panaszolják
fel a X VI.
sÓZdtll)éUl.
I5I:;. jun.
2s-(~n II Pozsonyban
(mai

ó
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időzött
II. Ulászló
király
Balbi pozsonyi
prépostot
és a káptalant
6 évre
minden
adó alól felmenti, mert a tűzvész által nagy
Urt szenvedtek , Ebből kétségtelen,
hogy
a Káptalan-utca
akkor teljesen leégett.
A
káptalan jog a i azt illustris testűletré
tetordáliai, szahad végték. Volt a káptalannak
rendelkezési,
menedék
és pallés joga. Mint
hiteles hely okiratok kiállítására
volt képesitve s e jog még csak a XIX. században
szűnt meg a közjegyzői
intézmény
meghonositás •.ival. 140S-íg gyakorolta
egyszersmind a birdskodási
jogot saját népe felett.
Szarnos szabadalolll
és mentesséy
tetle il
káptalant
kiválts<.lgolttá,
melyek
ma m.ir
persze elévültek.
A prépost
tekintélye
kezdetben
Igen
nagy volt jogai
és kiváltságai
révén. Eredetileg P ü sp ö kij o g hat
s g-félét gyakorolt a XIII. sz,lzallig.
Az or diruitiőn
alapuló joghatóságon
kivül sok jurisdictionalis
hatalma tényleg egyenlő volt a püspökével
a XIII. századon
túl a XIV. század végéig.
Kanonokságokat
és javadalmakat
adományozott, megürült kanonoki javadalrnakra
váraridóságokatadott,
sxékilletrnényt s halalneg yed
részt szedett a neki alárendelt
plébániáktől
és kápolruiktól.
Szenthelyek
felett joghatóságot gyakorolt,
bir.iskodott , büntetett,
kinevezett
szabadon
és visszavont
szabadon
altalános
helynőkőket
és ügyhallgatókat,
megerösiteue
a városi
plébánost,
egyházi
tilalmat
és kikőzősitést
utonelott
ki s mindezt nem deleg álr, hanem rendes, saját joghat6sága
erejénél
fog\"a gyakorolhatta,
úgy
ó

á
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a pozsonyi
főesperesi
kerti let még
iratokban
is Lli oe c esi s, a prépost
maga az okiratokban
o rel ina ri us névvel
jclőlterik.
Később egyes visszaélések
!:övetkeztél.cn
jogkört:t
zsinati
határozatok
mf~gszoritották.
Mai joga már csak a pozsonyi főesperességre
kiterje dö főesperesi
jogai ból, némely püspöki joggyakorlásból
(privilegium
pontificalium),
nagyobb
jövecleiemból
s esetleges egyházi
cirnekböl
áll.
lbngra
nézve ö k ővet kezik
mindjárt
az
esztergomi
káptalan
prépostja
után.
Jogok,
birtokok,
kiváltságok
tulajdouriban lévén,
a pozsonyi prépostok
hajdan
nevezetes
szer-epet játszottak
úgy az egyházi mint a politikai életben. Egyesek k ozűlük kivrilrak t udom.inyuk , irodalmi műkődésúk , diplomáciai
szereplésük,
nernzetkőzi
hékekőz vetitésűk
és műsxeretet
ők által. A
pozsonyi préposti
székből emelkedtek
többen a legmagasabb
liierar chiai fokozatokra:
püspöki,
érseki, patriarchái
méltóságokra.
Egyik- másik kőzűlók
mint az apostoli szék
nuntiusa,
avagy a k irályi kancellária
bizalmas embere tünik ki. Mai prépostjaink
már
csendes visszavonultsághan
élnek, közjogi
állásuk kal, jogkörükkel
együtt
nyilvános
szereplésük
is meg kisebbedett.
A prépostság
átellenében
van a k ir l y i jogakadémia
fpűlete,
melynek
déli szrirnya
il
Székesegyhziz-térre
ér ki ..
Eredetileg
ennek az épületnek
a helyén
állott a pozsonyi prépost
A ve et Sal v e
néven jelölt háza, mely fele részben az
elemi
iskola mesteruek
szolgált
szállásul.
hogy

királyi

á
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l\fellette a káptalani
őrkanonok
luixa állott
s azontúl
a Sz. l\liklósról
nevezett egyházjavadalmas
ház.
Ezen
házakat
Pázmány
Péter
pr imás megszerezte
a préposttél
és
káptalan tói az általa
felállitandó
jezsuitacollegium
sz.irnrir a olyképen,
hogy azon
esetre, ha a collegium feloszlanék,
az A veet Sal ve-ház
a prépostra.
az őr kanonoki
luiz az őr k anonok r a szriljon
vissza.
1626
szept, II-ikén
megalapitja
Pazmany
Péter
50 ezer rhenusi forinttal a pozsonyi jezsuita
colleg iurnot, ez év dec. 13-ikán irta ali
alapit
ok levelét,
1628 ban júl. io-ikén megerősiti 11. Ferdinánd
király Pázrnány
alapitását, I(J:9-!>en jún. t j-ikán pedig a jezsuitarend generálisa,
a pozsonyi jezsuita
r esidenciát
a collegium
rangjára emelve. 1637ben aug. ro-ikén lll. Ferdinand
is rneg erősitette Pilzmány alapitványrit.
Az uj épülethez az alapkövet
Pazmany
1628 april
17ikén telte le. Az 1629 év folyamán _teljesen
elkészült az épület keleti vagyis Káptalanutcai szárnya s ebbe a jezsuiták
1631-ben
kőltőzkődtek
be. 1633-han elkészült a déli
vagyis a dóm felé néző szárny. végre 1635ben a városfal felé néző szárny.*)
Ez épületben
volt a jezsuita-gymnasium is elhelyezve
16n-től
17q-ig februárig. Ekkor
átk őltőzőtt
az a collegium mal
együtt a Városház-utcai
Behaim-féle házba.
ő

*) Az épület Iőkapuj.ira került késübbi felirat az
évszúmot csak nagyjáball jelxi kövotkezőlog :
- "\1I1l0 Christi
i\lDCXXX Petrus Pazmany S. R_ F..
Cardinalis Archiepiscopus
Strigoniensis Collegium
hoc
f;"cidati Jesu.
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Pázmány
az építésre való felüg-yelés végett a tudós
és lelkes Káldi Györgyöt,
a
biblia
hirneves
magyar
Iorditóját
küldte
Pozsonyba.
O lett a ház első rectora
1629.
júl. 22 ikétöl 1634-ig, mikor is a collegium
és gymnásiutll
magyar hitszónoka
lett .. E
házban
adta ki ő 1631-ben a jezsuita
collegium nyomdajában
prédikációinak
két kőtetét.*) Ugyanitt halt is meg rő j.; okt. 30-ikán
kolerában.
Ott, hol ma az épületben
a r.
kath. kegyuraság
irodája van, volt hajdan
a jezsuiták
gyógyszertára
s ott maradt 1833
novemberig,
mit a kapualjban balra levő ajtó
1834 évi felirása
is megerősit.**)
1713-ban,
Madecsányi
András rectorsága
alatt október
hó utolsó napjaiban
kőltőzőzőtt
a collegium
ki ez épületból
a mai
Batthyány-téri
uj
collegiumba
s ott nyilt meg az 17I3/I4-iki
iskolaév második fele febr. zz-ikén. Csak
*) A Fa bricius Otto által szerkesztott és kiadott
Poz S o II Yi Ki á Ili t it si Uj sli g 1899 évi augustus
havi számában az moudatik, hogy Káldi jezsuita "az
egész bibliának első teljes magyar fordítását Poz s o II Y:
ban készítette",
mi nem áll, inert a budapesti egyetem
könyvtárábau
kéziratban tulálható
fordítása már 1606ban' készült, az egyházi hatóságok
engedélyéből
pedig
már 1626- ban Bécsbon
kin-yomatott,
Káldi ellen ben
Pozsonyba mégcsak 1629·beu jött a collegium építésének felügyelésére.

iI*) VetVs
S. 1. aesCVLaplon
In praelatYraM
orDlu : S. Beu.
ConVerteb:itVr.
(= 1834.) Megjegyezzük:
hogy az aj ló félfái pompás faragványaival
a kőfaragó
remekoi, maga az aj tó sarkai val és zárai val a műlakatos remékei.
.

nohany jezsuita maradt vissza a k.iptalanutcai házban a dómban
v~gzendö
tunctiők
iniatt. l\Iaga az épület a collegiumbn
bekerangjára
került.
Lakóil.elezett residentia
val alárendelve
maradt a colleg iumnak. 1747Le-n uj két tag telepíuet ctt le a resi.lentiában
k ö n y v viz s g á ló Illinőségben
(librorum
rcvisores.)
1í 51-ben a tartouiányfönők
két
tan ács o s trendeIt
ki (consulatores]
ide.
1773-IJal} az épület a vallásalap
tulajdonába
ment át. Ez év okt. 3,ikán lefoglaltak
a
collegium
ingó t~S ingatlan vagyonJt.
Egym,lga a pozsonyi
colleg iumből a tanulmanyi alap vag-yona JI! millió forinttal gyarapodott. A dóm-tcmplorn
felé néző részének
emeleti helység eibe l775,llen az ujonnan szervezett városi elemi iskola (schola germanica
trivialis ad gradus
ecclesiae
S. i\lartini)
l.őltőzkődőtt
a tanitőval.
A Iőldszinti
helyiségekben
a dórn felé továbbra
is megmaradt a Salvator
gyógyszertár.
1780·IJan a
kőnyvvizsgáló
hivatal kőltőxkődőtt
be. 1812ben pedig a Bencések
vették át az épűletet. Majd ezeknek a távozása
után 1~50-ben
az akadémiáé
lett. Az
épületre
}·'ésüs
Gyf"lrgy helyezett
ékes ernléktáblát.
Azon idő alatt, hogy
ez épületben
a
jezsuiták
laktak,
abban
élénk
s rnozg'almas élet folyt. Az ott levő jezsuit,
g)'mnasiul1lot
sok ifju látogatta.
Volt sz iru
elöadásokrn
berendezett
szinházhclyiség
e
is. Az ebben
eljátszatni
szokott
sz inielőadásokat
nevezetes
egyének
látogatták:
Pázmán)'
Péter, Pálff)' Pál a m. kamara
clnől:e, ló34-béJl
Bethlen Gábor özvegye:

Brandenburg i Katalin,
1635·ben Esterll:lzy
i\liklós nádor. De lilás alkalmakkor
is szárnos előkelő
vendége
volt csaknem fol) . on
a jezsuiraháznak.
Ilyenek
Pázmán)'
Péler,
Kollonich, Szelepcsényi,
Arnpringen Gáspár
k orruányzó,
a m. kamara
elnőkei
és tauáescsai úgyszólván
nundennapi
vendégei a
collegiull1llak.
ióoo-ben
gr.
Pálffy János,
Erdődy Kr istóf kamara-elnök
stb. stb.
A collegium
eltörlése
után
késöbb
18s8-ban költözködött ez épületbe aj o ga k ad é III i a, me ly
1784-ben
Nagyszombatból
Pozsonyba tétetett
át s 1784. máj. 14-ikétöl
fogva a Klar isszák épületében
volt
elhelyezve.
Az akadémia
eleinte
két karból
állott:
jogiból
és bölcsészetiból.
18so-ig
a Ratio
Educationis
által megállapitott
tanulmányi
rendszeren
alapult.
r8so-ben
szepternber
29·ikén
kapta második
tanulmányi szervezetét
a z Entwurf der Organisation alapján.
Az akadémia
philosophiai
cursusa
be lett szüntetve, illetve
azt a
gymnasiummal
egyesitették.
Az akadémia
tisztán
jog tan o d a maradt
s "császári
kir.ilyi jogakadémia"
cimet nyert. Egy 18S5.
évi szept, 2s-én kelt hatósági elhatározás
okt.
z-ikán kiegészitette
az intézetet, tanulmányi
idejót 3 évre kiterjesztve
és véglegesen
megszüntette
a tanitási
és tanulási
szabadságot. T'isztviselö-képzőintézetté
lett. 1874.
máj. 19·ikén négyévi
tanfolyammal
ellátott
jogi és államtudomanyi
karrá
lett. 1875.
jan. 6- és 27-iki rendelettel a pozsonyi királyi
al.J.d,~n' ián külőn bölcsészeti tanfolyam állítrat..u föl ésrendszeresittetett
olymódon, hogy
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mindazok , kik az emlitett
tanfolyammal
összekötött,
szorosan
vett bőlcsészeti
tantárgyakat
a szabályszerüen
l11t:gkiv<:Íntdtó
idő alatt rendes tanulói
minőségben
s az
egyetemi
bölcsészeti
hallgatókra
nézve
fennálló szabalyzat
állal megállapitott
óraszámban hallgatják,
az egyetemi pályavégz ett bölcsészeti
hallgatók
szrimára
biztositott jogokat
élvezik s az illető sxigor latokhoz bocsáttatnak.
Azoknak
pedig,
kik
a kőzépiskola
i tanári képesitest
is elnyerni
óhajtják, az 1883: XXX. t.. c. intézkedései,
s a közoktatási
magyar
kirrilyi miniszteriurunak
1883. évi augusztus
hó io-én
kelt
rendelete
értelmében
azon
szakmáknál,
melyekre
ezen
tanfolyamnal
tanszékek
rendszer esitve vannak,
nevezetesen
a magyar, a klasszikai
és a némel nyclvészetnél
s a tőrténelernnúl,
az itt eltöltött
évek
a
kőzépiskolai
tari.iri
vizsg álatnril
teljesen
beszámittatuak.
Es amennyiben
végre
az
1883-84.
tanévtől
kezdve,
a nevelésés
oktatástaura
és ezek
történelmére
vonatkozó előadások
tartása is elrendeltetett,
a
tanárjelöltek
a középiskolai
tanárvizsgálathoz megkivántató
paedagogiai
tanulmányozrist is végezhetik
e tanfolyamon.
Mindezek
dacára azonban e tanfolyamnak
csak 1882 ig
voltak filosofus hallgatói,
mert
eredetileg
tervbe vett szervezete
befejezetlen
maradt.
Az akadémián
rnüködö
tanárok
összes
száma az igazgatón
kivül 10, ezek kőzűl
7 jogi és 3 bölcsészeti
tanár.
Ezek mellett
van a törvényszéki
elrnekór,
a törvényszéki orvostan
és a közigazgatási
kőz-

egészségtan
szárnár a 3 előadó,
A hallgatók sz áma átlag 250-300,*)
A h,~t terembr-n elhelyezett
intézeti
kőnyvtár
az 1<)03.
év \'l~gén 22106 kőtetet
tartalmazott
109,555
k orona értékben.
Javarészt
hittani, jogi és
történelmi
műveket
foglal magában.
Fennáll az intézetnél
3<) év
óta egy Jog á s zse g é ly z ö Egyes
üle t is, mely áldásthozó
munkát
végez
a szegénysorsú
akadémiai
polgárok
kőrében.
Jóval meghaladja
a félezret azoknak a száma, akiknek csakis elen
egyesület
támogaUsával
vált volt lehetségessé tanulmányaik
befej(~zése.
Az Egyesiilet alaptőkéje
1903-4
ben 50,810 korona,
amely a kir. akadémia
igazgatóságának
hivatalos
őrizete alatt áll. Az egyesületnek
\';)'11 egy
282 kőtetből
álló kőnyvtára
is.
A k ir. jogakadérru.itól
a második ház
az Eme ric a n ti m, a Sz, Imréröl nevezett
k isebb papnevelő
intézet.
Alapitotta
azt
ICi.p- ben jan. 26-ikán**) L Ó sy Imre pozsonyi
kanonok, utóbb
esztergomi
érsek 21 ezer
forinttal,
olyképen,
hogy
ezen intézetben
12 papnövendék
neveltessék,
a káptalan
és prépost gondja és vezetése
alatt tudományban
és papi erényekben
gondosan
k iképeztessenek
és a pozsonyi
egyház
szolgálatára
legyenek.
Lósy alapitványához
a káptalan
is hozzájárult,
átenged vén
e
l"(:lra két házat, melynek
helyére az Eme*) 1~Ol-2-bl'lI
23.! rendes
és 14 rcudkivüli ;
1~I02-3-Lall
2;)8 rCII'1e,; és ~ rel. lk ivüli j 190:l-4-bclI
il02 rendes és 18 ren.lkivüli jllghi1I1~~ató volt hoirvu,
H)

r um
í

S,

Ezzel ellentétben áll it. h.i'!. feliruta : Se
EllIorici
l+ u c i s MlJCX!,!.
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i JI a-

épüljön.
i\lajd
Veresmar
ty l\lihály
kanonok
és b.ittai ap.it 1500 forinttal gyarapitorta az alapitv.inyt,
hogy annak kamatjaiból a nővenek-kek
úgy a kari mint a
figurális
énekben
ok tattassanak.
1716-ban
Luby Imre esztergomi
kanonok 3500, Okoliosrinyi jános,
a későbbi
váradi
püspök
500 frttal járultak
Lósy
alapitványához.
1783-ban II. József rendeletére
az intézet
Budára
tétetett
át s az időközben a kanonokok folyton tartó adományai
kővetkeztében 35337 forintra
felszaporodott
alapítv.inyi összeget
a házzal együtt a harmincadhivatal
lefoglalta.
1802 ben azonban az
intézet ujből
Pozsonyba
került.
1848-ban
nov. 5-ikén Pogány
Adalbert
pozsonyi
pn(post 5000, majd IS50 ben 2000 forinttal, ISSI-ben Nagy- és Kis-Bercel
nógrádmegyei birtokainak
adományozásával
gyarapitorta
az intézet alaptőkéjét.
A növendékek egy kanonok,
igazgató,
(rector) és
egy áldozár,
alig-azgató
(vicerector)
vezetése alatt állanak. IS03-IS68-ig
házi oktatásban
részesültek,
1868-óta azonban egy
helybeli nyilvános
tanintézetbe.
a kir. kath.
főgymnasiumba
járnak s ott végzik kőzépt anodai
tanulmányaikat,
melyek után aztán
egy nagyobb papnevelő
intézetbe
kerülnek
theologiai
tanulmányok
végzése végett. Az
intézeti házat 1724-ben renoválták,
mit egy
a kapu felett levő, Uzeorőczy
Máté néhai
aligazgató
tollából
származó chronosticonos
felirat hirdet.")
ricanum

*) Est Virgo LiliullI,

a~t Emericus

ut

esset

I

Tekintve
az ezen intézetból
kikerült
nevezetes
egyházi
férfiakat,
mondhatni,
hogy e ház dicsősége
mcssze ragyog
az
országban.
Az itt nevelőelőtt
kékreverendás
itju növendékek
sorozatában
nagy számmal
találhatok
olyanok, kik később a földi dicsöség legmagasb
fokára
is felemelkedve,
az egyhLhi és tudományos
meg politikai élet
t er én a legjelentősebb
szerepet játszották. Ez
intézetből
került ki a mult században 1777ben R II el nay
Sándor
oszlergomi
érsekprímás;
178o-ban
jord n szky
Elek
tinnini püspök, érseki
helynök s a hires
jordánsky-Codex
tulajdonosa
és K o II r István t r ibunici valasztou
püspök j 1790-ben
K op ács i józsef esztergomi
érsek-pr imás ;
1 Soz-ben
Ném et II György
tr ibunici
választott püspök
és T ó t h Imre thaurnaceai
felszentelt
püspök;
18os-ben
K II n szt
József kalocsai érsek;
1806-7-ben
13art ak o v ic s Béla egri érsek j 1823' ban Sza b
József nikopolitai
felszentelt
püspök;
1826Lan K ánc z Lázár
phárai
választott
püspök;
1828 ban Si 111 o r jános
hercegptim.is , 102C)-ben gr,
For g áeh
Agost
püspök, esztergomi
föispán
spolitikai
irő ;
1810 - 30-ban Suj
n s z k y Antal esztergomi
praelatus-kanonok
és egyházi
kőltő j 1830ban Haynalcl
Lajos bíboros kalocsai
érá

á

ő

á

DVX ILLI LlLIVl\I
\'ir~o ]\(aria fltit.! Hoc Emcrice Losy
plantusti
Liliu fundo
/ Liligurue
l\latri,
Liligoroquo
Duci, / Ergo EUlüriealli hit;
eroscant
virtutie
alumni,
/ Quos Dl'lIS ot Virgo, ([tIUS ElIIericus aun.t - I Dux

il'i Lilium est chronosticun,
ni sli :11.

indieaus

anuum

renovatio-
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sek;
1833--l-ben
Radlinszky
Endre,
az egyházi
irók ezen leg-tevékenyelJbike
j
1833ban
Schopper
György'
rozsnyői
püspök;
1836 ban 13olt izár József mylasai felszentelt püspök;
1836-7-ben
1IIoly i
Arnold a hazai mythologia
és mí\tiirténet
ezen
elsőrangú
fáklyav ivője,
az
IpolyiMuzeum rnegter emtöje,
előbb a besztercebányai, majd aztán a fényes
váradi
püspöki széken ülö egyházfejedelem;
1838-ban
Za l Ic a János
györi
püspök;
1839-ben
R ime ly Károly, Rudolf trónörökös magyar
nyel v- és történelem
tanára,
egy id őn át
pozsonyi
kanonok-plebános,
a Prizrnrineurn
és a pozsonyi
társas káptalan monografusa
s végre a besztercebányai
püspöki szék birtokosa;
IS_lo-ben 131 li m el h Llber
Ferenc
esztergomi
kanonok
és finom érzék li egyházi
iró;
18:p-cI2-ben
Mri r k u s Gyula
esztergomi
kanonok
és választott
püspök;
lö42-43-oan
C s zis z k a Györg-y kalocsai
érsek és II i d a ss y Kernél
szombathelyi
püspök;
IÖ.:j.3-ban Sam ass a József
egri
érsek és Dan k ó József
címzetes püspök,
pozsonyi prépost, nagytudománYLl
theologus
és műtörténetiró;
184s-ben
Dll 1 á n s z Ic y
Nándor
pécsi püspök;
18so-oen
Pór Antal esztergomi
pr aclatus-kanonok,
hazánk
Anjou korának
leg sz akavatottabb
s legtekintélyesebb
ismerője:
18SI-ben Cse 1k a
Nándor
felszentelt
püspök s Budapest
első
érseki helynöke.
l lozxá adhatjuk.
hogy ez
intézetben
müködött
mint
tanulmányi
fel-

ügyel() a hazai papság
tagja,

a

l\Iagyar

Tud.

egyik legtudósabb
Akadémia

disze :
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E, n a II z Nándor
püspök
és pozsonyi
prépost, ki a pozsonyi
Sz. Andrtistemet
öben
nyllgoszsza
ki lankadatlan
kutatásainak
fáradalmait.
l\Iint tanulmányi
Ielügyelö
állott
sok éven át ez intézet élén San t h
Károly
pozsonyi
praelatus-kanonok,
ki a
vezetésére
bizott
in tézetet minta-in tézetté
tette, a rája bizott
növendékeket
pedig
hazafias szellemben
és méltó
papi kiképzésben részesitette.
De vannak az előszámláltakon
k ivűl még más igen érdemes
tagjai is az esztergomi
föegyházmegyei
elerusnak"}, kik az Emericanumból
vitték ki
magukkal
a hazafias nagyratörekvés
szellemét s váltak utóbb
az egyház
és állam
javára
és diszére.
Ii:uIHlczillus-uh-u. (K a P II Z ille 1'ga sse.) Ezen az Óvár ost a Terézvárostól
clv.ilasztő széles és t~lénk utca a Vármegyeó

*) Emlitiük
K o v ,1 c s József papneveldei
tan.irt j
Ur lJ a II o k Ferenc
pozsonyi
kunonokot
és hirneves
pPlllulogot;
JI e i II (J r
Károly
cinizetes
jJii,piikM,
pozsonyi
kanonuk-pleb.iuust
és jeles egyházi sz.iuokot :
K rot k y .T,ízsef esztergomi kanonokot
és II íres egy,
h.ivi szónokot j Las S II Lajos
pozsonyi
kanouokot :
ill ajt II ~ II Y i AJ,M
il l',í t..t
S
sasv.ir i U;espnrest;
K I i III s to in (K Jhalllli)
J ózsefut,
a nagyszombati ersoki
flig'ym Il asi II II I érdemes iguzgutój.it
tÍs szorgalmas
egyházi
ir,;t j M á II y Jűuos pozsonyi,
utóbb esztergomi
kanonokot é" t'gyh,ízi init j gr. I' o II gr atz
Adolf vágujhelyi
lIrl>jliJstut és volt
országgyülési
képviselőt j
S c li r o i b or L.lsiJ,í gy,::ri
kanonokot
és szugsz.ínli
apútot : Z il II ,1 t Ötliill' poz souyi
prépost-kanouokot
és
városi p lolninost ; S o III ogy i Alajost
a Sz. Istváutársulat
aligazgabíját,
a jeles
cgyluizi
irőt j Do d e k

C"I':Jec:icut udvari
káplunt
k ..'nyvtár-ürét
stb. stb.

és a

budapesti

egyetem
;j
le;'
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ház-teret
kőti össze il Vár-úttal,
illetve a V ártelek-utcával.
1Iajdani neve Li c It ten s te i g
volt s ezen fordul elő a lIalácsy-Iéle
1849/50ik i városi térképen is. l\Iai nevét 1879. ót a
a jul. 28-iki városi közgyült:s határozatából
viseli a Kap u cin us o k után, kiknek kolostora
ezen és a Kisfaludy utca
sarkán
áll s melynek
kerti területe nem csekély
részben a Torna-utcára
is kiterjed.
A kertet
a Kölcsey
Ferenc-utca
határolja.
A Kapucinusok
kelostora
és temploma
1718-ban
épült gr. Esterházy
Imre
pr imás
buzg61kedasa
és támogatása
mellett.
Tagjainak
száma ez idő szer int 29. Fennáll benne kapuczinus növendékek
kiképzésére
való leetoratus, A Kapucinus-utca
éjszaki sorának
boltoshelyiségei
nagy részt szintén a kapucinusok tulajdonát
teszik, E beltak szakadatlan
sorban
kővetk eznek egymásra,
mi
az utcát felette
élénkké
és festőivé teszi.
Az itt levő A r any - Kere s z t r ö 1 cimzett
vendéglő
már a mult század eleje óta áll
fenn. Korabinsky
is említi 178I-ben. Jobbára
liptói és rozsnyói
fuvarosok,
morva, cseh,
nyitrai
és trencséni
zsidókereskedők
keresik fel.
]i:úl·olyf~llvi-út. (K ari dor fe rst ras se.) A Mária- Terézia-út
folytatásában
a Terézvárosból
kivezető
s a Pozsonytol
7 kilóméterre
eső Károlyfalvára
s Dévényre,
de a bájos Malomvölgybe
is vezető ko csiút mentén
található
az izraelita 6- és ujtemető, valamint a terézvárosi
kath. temető
is. Itt vannak
a Mária-Terézia-út
végén
levő vámsorompók
elött a város
gr án i t-

il .i

n

y

<1

i,

melyek

épület-alapoz

ásra,

part-

er őxit ósr e, szárazker
itésr e, dunai töltések re,
utc.ik
ruakadaruizalására
és kavicsolasára

való tőr melékkővet
szolgáltatnak.
E bri nyrik
már a kőzépkorban
müvelés alatt állottak,
mert az 1442. és 1492 évi szrimadőkőnyvekben előforduló
feljegyzések:
a grueb
an
Jen IIawsperig
és a grueb pey dem geschloss nyilván rájuk, a váraljai kőbányára
vonatkoznak.
A vriros
mint főldes úr, a
k hőz való jogát
leülőnben
másutt is érvényesítette.
A városi
XV. sz. számadó
könyvekben
nagyon
sok tétel vonatkozik
a köbányákra
(Steinpruch)
és a köfejtökre
(Stainprccher).
A haszn.í latos kőbán yak részint a városi árokban
a 5Z. Miklósegyház
és a Vogltorony
kőzt, tehát a mai Vártelken, más bányák a Mélyűtnril s azon túl a
régi Sellendorfnál
voltak. Ez utóbbi a mai
Sz idinabán yának felelhet meg. De az '499.
évi számadőkőnyv
ernliti a Rősler steinpruehot is. Ez ma is művelés alatt áll. A városi kőbányák
összesen kőzel
10 holdnyi
területet
foglalnak el 5 értékük 26812 koronával van elkönyvelve.
A város költség
vetésébert
a Váraljai, a Rősler- és Szidinaköbányák
jelentős
tételképen
szerepelnek,
mert mig az ezekre menő kiadás 16-17ezer kor onát tesz, addíg a bevétel 22-40ezer koronában
van előirányozva.
A Dunapart építésére szükségclt
köanyagot
a Rösler hánya szolgiltatta.
Túl a köbányán
fekszik a károlyfalvi
út mentén a Kasmacherszigeten a Vár o si viz m
Létesült
1885ben magán vállalatképen,
189l' ben február 1.
ő

ű.

:?:?27,5-12 koronányi
vételárral
városi tulajdonba ment, mai értéke 2,34:?,409 kor ona.
E vizrnűnél H)03-ban a vizemelés
I,I23,f)()8
s igy átlagos napi vizemelés
3136 kőbméter
volt. Vize mindig tiszta, sz in- és szagtalan,
jóizü és friss. A vizrnű nem csupán üzleti
szempont
alú esik, sok tekintetben
jótékonysági
intézmény is, mert utcalocsolásra,
nyilvános
szőkőkutak
számára,
a városi
csatornák
őblitésére,
tűzoltó
gyakorlatok ra
és tűzveszélyek
idején
1<)03-ban 1,123.608
kőbméter
vizet ing"yen szállított.
Ii:árl_át-utt·u.(K a rp athen g as se).
Az Újvárosnak
ezen már szépen épülő utcája
a Pöllni-út folytatésában
a Sánc-úttól
vezet
a harmadik
államvasuti
viaduct
irányában
a szölőheg yek felé. Nevét aKi s . Kár P á t i
hegység
után kapta, melynek délkeleti végszakadékai
Pozsony ig
érnek.
A városi
m II nk á s -1 a k óh á zak
telepének
keleti
pavillonjai ez utcára szolgálnak,
mig éjszaknyugati pavillonjai
a Szarvas-utcára
érnek
ki. A l\lunkás-Iakóházak
első eszméje
Kurnlik Tivadar városi polgármester-helyettesben fogamzott
meg városunkban
s úgy
valősult,
hogy a város rooz-ben
megvette
21865 koronán Pingitzer András, Zec1uneister
Zsuzsánna,
Macher
Mihály,
Pingitzerné
szül. Macher
Szabina
és Albrechtné
szül.
Macher Er zse helybeli szőlőművesekuek
az
"~Obere Eisgrübeln"
szőlődülöben
fekvő,
1953 D-ölnyi
ősszkiterjedésü
telkelt.
E
telkeken épültek aztán a munkás-Iakóházak
1902-ben novembertől
októberig val6 időben
Feigler Sándor építőmester
által, Kittler és

helybeli
épitőmestereknek
a kereskedelemügyi
m. k. miniszterium
műszaki
osztálya részérő]
fölülvizsgált
tervei sz er int
ci [7.185 koronány i kültségen.
A telep IQ
pav illon szer űleg
épitett s egyenkint
kétemeletes házból áll. l\Iindegyik
házban van
emeletenkint
négy, egészben tehát 12 lakás,
melyek mindegyike egy-két szobából, kony!l;íl.>ól és élest.irből
áll. l\linclegyik
házban
van egy
kőzős
mosóés vasaló helyiség.
Két-két
Id.2 kőzőtt
egy 93'4 C-öles
kert
van. A telek hosszában,
a két ötös sorban
épült házak között egy 8. méter széles út
vezet.
Egy-egy
ház 70 fJ-ölnyi
területet
foglal el. A telepen
120 egyén
lakik. A
gyermekek
számára szükséges
játszóterül
egy a város által rooa-ben özv. Zechmeister
Antalnétól
11.696 korona áron megvett
s a
lakóház-teleppel
határos 742 [J ölnyi telek
szolgál.
A telep
eddigi
összes
kőltség e
tehát:
telkek
vételára
33561, átruházási
illeték
(4'3"/o-nak
a fele) 1443, kőzvetitői
dí] 200, épitési költség 417.485, összesen
452,689 korona.
Tiszta bérjövedelem
17945
korona.*)
Katona József"-utca. (K a ton a
]ózsefgasse.)
Az Ujváros
ez utcája
a Stefánia-utat,
illetve az Aulich Lajos-utcát
kőti össze a Kőnyves
Kálmán-utcával.
Athasítja a Szlávy József-utca. Nevét Kat o n a
József,
hires költö
és szinrnűiró,
il Bankb.in dráma
szerzője
után viseli. Született
Gratzl

*) Tlrntto 24313
alatt) 6:167 K.

K., kiadás (adómeutesség

tartama

Kecskeméten
Iíl)1
nov. r r-ikén.
:\[,:.t;halt
l~J() ápr.
ró-ik án Kecskeméten,
hol emlékét egy, aszülöházára
illesztett emléktribla,
a temetőben
egy a kőlt
emlékéhez méltó
sirk
a sétatéren
pedig 186I-ben felállitott
szobra is fentartja. Kecskeméten
az ő emlékére Katona-kőrt
is alapitertak.
Összes müvei 3 kőtetben
Budapesten
jelentek
meg
r800-8I-ben.
Ii.ecsh:e-út.
(Gaisweg.)
E hegyi
út a Védcőlőp-útből
indul ki s huzódik fel
a vőrőskereszthez.
Összeköttetésben
áll a
Wőlferlúttal.
Ez út alsó részében
van a
Szentkút
(Heiligenbrunn).
E viztartó már
régi erelletü, ebben gyüjtötték
össze azt a
vizet, melyet cSl)veken át vezettek a Kecske(a mai Kisfaludy-)
utcán
át a Sz(~ntéren
állott,
[816-ban keletkezett
kőzkúthoz.
A
Szentkút
mint
szőlődűlő
igen
gyakran
említtetik
a X V- és XVI-ik
századi
végrendeletekben
li e i l i jr e n prul1, h e y l i ge s
pr und 1ein,
he y 1 ing pr un neveken.
1i:(>.luényselU' ••- uttm. (R a II c hf
g
e.)
tartozó ezen utca a Récsei-útból
indul ki
a Marhavasár
mögőtt
vonuló vasúti t()ltés
felé. Városunkban
a k é 111 ény s e p rök még
csak a XVL szűz adtól kezdve emlittetnek,
I1~V
szerint
először
I502-ben (Rauchfangkehr er}. Régibb
időkben szegény emberekkel tisztittatták
a kéményeket.
igy még
L!91-ben is. Ma 4 kéménysepr
ő-cég V:1n
Pozsonyban,
melyek seg édeikkel vége;.tetik
a mun kát. A város összes k éményeinek
a
száma 1,1,037, Elili()! esik al I-sö kéményö
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Ujv.ir

oshoz

5í71,

sepri)
kerületre
3()C>2, a II ikra
ikra 5')(\1, il IV-ikre
(rV3.
Ji:('IU

IU'len )·'ark

aSMII

a

111-

h·u. ((( t~111-

p e l e n Farkas-Ga~se):\
F~~renc-Jt)iSdv.irosnak
ezen
ujon sz.rl.rilyozot
t utl';íj;l'i)
a Grössling-utcát
I,Jlti össze a Justi sorral.
Hdöle
szakad
ki a :-lzlemenics
P:d- és a
Rakovszky
István-utca.
Beletorkollik
a
Gy;h-utca.
})2Ii
sora
mcntén
állanak
a

Durvay-f.'!c

cottage-ház:d.;:.

Nyugati

sora

rnentén
pl~dig' a 1)llrvay-féle
gözfLirészés
ácstelep.
Nevét
IS7() jul. 28-ik,in
kapta ez
utca
Kempelen
Farkas
hirneves
gép':sz
S
Lingell11f~jü
polihisztor
után.
Szüktdt
Pozsonyban
1734 jan. 23-ildn.
Atyja Ln)..:elber t (t(l(\U17Ót) pozsonyi'
Iőharmincados,
utóbb
url vari tanácsos,
illdigell~lll
magyar
nemes
volt. Testvérei
közül il l(~gid{)sl)ik,
Andr.is
rnint poszonyi
kanonok
halt
nwg,
János testvére tábornok, majd udvari
kancellár iai tanácsos
volt. A testvérek
l(~gfi;ltulabbika
Far kas
Bécsben
végzett akaelémiai cursust , németre fordította
Mária-Terézia tőr véuykőnyvét
, rnive] a királynő
figyelmét nagy mérték ben mag<Í ra vonta.?") C yorsan emelkedett
a magyar
udvari
kamarai
fogalmazói
állásból
titkárságra,
udvari t.m.ícsosságra,
végre 177ü-han consiliár iusx.ig ra
a mag)'ar-erdt::lyi
ud vari
k ancellári.iu.il.
*) .\ r~;;'i ul ca a (;ri;,;~lillg'-lIlL;i",'" a Jakal.J,ir,\vezetett SlIPlll a .l ust i-surra.
**) Mikor 17f> l-héll a JIJ:lhyar u.l vari kalllar;íh,)'l.
f••!;alllla'l..~II:lk nevez tók ki, 1\I,íria-'('ur<Ízia
sajiltl"'ziil.,g'
ir tu a resolut.iót : "a 1I1i1g'pl' u.l vuri kamara
sukat f.,ti'
nyerni az iíju 1\ c III ll" 1 () II úrh:tll."
terre

Hi\'aLl!os tecnclői Illcl!t:tt száz e~·\,~lífél~re
~
jl.l'ltt id,'je. Ig;lzgat\íj:l
volt a IlLl.,-:yarorsógi
(Isszes sóldnY;lknak;
részt vett a
~j.:lnn.~·yarorsz;ig-i
IH~J111:tteh:pit~sllt"~Jl;
vez et t e a korribbi
k ir.il v] p.ilotu épitkez ései t ;
lwrendezte
a
Ih;C"i
SC'hiinl>runn!J;lI1
a
most is IIH.:g!e\·I) sZliU)kulat;
a vakuk
rész(~re iró.~·(~pet riliitott össze;
a göz,-:épet
t;i~Jldesilelk
; a g<'SzturlJin;ít
Ieltulrilta ;
a Ilt·t(:g J\Llria-Terézia
kil:álynö
si';II11:ira
Il1 )zgó;lgyat szerkesztett
; az Adria-tár sasé g
rcszére
tengerhez
vezető
csatornatervet
•.... ')

j.;

t

k.-szitctt ; foglalkozott
emellett
r éz mot széssei, rajxolással,
zenével,
kőltészettel,
irodalommal; beszélt .hét nyelvet: Ia tint, magyart,

n,"l1leld,
trancirir,
angolt,
olaszt,
tótot
(~s beut azta
cgösz
EIIJ"()pát.
J .egnagysz erű hh találmányai
a sa k k o z ó g (; p és
a b e s z l g p.
Mindkett
övel világhirre
tett szert.
If. Katalin
c.iruő, Nagy Frigyes, L Napoleon
s sz.imos más hirneves
krfi
b.hnulatukat
lejezték
ki geni~ílitása
fdell.
A kl:t gópről
egész
irodalom
keletkezett.
A sak koző g(~pet Pozsonyban
készítette
el 17()<)-ben. Htiza
és műhelye
a
Duna-ureában
volt. Családjával"]
az első
emeleten
lakott, a második emeleten volrak
mühelyei.
LegnagyoLb
szohája
valőság os
muzeum,
Il::lg'ybecsii
r iikaságok
gazdag
gyüjtclllénye
volt. A sakkoz óg ép állítólag
é

ö

Philadelphiában
>\-) W,;.J

é

égett
1I..jo.• egy

l' i

el

(lll

r.vbelill~ AlIIla hLíri'l volt. Ez
g)'l~rJ~i\·!ie: l{áJ'tdy
és Tllrl~zia.

185-1-1>el1. [őval

i leány,
lIlá~(ldik
nemes
IIt.\Ll,itf.l sziUotott
két

23:1

geni:llisabb
volt lj esz é I () gép e. 1 rangja
gyermeldltlng
volt, v+le árt ikul.il! szavakat
«jtett ki. l\leghalt
Iűo,l-ben
március
ilS
2úiLlll.*)
Ii:(·,,~·fr-I)in(~. (B r o elpia t z.) 1"7.('11
sza l.á lytalan
ötsziigct
b:pe zö t:lg as t/r
az
Óvároshoz
tartozik,
<le 3 k(iz(~l,]\Orban már a v.ir osfalakou
ki vűl esett.
A
V ásrir- tértől a mészrirosok
húsk ivágó-Lő.léi
választják
el. A mészűrsz ékek 1. Lajos
k irály idl~jébcn ide helyeztettek
át a János
vagyis el Bauhyány-térröl.
A mai bódék
azonban,
szrimsz er int 12, ujabb
épitésűek.
Ezek eg'y-két
főlülépitrnényen
kivül
mind
v.ir osi tulajdont képeznek s évi 9379 korona
bért és .lK.j. korona
hérfillért jővedelmeznek,
A f;~lúléJlitm(~nyek városi telken álló mag.in
tulajdont
k':peznek,
de a város
azokat
szerzöd(~sileg
barmikor
minden kártérités
nélkűl
lebontat hatja.
A húskivágó-bó.lck
m()gött a kenyeresek
áruhelye van. A kőzépkerban a Kenyér-piac
nyugati sora mentén
huzódott el a városfal és a városi árok. A
r.rlak eg-yes részei I11ég láthatók
a ] lurnmelutca házainak udvaraban.
Dc a Kenyér-piac
('é!"y részén terjed el a város egyik temetöje, a Sz. r .őrinc-eyyház
körüli temető is,
mely li/4-ig
.illott felln. E temetőben állott
Sz. Jakab javadalmas
k ápoln.ija,
E temet őbcn lett elhantolva
a pozsonyi
Főtéren
pallossal kiv,:gzdt
nemzeti
vértanu : Bónis
*) Er.Iokes
egyik

uuokájn

EI().!.

évi

cikket
Kempelcu

kÜ/.öl

l.l,qa

dl'cűlIll,ori fiiWW"'ll

r •.íla és lahílllláuyairM
a '1'o r lll. t II II. K ii t: 1.
G7H-t";Dfl, JI.

Ferenc. l\fegcmlitji':k, hOt!)' a Keuvérj.iacon
rent!['lri állomás Y~!11, mcl y egyúttal
sel.kől,;si szekrénynycl
biró első S\~g.-.trnyujtéisi
(li lornás.
li: to,.o esz (...IJ t (' a.
(I'~r e II z g. ass e.)
Az l fjvál!)S eszdcs
lllc:íja a i\L:,.h.iy<lsJrl/~rtijl a S,ínc-l'tti~
krjt~d. lkk .• kollik a
Kov.icsutca,
a \';rá.:..: \'ölg-yi-ulca, a Honvédutca, a Teknyősbikatő-uu-a
s átha si tja az
állami
vasúti r cn.lez
udvarba
vivő sinút.
Nr-vét
azon
Kert~szt-kápolna
után
k:ll,ta, mely ez utc.ib.m,
annak
a Virágvőh-vi-utcával
való találkozása
helyén áll.
E kc.esz tes kápolna. a í<ijddlmas Sz.-SzClz7.el,
már a mult
sz zadok ban
lllint 13 1'1 c S Ú zta t
k p o l n a (Urlaubskapelle]
ernlittet ik.") E nevet onnan
kapta c kápolna, mivel itt búcsúztatták
el a világtól
azon
halálra itéltek et, kiket a kőzelben felállitott
bil61:in kivégeztek.
E Kereszt-kápolnát
I'oeckh J6zsef virág\'ölg)'i
plébános
1853.
aug. 2H-ikán k()zgyüjlésböl
fLII)'t
pénzen
megúj itatta.
A7. utca régi neve Als
Ker esz tu t c a (Unlere Kreuzgassc)
volt, ellelltélben
a
Fel s ő - Ker esz t - II tc á v a 1 (U be reKreuxgasse),
mely névvel a mai Erzsébetutcát jelölték.**)
}\z lK74. évi júl. 28-iki
városi
közgyülés
ct két nevet
l11t'gszii ntelte s azt Ker esz t - II t c ;i r a eg)'5zerüsítctte.
A Kereszt-utca
és (IZ Fncllicherő

á

ó

á

ő -

niunut

il) Jg-y Kornbinskynél
js 171)1-hclI.
il") llie ohere I\r'-:lIz!;as~1.l irj« Koru biusky
\"0111 S c II Öli d " r
r t II lj r ihren ,\IILu:g.

re

~37

utca sarkán
feküdt fl:gen a l Ierberstein-,
előbb Fsterh,ízy-t/'Ie
major.")
Az i: 1 levő
nagy udvaras sarokhaz
Illa is figyellllcztet
e régi minös('>gére. A Kereszt-kápolna
kőzclében
volt a régi pyr amis és szélm.dom.
],/. utóbbi
egy n~gi
kéziratos
térképen,
mely a városi
levéltárban
van, fel van
tüntetve.
Körülbelül
ott állott,
hol most
a Stein-testvérek
sőrfőzö
telepének
lakóh.iza van. Ahol pedig ma a Ludwig-féle
gözmalom
van, ott állott, a gözlllalom
és
a Tcknyősbékató-utca
kőzt abi
t f a.**)
A város
még V. Lászlótól
kapta
volt a
pallos-jogot
(jus g laJii). Ennek értelmében
halálos itéleteket
hajlott végre.
A céhek
kÖleless<Sgéhez tartozott
a bitófát felállitani
és fenntartani.
lu fejezték
le egyebek
kőzött Drabitius
morva testvért
167I-ben júl.
i j-ikán,
Holttestét
iratai val együtt
elégették. Itt akasztották
fel r8SJ han szept. z-ikán
Gáspárich
Kilitet a szabadságharc
ban való
részvéte
miatt.***)
Al, u d wi g-féle gőzmalom
és sertéstdep az utca kulső részén fekszik. A Ludwig Gottfried-céget
a csehországi
Archból
bevándorolt
s rbso. júl. o-én pozsonyi
polgárrá lelt Ludwig Gottfried
alapitotta
mint
sertéskereskedő
I~L~o-ben. A cég jelenlegi
íönőke Gottfried legidősebb
fia, az rX4s-ben
ó

*) Euditi Keruhiusky
17til-boll.
**) Gl'gen den Schildkruteuteich
und den Hochg'tlridlt,
irja Koruhiusky
1781-hen.
A fenntemlitett
v.iroslevéltárí
kéz.irutos
térképen
fel vall tüntetve.
'''*'') L. fl'lIllt"IJh G;í S II il ric It Ki 1 i t - II tea.

aug. ~q-éll született
Ludwig J~iIlOS, ki al
apai űz letet a mostani helyiségekn(;\":
1863ban történt meg~.zerzésével
országos jelentőségre
emelte. O a régi űzletet nagyarányú sertéshiz laló vrillalattá
fejlesztette,
felépitette r88o-ban a buza és gabona őrlésére
berendezett
nagy gözmalmot
és későbben
a nagykilerjed~sü

úri

j.inos évek 6ta
rosi tanácstermen
tokat

tesz

lakóháxat.

városi képviselő,
kivűl is fontos

a város,

de

az

Ludwig
k i a vá-

szolgála-

ország

érdekei-

nek is. roo.i-ben adta ki Pozsonyban
jelent~L,~gteljes mű vét: E 1111 é lk e li é sek P oz s o nyn a k k (i z e l i 111 U I (j ,i ról ('-s leg- k (il ele b i j lj v öj é r ö 1. Atyjanak
lööu-uan
történt elhal.iloz.isakor
egy
5 ezer
tor-intos
alapitv.inyt
tett a városnál egy kereskedelmi iskolának
Pozsonyban
való Ielá llitrisára.
Fz az alapit vrinyi
tők e lényegesen
hozzeij.irult
Iöös-lwn
II j>(\zsnn);
Felsőb!)
Kere sk e dellll
i isk o I a létesítéséhe».
I .udwig
Jáno:,; fia Ludwig
Ernő, cs. és kir. alconsul
Chinriban, irodalmi
munk~í.ss,:igáv'-il tűnik ki
s a magyar
nemzet
öseredetének
kut.u.isában is
mányos

vérmcs
reményeket
készültst~,~l:hez.*)

köthetni

tudo-

A Ludwig-féle
telep átellenében
van
a volt Vág v ö Igy i vas úti in d ó ilá z és
a F'i k -Lü z r l a k t a n y a. Az első 66Il
rl-ö1nyi vagyis 5 (1200 [J-öles) holdnyi
és
61 ro-öles
terűletettel
bir. A második a
városi évi költségvetésbe
2450 koronányi
ő

é

*) L. Khillai
IIira,ló

iuos.

m o s k ciuiű
évf. Gl. sz.
é

XVI.

cikküuket

it

Ny.

bevétellel
beállirva.

('os

i ki.ul.i ss.rl

1::>60 koronány

Ií.ert(>.sz-utt~n ((~ii r t ner g

il S

van

se).

Az
Ujvárosu.rk
ezen hosszant
nyujtott
utc.íja
a Marha v.is.ir-tértől
a Paar-utc.iig
terjed.
Belé torkollik
a Fűzfa-utca
és a
Zsigmond-út.
Aihasitja
úg)' a pozsony-dunaszerdahclyi,
mint az államvasúti
rendező
udvarba
vezető
vasút sinútja.
lüSgi neve
Nil g- Y - Ker
t ész - utc il (Grosse Giirtncrgasse)
volt, mit az IS79. évi jul. 2ö-iki
városi közgyülés
Ker t ész - utc ára
változtatott.
Ug)' régi
mint mai nevét
ez
utca a benne és környékén
lakó ker t ész ek után viseli. A k e r t s z e t Pozsonyban ősidőktől
fogva
viruló gazdasá.l.;i ágat
tett. A XV. századhól rtink marad konyhaszrimad.isok
ételekűl
felsorolják a kéÍposztiÍl,
kolk áposzt.it, répát,
hor sót, spinátot , pdrez sclymct,
mctélő
hagym~i! és a ú;IJ saláLit, vagyis
a helyi kerrészet
által termelt
z()lds(~gt~~I(:ket. A sáfr;iny termelés
is divatos voll városunkban.
Dc il kertészet terén a
gy Ü 111 öle s ter III elé s is sza pora volt itt.
I)ió, meggy,
alma, kőrte, cseresznye
minduntalan
ernlitvék
szrimadókón
yveinkben
és
konyhajegyaékeinkben.
1457-Len jun. r.i-ikén
V. Lászlo k irályt cs a velejött Cilley grófot a város cse res z n)' (~v e 1 vcnd(~gelte
meg.1)
l\likor
l\Lity,is
k irrily nejével
lseatrixxal
1477. jul, zz-ikén
Pozsonyba
jött, a
város nek ik hallal, Lorral és k r t é v e 12)
kedveskedett.
LjC)3-ban a napéjegyen
ünneé

ő

1)

m it Kir

s c li II ll. _:!)

urit

PIll t z e r. -

~40

pélye (a Sllnabentfe\\'er)
alkalmából
a városi kamarás
eg-yebek kl)Xött az urak számára
meg gye ll), q()-l--ben és 1.')03-ban
ugyanily
alkalomból
cse res z n y é t vett. 2)
A nemes gyümö!cstenyésztés
mellet t bizonyit az, hogy
Is60-ban
a városi tanács
Ferdinánd
császárnak
5 tallér értékű nemes
cse res Z II Y e -oltvanyokat 3) ajándékozott.
ls()()-ben ugyancsak
a város az ő számára
uolgozott
ötvösnek
1 tallér,
4 schilling
és
:q dénár
értékü
8 cse r c sz n y e-oltványt']
és 4 almafai fl) adott.
150-I-ben aug-. n-ikén
a városi
tanács Riedesei máltai comthurnak
Lalakat
és kör t ~ ket ti) ajándékozott.
Egy
1676-ban
rendezett
lővészeten
a "áras
a
lovészeknek
ug-yancsak
B lu t z er-eket
adatott 1 frt. l~ dénáron.
Ezek és szamos hasonló adatok tehát tényleg
hirdetik,
hogy
a gyümő!cstermelés
városi kertészcink
egyik
kedvelt gazdasági
<igát tel:~. A kertel: tényleg' szaporák volták mindenfelé : a Grösslingen, a dunai szigeteken,
a városi ligetben,*)
de a vári területen is, Il, Ulászló 14<)0. évböl
való okiratábel
kitetsz ik , hogy
a pozsonyiak
az Ulászló
rnegválasztatasa
előtt
való időben egynémely
a pozsonyi
várhoz
tartozó szölőt
és ker tet
elfoglaltak
s
azért
meghagyja
ezek
vissxaadasát.
A
1) w e t c u s o l n. ~) Kinen.
Kors<;hclJ.
::):11
gal' der
ed e lston
l'lJlzkor~Gholl.
4) verert
8 k c r s c h e n Lvő l z u r. 5) 4 AVfelL a u m. 6) PIli t z o r b i rn.
*) A városi
ligelbl\lI
lorö
v.irosi
ker le k o t
emlitik az 15~1. évi városi sz.iuia.l.iköuyvek : dy lakcu
h e i d e II gül't t o II k;rejpzé~sol.
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XVI. századi
városi jogkönyv
szer int a
ker tek után a polgármesternek
pénzbeli
szolgalmányok
jártak.
Az 1434. és 1439.
évi városi telekkönyv ben a városi polg ár ok
egyes ker t j e i is bejegyezvék.
Arnabban
il város első részében
12, második
részében
4 kert; ernebben
az első részben
~, a
második részben 2 kert. Az 1379. évi adókőnyvből
kitetszik,
hogy
egyes
ker tek
meg voltak
adőzva,
mint Weisz
Jakab,
Sala y Peter,
a szigetségen
Prodestorfer
J,lnos.
valamint
Strewso
kertjei,
mások
meg nem voltak megadózva,
mint Tr eletsch,
Chuepoden,
Poli
özvegyének,
Chirichenchnoph,
Lewbel
Cheller,
Nykusch,
Tynchowl és Hauer Mendel, Reyhard
s a sligetségen
Marczalfi
kertjei.
De emlit ez
a.lókőnyv
kertészeket
is, egy
Konrád,
Ruedel, l\liklós és egy másik Miklős nevü
kertészt.
Ma a város birtokában
levő kertek
száma
ugyan
jelentéktelen"),
de annál
jelentékenyebb
a
privátkézben
levőké.
Hivatásos
kertészcink
száma
ezidöszerint
valami 47, kik kisebb-nagyobb
terjedelemben mű- és konyhakertészettel
foglalkoznak. Kert jeik túlnyomólag
a városi periferiákon fekszenek
a Bab-, Bodza-, Kereszt-,
l\fező-,
Bocskay-,
Paar-,
Füzla-,
Virág-,
Teknyösbékatö-utcákban,
aMalomligetben
és a Malomligeti-úton
és a Ziegelauban,
de
a város
belsöbb
részeiben:
a Baross-,
*) Valami
könyvértékbou,

II

holluyi

az egész

i 75 7 koronáuyí

rs

Széplak-,
Aulich-,
Védcőlőp-utcakban
is.
Legtöbben,
ró-an mégis a Kertész-utcában
vannak. Kőzűlük
többen:
a Reichsthalerek,
Nirschyek,
Lappik, Gallék, Bruckner,
Schwenk
cégek a legjobb hirben állanak.
A kertészeink
által
ma termelt
cikkek
részint konyhai
vetemények,
részint gyümölcsfélék.
A konyhai vetemények,
u. m.
borsó,
lencse
s bab termesztésére
nem
kevesebbet
mint .1528 hektárt használnak.
Pozsonyban
átalán
a kerrészet
e nemét
nagyban
űzik, még
pedig
nem
csupán
ház i fogyasztásra,
hanern
kereskedelmi
árusitásra
is. Sok hüvelyes
és zőldségféle
megy innen naponta
úgy a Dunán mint a
vasúton
a kőzel levő Bécsbe, amint azt a.
Pozsony és Bécs kőzőtt rendesen
kőzlekedő
helyi személyszállitó
hajón a hajózás egész
idénye alatt, valamint a vasútnál a felrakódásra kerülö kocsikon szernlélhetni.
De igen
sokat szállítanak,
főleg k arfiolt és paradicsomot 13écsen túlra Éjszak-Németországba
is. A pozsonyi
és pozsonyvidéki
paradicsom
kedvelt
és keresett kertészeti
cikk
a Lajtán
túl s ezért a termelőket
aggodalom mal tölti el az a tapasztalat,
hogy
nehány év óta egy, némiképen
a peron osporához
hasonlító ártalmas
gomba mutatkozik a paradicsom-ültetményekben.
A
kertészek
érdekeinek
előmozditására
van
Pozsonyban
Ker t ész - s z vet kez e t
(Gürtner-Genossenschaft),
melyhez
ezidőszerint 32-en tartoznak,
mig Is-en a szővetkezeten kivül állanak.
.
I~i1{öf(.-(lt. (II a fe 11 st ras se). Ez
ö
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th a Ferenc-józsefvárosban
az András királytért öl délkeletre
a justi-sorról
vezet
a
Téli-kikőtőhőz.
Belé torkollik a Segner-út,
áthasítja
a duna parti vágány,
a Széchényiutca és a Nádor-utca.
A kikötő rendes forgalmi és védő
(téli) kikötő,
mely után
nevét kapta. Legujabban
épült ki a fölJmivelésügyi
miniszteriurnnak
1897 évi rendelete következtében
a Duna balpartján
a
város alsó keleti oldalán a Fődunával
párhuzamosan. Építésének
költsége 950 ezer frttal
volt elöirányozva.
A kikötő területe egészben
50 hold, medencéjének
alapterülete
3~ hold,
befogadó
képessége
legalálJb
250 hajó.
Parthossza
összesen
585° méter.
A kikötő
ieleutösége
abban nyilvánul, hogy Pozsonyt,
az abba nyolc irányból
beszakadő
vasúti
vonalak, egy az ország nyugati határán, a
folyam mindkét
partján
100-,-150 kilőrnéter
távolságra,
nagy félkör alakodll elterülő termelési vidék forgalmigócpontjává
teszi. Helyi
jelentősége
pedig éppen országos jelentőség üvé válnék, mihelyt a Duna-Odera-csatorna
terve megvalósúlna.
Akikötőhöz
csatlakoznak az 1. cs. és kir. szab. Dunagőzhaj6zási,
valamit a Magyar folyam- és tenger-hajózási
Részvénytársaság
már kiépített széntelepei.
Egy nagy
kiterjedésű,
a O felett
6 m.
magas plateau pedig raktári épületek
számára készült, mely alkalmas lesz a Föduna
mentén eszkőzlendö
árú-átrak ódás céljaira.
A Kikötő-út mentén van a villamos közúti
vasút
központi
telepe,
odább
keletre
a
nagy
kocsigyár
és a köolajfinomitögyár
terjedelmes
telepének
déli területe.
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Khrfuludy K.-utcu.(Kisfaludyga s se.)
A Nándorváros
utcáinak
ezen
legszebbike
a Vármegyeház-teret
köti össze
a Védcőlőp-űttal,
melyen át a hegyekbe
vezet. Felsőrészében
a Bél Mátyás-utca
és
az Edi-utca szakad
belé, alsóbb
részében
pedig a Konvent-utca.
Eredeti neve legujabb
időkig
Ke c sk e - utc a (Gaisgasse)
volt,
melyet felső végén a Ke esk e - kap u (Ga isthar, Gaisthürl]
zárt el. E kapűt a régi Pozsonyt éjszak feWI feltüntető XVII. századi
rnetszeten
szemlélhetni.
Ke c s ke -u t c a
(Gaizgazzen)
néven említi ez utcát már az
1379 évi adólajstr orn, Ga is ga ss en néven
pedig az 1439 évi telekkönyv
s szám os XV.
századi végrendelet
is. Az 1439 évi városi
telekkönyv
szer int volt ez utcában (Gaisgassen) 16 ház, I kert és 2 pusztahely,
a házak hoz Isoo-ig még 5 ház ~pült, úgy, hogy
a XV. sz. végén ez utca házszáma
21 volt.
Hogy ez utca eredetileg
is kiért a mai
Vármegyeház-térre,
az egy
1471 évi feljcgyzésből
is kétst:gtelen,
mint mely szerint
kapuja a Vog ltorony irányában állott s a városi
ároktói
sövénykerítéssei
volt elválasztva.
Mai nevét ez utca a pozsonyi
Toldy-kőr
inditványára
az n88-ban
Téten
született
Kis fal u d y Károly híres kőltőnk,
az irodalomban
a nemzeti törekvések
első apostola
s a romántikus
irány
úttörője
után
kapta, ki ez utcában az egykor a Heckenast-,
majd
P,iIHy-Daun-,
most gr. Hübner-féle
palotához
tartozó k is emeletes
melléképületben lakott az löI7-ik évben,
amit az e
kis házra alkalmazott
márványtábla
hirdet.

Kisfaludyt a Pozsonyban
1830-hal1 nov. rz-én
megalakult
1\1. Tud. Akadémia
a nyelvtudományi osztályba
helybeli
első rendestagnak
választotta.
l\Ieghalt
1830-ban nov.
zr-én Pesten.
Az utca régi arculata tetemesen
kűlőnbőzőtt
a maitól.
Hol ma az emlitett
gr.
Hubner-féle
palota s a Kenvent-utcán
innen
levő Sarnarjay-féle
nagy
bérház állanak,
m(~g- nem nagy idő előtt az E van g. t eme t ő terült el. E temető, melyet az evang~likusok lÖSZ. körül rendeztek
be maguknak, Sz. Mihályról
nevezett
evang.
t c m e tőn e k , de
eltérőleg
a kath.
Sz.
Mihály-tenierötől,
melyhe régebben az evangélikusok is temetkeztek,
Uj 1\1 ih l y - t eme tőn e k*) is nevezték,
a Kisfaludy-utca
és a Lyceum-utca,
illet ve a Konvent-utcának keleti fele kőzé esett,
éjsxak on a régi
Apácapálya,
a mai Bd
l\li~yás- utca déli
házsorának
kertjei, délell pedig az egykori
gr. Batthyány Fülop-féle há z és kertje határolták. Területe 2 holdnél
többet letl.**) A
temető
kryptái
az éj sza k i és a déli keri résfal hosszában
fekűdtek.
Déli szögletén
a
Kisfaludy-utcában
volt a temető hátsó beá

*) St. Michueler Evaugclischer
Freydhoff.
.")
A városi levéltárhau
levő G r II II II His S
CI III II már eIébh
euilitett temetői térkép
szer iut :.l010
Q-iilot
:126 O-lábat.
Keruhiusky
szcrint a temető
:HJ87 [J-ölllyi. Az ujabb
1l alúcsy-Iélo
18,10/50
évi
térképi
kimutauis szei iut o temető iutruvilhin területe
H;~ö, kertj o 1:.1~0 [J i'>llIyi, r.sszl·:;sé~tJ tehát 2 (1200
[]-iiles) hlJIIIII)'i és lj 18 [J-Ölllyi.

2·Hi

járata s a sirásó lakéháza.")
l\Iiután a temető a XVIII. század
végén már nagyon
Lent feküdt a városban, azért azt IL József
császrir rendeletére
1784-l>en bezárták.
Elpusztultak
azután a krypták, a sirok, és az
a nevezetes
sir is, mel ynr-k hantja
1742.
aug. 30-ika óta il Német-Ovár
és Pozsony
k őzőtt huzódő
úton elhalt Bd Mátyás tetemeit takarták.**)
Már a XIX. sz.ixad elején
nem tudták' többé
sírját megtalálni.
A temetőnek
felhagyása
után a tel ket parcellirozták
s mintegy
közepe
táján a mai
Kenvent-utca
nyugati részét nyitotrák
meg
a XIX. század kőzepe táján.
A mai kir ályi törvényszék
és ügyeszség i palota helyén állo: t azon emeletes épület, rnelyet egykor gr. Apponyi Antal kőnyvtára számára
épittetet r. E kőnyvtár
volt
Pozsony
első nyilvános
könyvtára,
mely
csak azért szünt meg, mivel a város vonakodott kőnyvtárost
fizetni. A kőnyvt ár elkőltőztetése
után e házat Todesko
Arrnin
a zsidőhitkőzség
számára szerezte meg, mely
benne
imaház at, elemi fiú- és leányiskolát
rendezett
be. Az 18_~8. évi forradalmi
ese*) Her hiutere Eillgallg" in den evangel. Freythof,
weleber

auf das

Schulplatzl

führet,

vagyis

8

temetőn

át a Kisfaludy-utcából
a mai Lyceum- illetve a Ulai
Kenveut-utca keleti részébe lehetett jutni •
.U) l\Lírváuy sírkövén o szavak álluttak: Hic jacet I
IIIIUlortalis Mathias Bélius .. Historiographus
Hungariae I
Incompurubilis •• , A hosszu sirfeliratot kÖllik Kleiu :
Nat:hrichtell
II. 4.5. Horányi : Nov.
MeDloria
P.
I.p. 371.sezek
után Murkusovszky
Sámuel: A pozs.
l y c e u m tört.
IH. 1.
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mények súlyosan
érték e culturépületet.
A
csőcselék megtámadta
s annyira elpusztitotta,
hogy rornnál egyébnek
nem volt nevezhető.
Nemcsak
bútorzata,
iskolai és imaházi Ielszerelese s maga a Thora is semmisült meg,
hanem
még épületi
alkatrészei,
ajtók és
ablakok,
tetögerendak
is
elpusztultak.
A csendesebb
idők bekövetkezésekor,
az
so-es években
pénzgyüjtés
útján az épület
ismét
helyre lett állirva s az ezentúl is a
tanügynek
szolgált.
i\Iellette állott aKi
svár meg y e h z néven ismert főldsxintcs
há z ,
l\lindkettő a régi kath. Sz. Mihály temető ter Llletén épült, mely temető a mai jókai Mór
utca
hosszában,
továbbá
a Trinitáriusok
temploma,
a mai vármegyeház
és törvényszéki palota helyén a Kisfaludy-uicára
kiért.
A nevezett
két régibb
ház Ib<)l-ben pusztult el, mikor az uj tőrvényszéki
palota
épült.
A törvényszéki
palota töszornszédságában
az í~der-féle, részben udvarba eső
ház a régi Zitkovsky,
utóbb gr. Batthány
Fülöp-féle
ház, melyhez nagy diszkert tart07.0tt.1) Ez utcára ért ki továbbá
a Kochmeister-féle
apácapályai
háznak a kertje s
ehhez való bejárata ~). A Bél Mátyás-utca
és a Kisfaludy-urca
sarkán állott a Skaritzaféle ház 3). E név az alupitvauyozó
Skar itza
á

1) Miut gr.
Batthyriny
Fülöp-íéle
házat
emliti
Korubiusky
1781-boll.
A ház
és kert telke Halácsy
térképi kimutatás szor int 1514 [J-ölllyi vazyis 1(1200
[J-iiles)
hold és 314 lJ-iH. :1) Herrn Kochmoistors
Eingung in dell Garteu der zum Hans auf dio NounonLahn geliöret, írja Korabinsky,
3) Eiu Eck auf die
Gaisgasse,
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család
után emlékezetes 1). Hol most a városi vámházikó
áll, állott már 178I-ben és
előbb is a Kecskekapui
őrház 2).
Az utca másik során
feküdt
aPr épos t ker t másképen
Pr é pos t II el var
(Probstgarten,
Probsthof},
mely t~szakon a
mai Slubekféle
házig,
nyugaton
peJig a
mai Torna-, a régi Slutter-utcáig
ért, tehát
az egész
Edl-utcát
is magába
foglalta.
Ósszterűlete
528C). []-ölnyi
vagyis 4 (1200
O-öles) holdnyi és 489 [j-ölnyi volt.*) E kert
a pozsonyi prépostság
tulajdonát tette, benne
gazdasági
épületek, bérben levő szántóföldi
és konyhanővényzet
i területek
voltak.
E
kertben termeltek azon növényeket is, melyek
a t ősxornszédsáj;
ban levő Slubek-féle
szeszés rosoglio-gyárban
szükségeltek.
A kertnek egyik
maradéka
a mai \Vawra-féle
sporttelep
is. A kert parcelliroztatvan
kiépűlt területén az Edlutca s több szép ház
a Kisfaludy
utcában s a Torna-utcában**).
A Prépostkert
mellett feküdt a Heimll-féle
kert, melyet
fónyi Aszala y István
2<)00 frtnyi összegért
és :LJ. arany fej pénzért
örök
jogon vett volt S 1()56.ban a pozsonyi jezsuitáknak
vl~gTendeletileg hagyományozott.
1) L. fenutobh Lz a b e l l u
t alatt. _:1) Das
\V a c II t II a II s hO)'1II '1'hvro.
*) Dor Prousthof',
cin Freyhaus
4.675 O-iil,
irja Korabinsky
1 7H I-bon.
A Ilulácsy-féle
1 ~4.9-50
v

évi

térképi

kimutaí.is

szarint

ú

5~8U 1".1 öl vagyis 4.

(1 ~OO [l-Öl(l~) 1101tInyi és 489 ölnyi.
**) Eremit ép it i\';Z lír sz ivességének

o parcellirozást
deinres

telek

fcltii:!tuU; térképet.
1 G parediára

köszöuök

egy

E szoriut a terje-

let] Iolusztva,
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E végrendeleti
intézkedés
1657' ben kir. megerösitést
kapott.
A kamara
a jezsuitákat
még ez évben beiktatta.
Hol ma a Slubekféle szesz- és rosoglió-gyár
van, ott hajdan
a báró Jeszenák·féle
ház volt nagy kert jével
és hires hársfáival*).
A most emlitett
Slubek-féle
gyár,
hosszú utcai
és udvari
épületböl,
tágas
udvarból,
szép kertből,
összesen 2073 O
ölnyi = 1 (1200 O ölnyi) hold 873 O ölnyi
ősszterületből
áll. E gyár kezdete még a
XVIII. század végtizedeiben
található.
Már
az 177o-es években
St robi H. üzemben
tartotta e házban a rosop lio-termelést.
Alatta
egy Casali nevü dalmát
ember kezelte a
gyári manipuláciőt,
Majd egy Susanni nevű
olasz, aki a Sz. János-Elefánt
nyitramegyei,
a vallásailaphoz
tartozó
uradalom
. bérlöje
volt, a pozsonyi gyárba helyezte át onnan a
rosoglioés likörgyártást
s I806-ban szabadaltnat
is szer zett
gyári
terményeinek.
Néhány évvel későbbell
Jawurek Benedek
pozsonyi
polgár,
gazda
és bérlő**) vette
meg a szabadalmazott
gyárat
minden
*) Links : Baron von Jesssnack eder der éhemalige
b e ka u n te
Lindongartoll
1995
Klaft.
IIalácsy szerint 2073
öluj i vagy is 1 (1200
öles)
holdnyi és 873 O öluyi, A hires hársfa, mely körül
faemelvény volt, úgy hogy fellehetett meuui, feltüntetve
látható egy II pozsonyi városi muzeumban levő, a régi
Pozsonyt
éjszakfelől mutató XVII.
századi
metszeton.
E hársfát a Pozsonyban 1865-ben járt magyar orvosok
és természettudósok
vándorgyülése
alkalmakor II szakemberek eze r é ves II ek becsülték.
**) Atyja özv. Burth 'l'eréznek, II régi Nyerges-,
II mai Deák-utcai
cuknisz-üzlet
tnlajdonosudjének.

O

O

O
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jogával,
házastúl
kertestül.
Az egész az ő
halála után özvegye Jawurek Anna kezeibe
került. 1838-oan Slubek Zsuzsánna,
született
l Iirsch, Slubek Antal
özvegye
vette meg
a gyárat s tartotta
azt a ma is fennálló
Slubek A. özvegye
(A. Slubeks
\Vittwe)
cég alatt üzemben
mint marhahizlalóval
ősszekapcsolt
szeszég ető-, rosoglio-, likőr-,
rum- és esseneia-gyárat
s azt annyira felvirágoztatta,
hogy már 1843-ban és 1846ban a pesti mezőgazdasági
kiállitásokon
nagy ezüst érmek et nyert."]
Fia Gusztáv,
l881-ben lemondván
cs. és kir. tiszti rangjáról, s6garával
Gesell Jánossal együtt áto
vette a gyárat 5 a viszonyoknak
megfelelöen átalakította,
hogy fokozottabb
igényeknek is megfelelhessen.
A gyár a maga terményeivel
tényleg minden
kiállitáson
első
elijakkal
lett kitűntet ve. 1878-ban Gesell
j.inos visszavonulva
az üzlettől,
annak unokája Slubek Gyula
lépett helyére s atyja
rnellett,annak
haláláig
mint társtulajdonos
müködőtt.
1898 óta ő a cég
egyedüli
tulajdonosa.
Alatta a gyár
megóvta
régi
jó hirnevét.
a cég széles vidéken ísmeretes
s egyik nevezetes
képviselője
a városunkban található
törkölyfőző
vállalkozóknak.
Ami e különben is élénk, mert a hegyi
tájékra föútúl szolgáló
utcának
forgaimát
még jelentékenyebbé
teszi az, hogy ez
utcában van a Todesko
Amiin-féle alap it*) A Kossuth
sajátkezű aláirásával
van.

Lajos
ellátott

és gr. Batthyáuy
Lajos
okirat a család birtokában
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ványházban
az izraelita
k i s ti e d ó v od a,
aki r á 1Y i tör v ény s zék,
jár á s 1>i r ós á g,
és ügy ész ség.
Az izr, Kisdedóvoda volt a város első óvodája.
Keletkezése összefügg
a Frőbel-féle
ez irányu
nagy német culturmozgalommal.
MegalakuJására még a párizsi
Cohn A lbertnek
is
volt befolyása.
A múlt század
30 -40-es
éveiben Weiss
volt az első
óvodás,
Az
intézet kezdetben
a fenntemlite!t
Appony iféle házban volt. Gyűjtések lehetségesitették
a mai épület megszerzését.
Feltünö,
hogy
az utacára csakis vakablai vannak. Ez arra a
félelemre vezerendő vissza, hogye házat is érheti egy oly támadás,
mint a milyen 1848-ban
érte volt. Anyagi
tekintetben
ez intézet
örvendetes
jó médban
van. A törvényszéki
testület
egy elnökböl,
10 biróból
5 a megfelelő
fog-almazóés 5eg~(lszemélyzet1>ől
áll. Az ügyészséggel,
melynek
hatásköre
Pozsony,
Liptő, Ar va, Nyitra s Bars megyékre
terjed ki sajtóügyekben,
kapcsolatban van egy vizsgálati
foglyok, valamint a
fogház· és börtönbüntetésre
itéltek számára
szolgáló törvényszéki
fogház is. Ez utcában
van azonkivül
a m. kir. V. 5Z. csendőrség i ker üle tip a ran c s n o ks g is.
Klarissza-utca. (C la r i s s e r ga 5 5 e). Az
Óváros
e régi
utcája
il
Kapucinus-utcát
k őti össze a Ventur-, illetve
a Mihály- és Deák-utcával.
A Kapucinusutcával az oda felvivő szabad
kettős
k
lépcső, a Venturés Mihály-utcával
pedig
a Boltív köti össze.
Ez utcához
tartozik
azon zug is, melv az Országház,
a Wittá

ő-
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szőgletház
közé
man-ház
és a Plébánia-utcai
szorul. E zugot hajdan
1101TI o k zug
nak
(Sandwinkel)
nevezték"),
nyilván
mert
a
város itt homokot torlaszolt
volt fel. Különben a Klar issza-utcába
három utca szakad: a Bástya-, a Dombés a Plebániautca. Nevét ez érdekes utca az itt, a fögymnasium
épületében
fennállott
Kl ari ss z ar en d li, népünk által
1'\'1 agya roa 13 ác á knak nevezett
szerzetesnők
után
kapta.
Eredeti neve
Apácákvagy
Sz z e kII t c á j a
(N one n g ass e 1,
J II ngf e r 11ga ss e 1, platea monialium).
Már a XIV.
században,
1396-ban emlittetik e néven okiratilag.
E néven szerepel
az a káptalan
levéltárában
levő 1557- és 1564- évi bordéxsma-jegyzékekben
is. Későbben
Job b
sz ü l-U tc álla k is nevelték megkűlőrnbőztetésül
a fl als
7. Ü Z-lI t c á tói
vagyis
il
mai Plebánia-utcától.
Felső vagyis éjszaki
részét, mely a városfalhoz
ért, Dis z II óZ II g nak
(S a u win kel) nevezték, nyilván
az ott a városfal
aljában
összegyülemlett
piszok és szemét miatt,
Disznózug
néven
emlitik a fenntidézett
XVI.
századi
bordézsma-jegyzék
ek is. Ugyanitt volt a város
egyik legrégibb
kijáró
lépcsője,
melynek
emléke azonban
a XV. századnál
ujabb.
Hogy hajdan ez utcában
városi kőzkűt
is
létezett,
azt az 15'27. évi városi számadóü

*) Das liuke Juugferugasal
(vagyis a mai Plebáuia-utca) - irja Korabinsky . a II d o ID o b em a l i g e n SandwinkeJ,
öffnet deu Weg in die
grosse

Kapitelgasse.
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kőnyv

mondja:

pron

bei dern Jungfraw-

kloster.

Őstörténeti szempontból ez utca anynyiban nevezetes,
amennyiben területén
városi csatornázás alkalmával két méternyi
mélységben
3 római fibulára találtak.
A
kőzépkor i régiségekből mindössze nem sok
maradt itt tenn. Korabinsky két zwingeres
házat ernlit benne. A sarokház ról (az ő
idejében Kotscho-, előbb Spatz-féle ház)
azt mondja, hogy az a r égi f ür d ő néven
volt ismeretes. *) Máshelyt láttuk ez állitás
igazságát.*:') Az e fürdő vel szemben álló
ház a somorjai paulánusok háza volt.*-·)
Legnevezetesebb maradéka azonban a középkornak
a mai k ir. kath.
főgymnasi u m épülete. Ez eredetileg
1232-től a
XIII. század végeig, 1297-ig a Cistercitarendű apácák, később pedig a lll. András
király által I299-ben meghonositott Klarissza-szüxek
kolostora volt.
A Klarisszák
1297-benjöttek Pozsonyba, hol egyházi részről szellemi, királyaink
részéről kedvezményes, a hivek részéről szakadatlanul anyagi javakban részesültek. Voltak szölöik, rét jeik, földeiks övék volt a XV.
század közepéig a bástya-utcai fürdöház
is. Ill. András adományából Alsó- és FelsőJánok, Boldogfalva, Diószeg, Nagy-Magyar,
*) Dieses Haus ist unter den Namen d e s alt e n
Bad es bekaunt, weil yor Zeiten allhier ein Schwitzbad gewesen.
**) Lásd fenntebb B á 8 t Y a-u t c a alatt.
*h) Gegenüber ist das Paulanhaus so nach 80merein gehöret,

Tárnok és Ujhely-Jóka jövedelmeit élvezték.
Előkelő családokból toborzották tagjaikat,
pozsonyi előkelő családok gyermekei
is
léptek e zárdába, ezek egyike Hewglnét (die
llewglin) apátnővé is választották 1414-ben.
151s-ben a kolostort tűzvész hamvasztotta el,
IL Ulászló
a harrninczadből
1000 arany
forintot utalványozott helyreállitására, a pozsonyi polgárok pedig ISO frttal járultak
a költségekhez. A mohácsi vész után IS26ban a tÖrökök által elűzött budai Klarisszák
kőltőzkődtek
ide, de ezek csakhamar azután
N.-Szombatba kőltőzkődtek, I. Ferdinand engedelmével a házatlanná lett javadalmasak
költözködtek ide. 1619-ben a Nyulak szijretér ől elűzött
dominikánus apácák is ide
jöttek magukkal hozva IV.Béla leányának Sz.
Margit szűznek ereklyéit. Kőzülők egyesek
Sz. Klára rendszabályait fogadták el, mások
dominikánus
apácák
maradtak,
mignem
1637-ben kihaltak. Ekkor kezdte el Pázmány
az építést,
melyet L6sy Imre fejezett be.
Széchényi
primás is a zárda jótevői
kőzé
tartozott.
A rendnek ll. józsef alatt 1782ben március 2-án történt feloszlatása után
az épület iskolának rendeltetett
1786-ban.
Benne volt elhelyezve a gymnásium és a
kétévi jogakadémia. 1802 augusztusban vették át a fögymnásiumot a Bencések.
1622-ben telepitette le Pazmany Péter
Pozsonyba a jezsuitákat. Ezek egyike L é11 á r dat
y a (P. Leonardus Praesui UngarosIaus) a Klarisszák templomában tőtul prédikált. 1784 máj. Is-én költözött Nagyszornhat ból az akadémia a Klarisszák kolostorába,
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ideiglenesen az első emeletre s ez állapot
tartott 1786május haváig. 1786szeptemberben
gymnásium és akadémia úgy osztozkodtak,
hogy az akadémia a z-ik emeleten, a gymnásium az I·SŐ emeleten és földszinten helyezkedett el. 1786-ban kőltőzkődőtt
a 'gymnasiuma
Behaim-féle házból a feloszlatott Klarisszák
kolostorába. 1823. nov. 5·ike óta. mikor az
első Veni Sanctét tartották a Klarisszák
templomában, volt ez az akadémiai ifjúság
temploma.
E templom Pozsony egyik épitészeti
nevezetessége.
Felsőbb rétege ugyan a
csúcsíves stil utolsó korát rnutatja, tehát
legnagyobbrészt IL Ulászló király újra épitésének mü ve, de az egésznek elrendezése valamint felteste egy régibb egyház maradékának bizonyulnak. Legrégibb részletei a XIV.
századból valók, Építészeti unikumot képező,
ötszögü,
a templom hosszhajójának délnyugati sarkán álló, kitünő szobrokkal diszitett,
bravurőzus tornya a XV. század végéről
való. E torony eredetileg áttört müvü kösisakkal birt, ami az 1573 évi 'városi látképen is szernlélhető. E sisak 17oo-ig állott
fenn, mikor is földrengés megrongálta.
Majd vihar is pusztitotta s ezért helyébe
1702-ben a nehézkes rézsisak került, mit a
tornyon levő felirat hirdet,") A kolostor átépitését Pázmány Péter kezdte meg a XV 1Iszázadban sannak
1637. márc. 19-én bekövetkezett halála után folytatta és befejezte
*) Venerabilis Abbatisea
a. MDCCrr.

Testauravit

Eva

Barbara

Balássa
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1640-ben Lósy Imre érsek. Tornya legujabban 18gg·ben a régibb
anyagnak
részben
való felhasználásával
átépült,
Egyúttal
lebontották a déli oldalához épitett sekrestyét
s e munkálatok
közben kitünt, hogy
nem
csak a templom,
hanem a kolostor
maga
is gazdagon
volt festményekkel
diszitve,
rnelyeknek egyes részei most a városi muzeumban láthatók.")
Ez épületben
van, most
már csak
ideiglenesen
elhelyezve
aki r. kat h. f őgy m na si u rn, mely kitűnő vezetésnek
és
jóhirnek
s ennek következtében
nagy látogatottságnak
örvend. Az intézet 3 kőnyvtára
(régi, tanári, ifjúsági)
20.025 kötetet
tartalmaz
77.051 korona
értékben.
Egyéb
taneszközei
kőzül a régiségin,
földrajzin,
történelmin
és mennyiségtan in kivül kivált
a gazdag
természetrajzi
és természettani
ernelendő ki. A gyüjternények
összes darabja 19.335 s összes értéke 41,620 korona.
A főgymnasiumnak
van külön
Se g é ly
Egyes
üle te,
melynek célja szegény
de
szorgalmas
tanulókat valIás különbség
nélkül ruhával, könyvekkel
és pénzzel segiteni.
Alapja
ez időszerint
42.774 korona.
Van
továbbá Ifjúsági
Ön k p z k r e, mely
1903 szept. 15-én alakult meg. Tagjait
szaválással, felolvasásokkal,
irásbeli dolgozatokkal, szini elöadásokkal,
műforditásokkal,
jutalmak kitűzésével képezi szóban, írásban
-s önálló tanulmányokban.
Ezen egyesületen
é

*) L. erre vonatkozó cikküuket
1902. évi XV. évf. 143. számában.

ö

ő

a "Ny. Hiradó"

kivűl
tevékeny
e tanintézetben
egy 1 fj úS <Íg-í éne k- ész
e n eeg yes üle t is, mely
alkalomadtán
az intézetert
kivül is sikert
arat fellépésével.
Vannak végre az intézetnek sz ámos, nem is jelentéktelen
a lap itv á n y a i, milyenek az Eőtvös-,
Deák-, gr.
1 Ierberstcin-Illésházy-,
Gyulafty-,
Kolmar-,
Pásztéry-,
Pa tekWiederrnann-,
Zsófia-,
Morawitz-, Sebasriani-Gervayalapítványok.
Legjelentékenyebb
a B II ben -féle ö s z t Ö nd i j - a lap it v á n y,
melynek
álladél.a
106000 k oron.it
tesz. Egy szegény
tanulók
se,L;'élyezésére
szolgáI,)
kir á n ti u l á si
g)'üjtés
1806-ban indult meg.
A Klarissza-utcáhan
van továbbá
a
ll)'ilv<Ínjogi orth. izr. polgári
fiuiskola.
Ugyanitt
végre
a Typographenbund
nt~vl'l pozsonyi
Iértidaloseg ylet, mely 1872ben alakult s melynek célja a tőbbhangű
férfiének
és a zene művészeti
kiképzése.
n,::OIl,\Tent-utcn. (Conventgasse.)
A
Nándorvárosnak
ezen uj és csinos házakkal kiépitett
utcája a Kisfaludy-utcát
köti
össze il Frigyes
Főherceg-úttal.
Belészakad délfelől ct Jókai·, éjszakfelől a Lyceumutca. Keletkezésére
nézve uj utcának mondható, mert nyugati
felének
a helyén
a
régi evang.
temető
terült
el. Nevét
ez
utca a 7-ezer
egyháztagLól
álló E va ngelikus
Konvent
után
viseli,
mely
rSőo-ban nyitotta
meg a parcellirozott
hajdani evang. temető
területén
át ez utca
nyugati felét. Keleti fele már régen is megvolt, vagyis az utcának
azon része, mely
a J .yceurn-utca
beszakadásátöl
a Frig'yes
1"

főhc:rceg-útig

terjed,

de melyet
hajdan
(SchLlI.~assl) nevezMór-utca
előtt levő kitágur nek
(Schulplatzl)
nevezszer epel
az Kor abinskynél

1 sk o I a-5 i k át o r nak

tek.") A Jókai
lását 1 s kol a-t
iék s e néven
is 17ör-ben.**)
A Kenvent-utcának
nevezetesli épületei
az Evan~·. Konvent
alsóés felső iskolai
és kőnyvt ár épülete. A nép isk o I á k az ev.
iskolaépületben
vannak
elhelyezve.
Ez
épület a régi
Eibeswald-féle
ház helyér-e
épült. Az Eibeswaldféle
ház 16so-ben eibeswaldi Hartmann Pél! báró nejének, született
Starhemberg
Katalin
Salome
gróínőnek
tulajdona
volt. .\ grófnö a házat a kertté!
együtt 16~2-ben dec. l-én az evangelikusoknak adta bérbe
évi 50 frtért
iskolai
célokra. Ezen épület helyiségcit
rendezték
be aztán
az evang.
iskoláu!.
r689-ben
nov. iz-én
az épület
az evang.
egyház
tulajdona
lett, megvéve
azt 236 aranyon
Egk Zsuzsánna,
Dorottya,
szűletett
Eibeswakl bárónötől.
Az
iskola
itt
maradt
1733-ig. Ez évben jun, z-árt jött
meg a
rozoga és alkalmatlan
épület lebontásához
és uj épület emeléséhez
a helytartótanácsi
engedély.
1783-ban okt. 22-ikén már el is
készült teljesen. Kilenc tágas
tanteremmel
s az emeleti részben egy nagy diszteremmel
rendelkezik.
Költsége
8000
frtba
került.
é

*) A Ncyt!cr félo 1820. évi térkcpou : Sch u Ig ass e.
**) Das Willdg;lssl
(vagyis
a nni Jrikai Mórutca)
führet
hinter
tl"'l
sogeuuuuten
Mi,~haclcrPreythof ad das :-;.: li II I II lat z l.

Jelenleg
ez t"pületben nemcsak az elemi
iskolák, hanem a Schimkő-féle
kőnyvtrir
is
vannak elhelyezve.
Ekönyvtár
nagybecsű
forrás- és egyéb müveknek a gyüjteménye.
A XVIII. században
1777 ben az Eibeswaldház jobb
szárnyában
a könyvtár
helyén
volt az alumnisták
lakása.
Ez épületen at jutni az Evang. német
templomnak
déli főbejárojához.
Ejszaki bejárója a Bél-l\Iátyás-utca
felől van. E templom
alapkövét
1774-ben jún. zó-ikán tették le s elkészült 1776 végén. Hossza 18 öl, szélessége
I:? öl. Kétsoros
ablakkal
bir, melyek kőzül
a felsőbbek szépek
és magasak. Azon helyen
épűlt fel, melyet az 1681. évi Draskócyíéle bizottság
az evang. vallás
szabadgyakorlatára
kijelölt volt: t. i. az egykori
Eibeswakl-Iéle
házhoz
tartozó
kertben.
Tetőzetet il szakértők
az ácsmesterség
remekének
mondják.
A templom
összes
kDltsége 46546 frt. volt. A déli oldalon e
felirat olvasható
: Maria Theresia
Regina
Apostolica
/ ac / Josepho
Il. Cor rege
Auguste
/ Clementer Annuentibus
/ 1Ianc
aedern Deo Sacram
/ Coetus
Aug.
Confess.
Posoniensis
F. C. I 1\1. D. C. C.
LXXVI. Az egész terület, mely az Evang.
iskolához tartozik
1.294 O öl vagyis
I
(1200 [J öles) hold 94 O öl.
A Kenvent-utca
egy
másik
nevezetes épülete
a Konventés a Lyceum-utca
sarkán álló Ly ce u m, melyet mindaddig,
mig az ujtelki Lyceurnot fel nem épitették,
IIj - L Y c eum nak neveztek. Azon a helyen
áll, amelyen az evang. hivek
1682. szept.
17*

2ö-ikától
nov. ö-ikáig- szabad ég alatt az
isteni tiszteletet tartották.
Epitette
18S4-ben
aug. 23-ikától
18.')5. szept,
ö-ikáig
Bendl
Ehrenreich
Gottfried
pozsonyi
vállalkozó
20 ezer ezüst írtnyi alkuösszegen
s I8ss-ben
szept. ro-ik én lett felavatva
és használatba
véve,
mig az alapkő
letétele
még csak
1855. nov. 30-án törl -int a Lyceurn
évriapjáno Ez épület a magyarhoni
ágo hitv. ev.
egyetemes
egyház Theol.
Akadémiájanak
II székhelye.
Megnyilt
a Theologiai
Akadémia
1882. szept. 12-ikén a magyar-tóttemplomban.
Kezdetben
az Akadémia
háza
az A pácapályáll
volt a Templomtér
jobb
oldali
házában.
Onnan
áthurcolkodott
a
kenvenr-utcai
Uj-Lyceumba.
Az akadémia
a magyarhoni
ágo hit v. evang.
egyetemes
egyház kőz vetlen hatósága
alatt áll, mely
évi 3000 írttal járul fenntartasahoz.
A négy
évfolyam
hallgatóinak
száma
30, rendes
tanárainak
sz.ima 6. Kormányoz za az akadémiai nagybizottság.
Van őnállő
pénztára.
Ez Akadémia
ja vára tett erdődi gr. Pálffy
János 16 ezer frtnyi alapítványt.
A jótékony
alapitvanyok
élvezete azonban, bár a theologia 1882-ben elvált
a Lyceunuöl,
az alapitványok értelmében a Theolog iai Akadémia
hallgatóinak
szerződésileg
biztosíttatott.
Ugyanez
épületben van a The o log u sok
ott hon a, melyben
a hallgatók
részint
ing'yen,
részint igen rnérsékelt
díj mellett
lakást
és élelmezést
kapnak.
A Konventutcáben a Kenvent-irodaban
vall az evan«.~
temetkezési
egyesület.
KOI"uhi fl "fk,-.uü'n.
(K o rab i n s.

k Y g ass e.) E jelentéktelen,
szük utca a
Terézvároshan
a Mária-Terézia-utat
kőti
össze a Váraljai-révparttal.
Nevét I879-ben
júl. :!S-án kapta Kor ahi n sky János l\látyás
tiszteletére.
Korabinsky
I74o-ben feb. 23-án
szűlctett Eperjesen,
1756. ban, mint árva fiú
jött Pozsonyba
és életének , kevés megszak itással,
nagy részét itt től tölte neveléssel,
oktatással,
ujságszerkeszléssel
és irodalmi
vállalatokkal.
Tanulmányait
a pozsonyi
ágo
evang.
lyceumbau
s azt.in a külfőldőn
is
végezte.
Zenéhez
ért vén mint fiatal egyén
Pozson y ban a templomi zenekarnal
kapott
volt alkalmazást.
17S<)-től 1769-ig a pozscnyi
ág'. evang. iskolánál
a sexta tanitója mellett
mint adjunctus
műkődőtt.
Egyidejüleg
lakásán lványintóxetct
tartott fenn, melyben
a szaktárgyakon
k ivúl növendékeit
a francia ~s ki vált a magyar nyelvben
oktatta.
Ez intézete
7 év mulva
megbukván,
ö
I7óg-ben külfőldre
ment, hol tanulmánynyal
és nevelésse!
foglalkozott.
I77I·ben visszatért Pozsonyba s itt is neveléssel,
de kőnyvkereskedéssei
és ujságszerkesztéssel
is foglalkozott. Tiz évig volt aPressburger
Zeitung
főmunkatársa.
i\Iajl! ismét külfölJre
utazvan
tanulmányozta
a némel könyv.irusi
és gyári
viszonyokat,
a nevelö-, tanitó-,
árvaés szegény-intézeteket.
Ezután
ismét
Pozsonylia
tért vissza,
hol azonban
ujabb
sujabb csapások érték. még polgári jogaitól
is megfoszrották.
Bécsben igyekezett
zöldágra j"lni,
ele irodalmi
válalutaival
sem
volt szer encséje.
\'égre ismét Pozsonyba
t~:'t ViSS7<1, hul leányrinál
sanyarogva
élt.

1811-ben J6zsef nádor kegyelméböl
~\"I
400
frlnyi n)'ugdijat kapott, melyct azonban alig
.1 hónapon
át él vezheteu.,
mert ez v jún.
23-ildn
meghalt.
Hazrink
nagyénlemü,
fáradhatatlan
topogr.uusa.
Mű vei k őz iil kieiuelendő : Almanach
von LJngarn auf das
Jahr 177'<3. \\'ien Ll. Pressbur g; Beschreibuug
der kőn, ung. 1Iaupt, Frl~y und Krőnungssradt Pressbur g 17~k Prag;
Geographischhistorisches
UI1Ll
Produkten Lexikon v. Cngarn
17'<36. Pressburg,
Abbildungen
verschiedener Familien -- \Vappen in Ungarn.
1787. Pressbur g (igen ritka); Versneh eines
k leincn
türk ischen
\\'örterbuches
ljö'<3.
Pressburg;
Geographisch-historisches
und
Produkten-Lexikon
von den KÖf1ign:ichen
Kroatien,
Slavonicn,
Dalmatien
etc. 17'<39
Wicn ; Atlas regni Hungariae
portatilis
60
LibLín
1'<30-l. \Vien (Ujabb kiad;ís 1817. és
1~37-ben Pozsonyi Jan). Szrimos műve kéziratban
maradt.
Olajfestményes
arcképét
Niedermann
festette.
niely
réxruet szetben
is megjelent.
l-íó•.ház-ut e u. (S lJ ita 1ga s se). E
szép és élénk, mOLgal1l1ó\s kózlek edésű utca
a Vásár-teret
köti iíssze az Er zsébet-utcával.
IIatárt
von a Nándor
és a Ferenc József
"áras kőzt. l'~jszaki házsora a Vásár-tértöl
a
Prav-utcáig
a Nándorvároshoz
, déli hazsora
il Fcr enc-józsefvároshoz
tartozik.
l\ lrayutdtól
az Erzsébet-utcáig
terjedő részének
mindkét
házsora
már az Ujvároshoz
tartozik.
Az utcába éjszakról
a Bog-nár- s a
Mária-utc.ik,
délről a Richard- s a Sz échéuyiutcák szakadnak,
mig az Erzsébetés a
é

~.i3

I'r ay-utcák

azt áthasitják.
Ez utcán halad
a k őz úti villamos
vasút.
A z utca nevét már az 1379 évi városi adólajstromban találjuk Spi ta In e w si e d e I alakban. A régi Ispotály-Ujlak
(Spitalnewsiedl) nevű külváros
kőrűlbelül
a Mária-utcatcíj;íig k iterjed.
S II ita I n e w sie del nevét
v,ilósxinüleg a Sz. Lászlő l:irály által betegek
ápolására
ha zánkba behivott Sz. Antal-rend
állal a lapitott, Sz. Lászlóról
cimzett,
15-1-3ban ujból
épült s 1529-ig a mai Polgárápolóhá z helyén állott ispotály után kapta,
melynek
jogait
Domicellus
Pál és Újlaki
(Neuhauser,
Je nova Domo)
László
polgárok a városra
átruháztak,
Pontói Antal
ritalános helynők pedig 1391-ben meger ősitetle.
Lredetileg'
a külváros
két részból
állott: 1spo l á I Y - LJ j tel (: k b ő l (Spi tal newsiedl) és Re i (; har ti - I spo tál Y - Uj tel e kb Ej l (Reichardsspytal
newsiedl),
mely
utóbbit sorompó választotta
el az Ispotályutcától.
Még a X VI. század is ismerte a
kőzhasználatban
it két
Ispotály
utcát.
A
legrégibb
fürdő, melyről emlékeinkben
sz
van, a városfalakon
kivül itt feküdt a régi
ispotály s k őház közelében
és azon okiratban, rnely a Pozsony
város
és Lantelinus
atya
kőzőtt
13()I)-ben
kőiőtt
szer zödést
tartalmazza,
mint Stuba Balnearis, Ba dstube
emlittetik
, Ez az Ispotály kőrül fekvő fürdő
a XVI. sz. kőzepén
már Yagy megszünt
vagy nem felelt meg a város
lakossága
i6""nyeinek, mert 1351-hen júl. ző-ik án János
polgár egy
aSz.
Lőrinez-kapu
előtt való
\'t:gig

ő

uj fürdő

berendezésére

kap

engedélyt

a
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várostól.
Vajjon
erre
vagy
az
Ispotály
kőrűl való fürdőre
vonatkozik-e
az 1379.
évi városi adókőnyvben
emlitett Spitalnewsideli fürdő, meg
nem mondhatjuk,
l\lint
magános
kézen levő fürdő aligha
vonatkozhatik
az ispotályi
fürdőre. Az IspotályUjtelek házai a XV. és XVI. századi végrendeletek ben már siírl'ln emlittetnek.
1548,
ban az Ispotálykapu
elé
helyezték
át a
Mihálykapu
előtt
(a mai
Ni-Lajos-téren)
állott. városi tég'laégető
kemencét.
A Kórház-utca
végén,
kőz el oda, hol
a Prav-utca
hasítja át, kőz vetlenül a régi
Esterházy,
a mai Stabwasser-fÁle
nagy
palota ker tker it ésc előtt *) állott a kór h á zu t c aik a p ll, melynek
első
említésére
még csak q<J<J ben akadunk,
A város kűlső
védialainak
egyik kapuja volt, úgy mint a
Széplak-utcai
kapu
és a Szárazvárn-kapu.
A Kórház-utcának
azon része, mely a most
említett kór ház-utcai
kaputól az Erzsébetutcáig huzódik, régen nem Körház-utcanak,
hanem Uj II t c 11 ak (Neu-Gasse)
nevezték.
E néven emliti ezt Korabinsky is 1,;,8r-ben,
ele e néven szerepel
az a Wigand íéle és
a Neyder-féle
1820. évi térképeken
is.
Legnevezetesebb
épületei a Kérházutcának a Sz, Antal betegápolórend
állal
valószinüleg
a Xl. század végén,
a város
nem csekély anyagi támogatásával
alapitott
s Sz. Lászlóról
nevezett
P nl g árá pol óház (Bürgerversorgungs,
Anstalt,
k őzőnséá

*) h,1 van tüutetve
Nl'y.kr-f,:Je t(~rkél',;hll.

lÍg-y

il

,,'ig'alld-,

miut

a
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gesen Bür ger spital.]
Ezt 1529-ben a török
vész miatt lebontottak,
de 1543-ban' njből
felépitették.
l\Iég későbben,
183o-ban e ház
ujból épült, mit nemcsak a templom külsö
falába alkalmazott
vőr ősmárványtábla
feliratával, hanem egy ez alkalomból vert ernlékérernmel
is megör(>kitettek,
1898 ban pedig,
mikor az
intézet
fenállasának
félezredik
ünnepét ülte, udvartelken
egy 32 lakóhelyist~gböl álló java dal mi házzal nagyobbitották.
Ez intézetben
helybeli elszegényedett
kath.
polgárok
és polgárasszonyok.
kik legalább
20 éven át polgári
kőtelességüket
teljesite-tték;: ingyen lakásban.
élelruezésben,
ruházrisban,
gYclgykezelésben
részesülnek,
Paduai Sz. Vince-nővérek
gondozzák 1900. júl.
r-je óta a javadalmasakar
s vezetika háztartást.
Az intézetet
külőn
bizottság vezeti, az isteni
tiszteletet
s a vallásos
élet gyakorlatait
saját papi administrátor
végzi.
Az intézet
segélyezéséhez
Pozsony
város 1272 koronányi évi összeggel
hozzájárul.
Egy másik nevezetes
épülete ez utcának a Sz. Er z s ébe tie k kolos
tor a é s
t e m pio m a. A kolostor fenntarja II. Endre
ki: álynak
meráni
Gertrud
királynétől,
a
közhir szer int Pozsonyban
a várban 1207bell született,
12I1-ben Pozsonyban
4 éves
korában
eljegyzett
S 1221·ben Lajos thiir ingeni tartománygrófhitvessévé
lett, több éven
át a Wartburgban
élt s 1231-ben nov. H)-én
l\farburgban
24-ik eletévél-en
meghalt Sz.
Er z s ébe t, nemzeti
szenteink
e legbájosLik a , a keresztény
emberszeretet
e szelid
angyala
ernlékét.
A kelostor
első ernlité-

sé vel
Lpo-IJ:ln
találkozunk.
A
X VL-ik
században
valósz inű en szintén tönkrement,
de 17-H--ben gr. Esterházy
Imre hiboros s
esztergomi
érsek több mint 140 ezer forinttal ujra alapitotta
s bökezüen
ber cndezte.
Voltak idők őzőnkint
a kelostornak
egyes
más jótevői is, ig-y 175-~-ben Szondy
Zsuzs •.inna, néhai Kenest-i Isv.in k ir.il , i tanácsos özvegye,
ki 1500 forintos
hagyománynyal
gyarapitotta
az emberiség
sz olg •.ilutriban álló sxer zetesuök
anyilgi módját.
A nagy porta felső rész-it az utca felől,
kezéljen párnán tőviskoronát
tartó Sz. Erzsél-et k őszobra disziri. alau a a porta baloldalzin
Sz. Imre szobra , jobbra az
irgalmasságot
feltüntető
szebor látható. A barokk st ilben
épült templom
Pozsonynak
egyik,
kivül
Lclűl legszebb
temploma.
Bejárata
felett ismét Sz. Erzséhetnek
gyermeket
gy;:ímolitó
k ősz obrát
Iruhatni.
Alatta
jobbra-balra
Sz. István és Sz. Imre
her ce g kőszobrai
állanak. A templom toronyírontj.it
a diszcs érseki
címer
ékesiti.
Kelostor és templom 1879-IJen aug. 17-ikén
kljesen
leégett,
il harangok
is leolvadtak.
Alaposan
restaurálták
mindkét
épületet
kegyes
adakozások
segélyével
18<)3-ban.
A torony igen szép rexsisakja
a tűzvészk or szintén teljesen
tönkrement.
II)OI-ben
megujitottrik
gyüjtések
és kegyes
adományok segélyével.
Fk kor került a mai hasas,
tt''tInag-y s izléstelr-n
sisak a toronyra,
nu.ly
tá volról sem pótolhatja
a szép r\~git.
P. Sz. Erszt;hetiek
templomának
töslomszéd":1g~íl )~d~ volt régl:n aK,') far a-
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g kte
r e (Platz
für die
Steinmetze),
melynek nagysága
622 O őlnyi
volt. Ma e
teret már elválasztja
az utcától a kelostor
falkeritése.
E téren át lehetett
a Sz. A ndrá s-t eme t ő II e jutni, mely
régi térképeken még fel van tüntetve,
ma azonban
már fenn nem áll. Helyén kert, szőlő s az
apácák kalvária-státiói
vannak.
A tervezett
Preysz Kristóf-utca
e területet jelentékenyen
kisebbiteni
fogja.
a MáriaAz utca alsóbb
részében,
utca átellenében
van a hosszú
vonalban
utcamentén
elhuződő
kat o n a-l akt anya,
közönségesen
1 spo
tál)"
- kas
zár
n y a (Spitalskaserne)
néven
emlegetve.
fl:..z a hozzátartozó
telekkel
együtt
29857
[J ölet tesz. Ali az egykori hadaeli gróf
Wesselényi
Ferenc nádor kertje helyén. E
kert a XVII. században
a Wielandt-család
tulajdonát
tevő Rel-féle kert volt, melyet
a jezsuiták
1654-ben 6150 frton megszereztek, a város
ellenkezése
miatt
azonban
birtokban
nem tarthattak,
bár
birtokukba
már behelyezkedtek.
A peres ügyet Wesselényi Ferenc nádor úgy
intézte el, hogy
e kertet a maga
számára
lt~foglalta
s a
jezsuitákat
kényszeritette,
hogy
birtokjogukról 1900 frtnyi összeg fejében a nádor
javára lemondjanak.
Eredetileg
Szelepcsényi Györgyeszterg.
érsek
90 ezer forint
véghagyományon
itt kar m eli t á kat
kivánt letelepiteni.
Gróf Széchényi
György
érsek ellenben itt árva ház a t*) szeretett
ö

*) Korahinsky 1781-bell is Wa is ell ha U 8-nak
mondja, A Wiegaud-féle térképen miut K. 1\1i 1 it ii rSpi tal

szeropol.

2li8

volna alapitani. Keresztély
Ágost szász
herceg s esztergomi
érsek rnindazonáltal
sze g ény - gyá mol it ó ház u 1 épi ttette
fel 1720-ban s felügyeletét
az 1723-ban
ide meg hi vott és letelepi tett v örö s c s i ll a g - ker esz tes
lovag ren d re bizta.
E ház első kormányzója (Commendator)
Gőtzel Ferenc, az érsek egyházi tanácsosa
volt, egyúttal
Sz. Zsigmondról
cimzett
budai prépost is. 1744-ben gr. Esterházy
Imre érsek ékes márvány templomot kezdett
ez épülethez
épiteni, de kőzbejőtt
halála
miatt az épitkezés abban maradt, a csillagkeresztes lovagok pedig Budára kőltözkődtek. Ma a császári és királyi közös hadsereg egyik laktanyájaul szolgál.
Az utca alsó végén van a gróf As premont-féle
uri palota
nagykiterjedésü
kerttel, gyönyörü
gesztenye- és sok gyümölcsfával.
A palota jobb szárnya az
Erzsébet-, a kert a Pray- és a Mező-utcába terjed. A palota helyén eredetileg gazdasági épületek, szántóföldek és kertek voltak s a magyar-óvári
főhercegi uradalom
tulajdonahoz tartoztak.
1769. április 8-ikán
megszerezte e birtokot 44,000 rhenusi frton
és 240 csász. aranyon Gobert János a Sz.
római birodalom asprernonti, rekheirni- és
lindeni grófja és annak neje W olderisteinTrostburg Franciska grőfnö, kiknek nevére
a vétel 1769. ápr. 29-én telekkönyvileg
átiratott"), Az uj tulajdonos, Aspremont gróf
*) Grllndbuch
p ro t o c o l l 1768-1774.
Az átírás Gombos Mihály, Piuácay József, id. Chris-

épitette aztán a terjedelmes
palotát s hogy
még 1781-ben is az ö kezén volt, bizonyit ja
Korabinsky,
k i ez évben kiadott mű v ében
a palotát
nevezett
gróf
tulajdonának
mondja"),
Nemsokára
ezután
a palota
és
kert
herceg Esterházy
birtokába
ment át,
ki a palotában
iőbb ízben ragyogtatta
fényes udvarát.
Haydn József többször
játszott
a hercegi
zenekarral
e palotában
1790-ig.
A herceg vagyoni
visszonyainak
megzavarodásával
az ötvenes években
palota és kert
mint jövedelmet
nem hajták
eladásra
jutottak'?").
Azt
bútorostúl
s
berendezéstül+)
50 ezer forinton Schiftbeck
telly J,lIlOS Ernö, Majthényi Dániel és WoLlmuth János
György jelenlétében
történt. A fohercegi uradalom
réezérűl Kuschersfeldi
Podeviní, illetve euuok képviselotélH'1I Wenturini
József,
a vevők részéről pedig 'fork os
K rislM jelentek meg uiint tolj Iratal mazou ak,
*) Vor dem ~::pita\lhor befiudet sich dia neue
Gasse, ltechts
G r a f A s pre mon t, ein herrliches
Gebau.le,

nebst

einein

Acker

25593

O

Kl.

**) A birtokvisszonyok
rendezésével a herceg
Schulhof igazgat6t
hiztu meg, ki javasolta,
hogy az
összes hercegi birtokokat
adj L 29 évre b~r1)o, azokat
a realitásokat
pedig, melyek seuuni vagy csak nagyon
kevés haszuot
hajtanak,
adja el, A hereeg o tervet
elfogadta
s teljhataluiazottjáuak
gr. ZicLyt nevezte
ki. A pozsonyi paluta és fokvö~ég,
melyek uiár több
év öta pusztán s elhagyottan
állottak 8 csak egy kertész által gondoztattak. a hercogi pénztárba semmi jOveIelmet nem hoztak s igy a terv értelmébon eladásra
kerültek.

r) A palota 10 ú tor a i ut6bb ol lettek idegenitve.
Egy gyönyörű szekrényt láttam ezekből Berguiann J6zsef pozsonyi kanonok úr lukhézábau.
A kápolna
berendezve maradt mai napig, da bonuo isteni tisztelet
1J1ár nem tartatik,
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gazda~
pozsonyi
mag.inzó
vette
Károly
meg olyképen, hogya vételár fejében fizessen azonnal
14 ezer írtot, egy év multán
12 ezret, a hatralevő
részt pedig 12 v alatt,
évi 2 ezer kamatoz atlan forintot. Schittbeck
az összes épületeket
lakásokká adaptáltatta
az eredeti épitmények
lehetőleg
es k imélésével s ezzel a palotát
annyira jövedelmezövé
tette,
hogy azt fenntarthatta.
Halála
után
nejére Schiftbeck Katalinra
szállott a birtok
s
azt egészében
fenntartotta,
Az özvegy
után örökségképen
unokahugára,
Stabwasser
Máriára
szállott át az egész,
ki it Marhavásártér-felé
még nagy Lérházat
épített
a
palotához.
A kert mint disz- és veteményes
konyhakert
és gyün)ölcsös
jó karban tar.atik. l\likor Tréfort Agoston vallas- és kőzoktatási miniszter a pozsonyi egyetem
felállitásaval
II 70-es
években kornolyan foglal
kozott, a palotát
és a házhoz tartozó kertet
az orvosi fakultás számára
akarta megszeremi, szemben lévén a nagy országos kórház, de a követelt
1 milliőnyi
vét el.irt sokallva,
a vételtől
elállott.
A kert előbbutóbb mindenesetre
parcellirozásra
kerül,
mert területe igen alkalmas az ez irányban
fejlődő
városnak
uj utcák kal való kiépítésére. Legujabbari a kert falon kivül
fekvő
szántóföld
tényleg
már eladásra
került.
E
darab részben
már be is van építve.
Még
megemlítjük,
hogy 1683-ban ju!.
27-íkén a törökkel szővetkezett
Thőkőli-hadak
elhamvasztották
ez utcát. Ebben volt 17lS-töl
1724-ig Pfaner Erzsébet elemi iskolája. J {alála után Fr eiszmuth Keresztély
János iskolaé

ő
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mester vette át az iskolát
és áthelyezte
a
Lőr inck apu kőzelébe.
Ma pedig igen élénk
ipar és kereskedelmi
szinhelye a Kórházutea. Itt van rt Langenthal
György-féle
kályhaés agyagárugyár,
mely svéd-, ónémet és állványkályhákat
valamint agyag
szabályozó tőltő-kalyhákat
állit elő combinált
légfütéssel,
Kizárölagos
gyártása
AusztriaMagyarorsaágban
a dr.13adik J.-féle hygienikus légfütökemencéknek.
Itt van továbbá
a Sp r i n z l- féle cég nagykiterjedésü
fatelepe
és fagözfL\részete,
városunk nak e
nemben
egyik
legnagyobb
ácsipartelepe.
Alapitotta ezt I8II-ben az I802-ben a csehországi Altstadből
Pozsonyba
bevándorolt,
181s-ben itt polgári esküt tett Sprinzl Vencel.
1836-ban átvette az üzletet
fia János, majd
187o-ben ennek fiaMór,ki 1871-ben az ácstelepet
tetemesen
megnagyobbitotta
és azon gőzfűrészetet
is felállitott.
1902. óta az üzlet
ifjú Sprinzl Mőr, az előbbinek
fia kezében
van. Nevezetesebb
munkálatai
a cégnek a
székesegyház
és a virágvölgyi
templomok
tornyai nak faépítése,
a Mihál ytorony átalakitása
és az uj városi
szinház
építésénél
az ácsmunkák
végzése.
Ugyanez
utcában
a Kob za-féle fegyvermühely
igen jóhangzásu hirnek örvend. Végre ez utcában van
a Pozsonyi
szölömüvesek
Pi n c e - egye s l e tes
a Polgári á poloház nagy termében
tartja
a pozs onyi
városi
polgáregyes
üle t üléseit.
I~orOlla-lItca. (K ron eng as s e.}.
Az Uj városnak
ezen a kisajátitott
egykori
Aspremont-Esterházy
funduson át vezetett
ü
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uj utcája a Marhavásár-teret
köti össze a
Mező-utcá val. Belőle
szakad ki a Testőrutca. Elnevezésér
a magyar
Sz. Kor o na
emlékére
kapta, melynek
Pozsonyban
való
szereplése
kőzismeretü.
Több fejedelemnek
lelt az itt a koronázó
dómban fejére téve.
Első izben II. Miksának
Is63-ban, aztán II.
Rudolfnak
I572-ben. De tudva levő az is,
hogy a nemzeti elenedium huzamosabb
időn
át is Pozsonyban
őriztetett.
Nevezetesen
a török háborúk
idejében
s innen aztán
Bécsbe majd Prágába
vitték. Mikor a bécsi
béke 1606-ban a korona visszaadását
kivánta,
az e kivánság
folytán, ámbár
még csak
1608-ban tényleg az országba
vissza került
II. Mátyás
király
kor onáz ása alkalmából
s
a pozsonyi várban lett elhelyezve. A Bethlen
Gábor-féle
felkelés
miatt
a sz. kincs
az
ország nyugati
határán nem volt biztos s
azért azt a felsőmagyarországi
tájakra l6lyorn várába, majd Kassára, Eperjesre, Ecsed
várába
vitték, de iőzz-ben ujb61 Pozsonyba hozták.
1644-ben a Rákoczi-rnozgalorn
idejében
rövid időre
Győrbe
vitték,
de
aztán ismét városunkba
jutott. Mikor Kara
J\fustafa Bécs ellen indult,
1683-ban a elenodium nem maradhatott
itt, elvitték Bécsbe, majd Linzbe s Passauba, de már 1687ben ujból Pozsonyban
volt. Innen az 1703
évi tűzvész
után
Bécsbe
vitték.
1712-ben
Pozsonyba
visszakerűlt,
hol 1784·ig maradt,
amikor ll. józsef a bécsi kincstárba
vitette,
s ott a műremekek
között
elhelyeztette.
Bl~csben 1790.ig maradt. Ez évben nov 15ikén II. Lipót koronazására
Pozsonyba hoz-
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Bécsből
ezután Budára szállitották.
)tlJtl-ban Mária- Ludov ica koronazásakor
a
szent korona a Grassalkovich palotában volt
3 napon át közszernléletre kitéve. 1830-b:.m
szept, 28-ikán V. Ferdinand koronázásakor
ismét városunkban volt. Történetileg
igazolt tehát. ha koronázó do munk tornyának
csúcsán párnán fekvő korona pompázik s
kegyeletes volt a város képviselö testületöl, mikor a sz. koronára való emlékből egyik
utcáját Kor o n a - utc á nak
nevezte el.

ták.

KorollúzúHi DOlub-tér.

(K r ö-

nun g 5 h üge 1p l a tz.) A Ferenc-jőzsefvároshoz tartozó ezen szép tér a Duna partján
több utcának a gócpontja. Belé torkollik a
1Iid-utca, a Grössling-utca,
a Justi-sor és
a gróf Batthyány Lajos-part. Nevét azon
domo után kapta, mely e tér közepén 96
éven át állott*) s a melyre a megkoronázott királyok fellovagol va, onnan az ég négy
tája felé kardcsapásokat
tettek annak jeléűl,
hogy készek az országot a bármely tájról jövő ellenséges támadás ellen megvédeni. Régibb neve K ö ni gs ber ger p l a t z
illetve K ö n i g 5 ber ger g ass e volt**). A
nevezetes történeti emlékü domb az ország
összes vármegyéinek
idehordott földéből
177s-ben épült 39999 forintnyi költségen.
A dombot díszes gránítfalazat vette körül s
*) A régi korouázé-douib,
amelyre a Mária-Terézia
elött való királyok nyargaltak fel. a mai katonai szertá.r
helyén állott •
•.•.
) K Ö II i g s ber g néven emliti Korabinsky
s e
néven fordul elő a Neyderféle 1820 évi 8 a Haláesyféle 1849-50
évi térkópen is.
18

~71

hrir om följárója volt, egyik a város felől, másik
a Vizilaktanya
[elöl s a harmadik a jusu-sor
felül. A domb gyepes lejtőit láncos oszlopok
szegték be. Ezen széles ez országban
unikumot tevő nevezetesség
utcarendezés
ürügye
alatt, ele azon biztosíték mcllett, hogy helyére
a koronázásnak
emlékére
ruéltó
emlék állitandő.justi Henrik polgrirmester sége idejében
187o.ben máj. 4-én városi tanacsvég
zéssel sz ét
lett bontva*)s fölJe az egykori Kindervatt erféle kert (a mai Hayb.ick-féle
teleknek)
feltöltésére
lett fordítva, kőalkatrészei
részben
eladattak.
részben egyiJön a l\Ialomligeti -űt
mentén hevertek,
oszlopai pedig a Fülep-féle
védcölőp-űti
kert kerítéséhez
használtattak
fel. Később,
1i)97-ben, a F'adrusz János által tervezett
és carrarai
már vrinyból
kifaragott hatásos Mriria-Terézia
monumentális
lovasszobor
került rt domb helyére a Duna
felől való kőballustr
áddal. A mű a városnak IS0 ezer forintnyi
költségébe
került.
Inkább
sajátIagos
Mária - Terézia
szobor,
semmint koronázási
emlék. A mű stilizált vas
ker itéssel van körülvéve, mely a közéje foglalt üde pázsittal
és virágrigyakkal
a tér kűlönös diszére válik. A szobornak
I897-ben
~:ájus Is-én történt
ünnepélyes
lelepzésén
Ofclsége 1. Ferenc József király személyesen
vett részt egész családjá val, az ország primásával és a tőrvényhozás
mindkét
házrinak
tagjaiyal.
A szeborral együtt ugyanaz napon
Sz. Ferenciek megujitott tornyát is felavatták.
A Koronázási
Dornb-teret
három oldal,
*) Lohorclúsa

580

frtba

került ..
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felől palotaszerű
épületek veszik körül. Í~jmagtár s a
szak ról a Mária - Terézia-féle
l lid-utcai nagy épületek. Nyugat felől a monumentális
stilü Esterházy-,
ma Dessewffyféle úri palota s a tőszomszédságában
álló
nagy Esterházy féle bérház , földszinti helyiségeiben
Pozsony egyik
leglátogatottabb
kávéházával
: a Berlin testvérekével.
A tér
délnyugati
sarkát a nagy Vizilaktanya
kelet i szrirnya szegi oe a dunai vizmér ővel.
Keleti
oldalát az Iö8o-ban Feigler Ignácz
által épitett
Lanfranceni-féle
3 emeletes
nagy bérház
szegi oe, mig a tér déli oldala szabad a Duna felé gyönyörü
perspekti vát nyujtva a hatalmas folyamra s az ezen
túl levő ligetre. Ez oldalon a ballustradon
belül gyep és virágágyak
disaitik a teret
s ülőpadok kinálkoznak
a tér s szebor széps.,Sgében ülve gyönyörködni
szeretőknek.
Mindez alkotások
a hetvenes
évek óta
létesül tele A mai Dessewffyés Esterházy
paloták helyén uradalmi magtárak
állottak.
A Lanfranceni
ház helyén a cs. k. Sóhivatal (Salzamt)
alacsony,
félig földbe sülyedt,
ódon épülete sötétlett.
~rég a Halricsy-féle
térképen
is fel van tüntetve.
Még régibb
időkben,
a XVIII. században
itt a Sperl-,
később
a Guggenberger-féle
ház állott,
melynek előrészén a mai Koronázási
Dombtér felé a Grössling-utcától
egész a Justisorig ker t hnzódott el.*)
*) Ezt nemcsak ICúraLiusky említi, dc egy mnlt
~zázadi a városi lovéltárban
lov5 sz ép térrajz
is felt üuteti,
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Még' megemlitjük,
hogya KoronázásiDomb-téren
át haladt
a már meg szünt
nagyszombati
lővasűt
sinútja
be abba
a
közegbe,
rnely a Berlin-féle
szállő mellett
van. Eközegen
belül,
a Palugyay-féle
szálló udvarában
volt e vasut
pozsonyi
állornáshelye,
amint azt még a Halácsyféle 1849-5°.
évi térkép is feltünteti.
Végre a Koronázási
Domb-téren
van a
tulsó folyamparton
levő ligetbe
vivő c s avar gőz ö s állomáshelye.
A csavargőzös
vállalat egy Hőrnes Henrik helybeli iparos
által kezdeményezett
privátvállalat.
Létrejött. al. állandóhid
megnyilásakor.
Kezdetben
a Frigyes
és
Izabella
nevű
kis
gőzösök
közvetitették
folyón
át
a kőzlekedést.
Utóbb
a tekintélyesebb
Pozsony
nevü propeller
járult a két előbbenihez, mert il lakosság egyre fokozottabb
mértékben
vette a vállalatot
igénybe.
A
kőzlekedés
naponta (a téli s késő ősziszak
kivételével)
tavaszkor
reggeli
7 öratö} esti
7 óráig, nyáron
pedig
reggeli
6 órától
esti IO óráig tart a két folyampart
közőtt.
~orvin.utc". (Co r vin u s g a s se).
Az Ováros ezen szükős utcája a Ferenciek, terét köti össze a Mihály-utcával.
Eredeti
régi neve
Sch n ee wei s s-u t c a, melyet
a kőzépkori
okiratokban
sokszor .emlitett
Sch ne e wei 5 5-C sal á d után kapott. Ez
utcában
állott 1471-ben Schneeweiss
polgárnak
és
gyertyaöntönek
a háza.
Mint
Schnecweiss-utcát
(Schnebeyssgasselein]
tataláljuk emlitve ISI1-ben. A Sch n e e wei s su t ca neve az ujabb,
igy az 181<)-50.
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évi Halácsy-féle
nagy városi
térképen
is
előfordul.
Egész 187(). jul. 28-ikáig viselte
e nevet, mikor is azt a városi kőz gyülés
Korvin-utcrira
változtatta
dicső
Il o II ó s
:\Iátyis (Mathias C o r vin II s) kir ály emlékére. A Korvin név
valósxinüleg
pármai
Ugoletti Tádéra,
a hires olasz humanistára
és l\látyás
király
természetes
fia, János
herceg nevelőjére
viendő vissza, úgy mint
ki a classikus
hangzáslI
C o r vin us melléknevet
hozta
forgalomba,
minthogy
a
humanistairók
a Hunyadi-házat,
hollés
cimere miatt, a római éorvinus
(= Hollós)
családtól
szerették
leszármaztatni.
Hollés
Mátyás vagyis Hunyadi
Mátyás király sokféleképen
szolgált rá arra, hogya
város
öt utcanévvel
kitüntesse.
Sokszor időzött
e nagy
fejedelem
városunkban.
Itt kelt
1458 -1486,
kőzt szamos jószágadományozó
és jószágmegerősitő
oklevele.
Itt
rendelt
el 1468. szept.
28-ikán a hussziták
ellen
való adót. Itt erősitette
meg
1468. szept.
19-ikén a pozsonyi
országgyülésen,
szept.
8-án alkotott
törvénykönyvet.
Itt rendelt
el 146<). aug.
2<)-ikén vizsgalatot
némely
jobbágyok
túlságos megadóztatása
ügyében.
lu adott ő 1471. júl. IC-iUn teljes hatalmat
Ernst János
zőlyomi
főispánnak
Pozsony
k őrül hid épitésére.
ILt biztositott
ő 1471. jul.
rő-ikán a pozsonyiaknak
négy
évre szél 6
felmentményt
mindennernű
és nevü
adó,
tak sa, gyűjtelék,
újévi ajándék
stb, alól. Itt
adta meg Ő 1474- szept. 8·ikán a pozsonyiaknak
az évi Sz. Mihálynapi vásár megtartására
a jOgot1 Itt adott Ö 1475. április
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27-én a pozsonyiaknak
10 évre
adó
és
mindenféle
fizetés alól való
mentességet.
Itt engedélyezett
Ö 1475, ápr. 27-én a pozsonyiak nak a harrnincad-jővedelernből
10 éven
át évenkint 200 arany forintot. Itt állitotta
ki ö Q7s-ben
azon okmányt,
melylyel
megengedi,
hogy a jobbágyok
a íőldbér
lefizetése után
szabadon
k őltőzkődhetnek
Pozsonyba.
Itt oldozta
fel ö J478. febr.
28·án a Fridrik
császárral
kötött
örökös
béke értelmében
a háború
idején hozzácsatlakozott
osztrák lakosokat
hűségi
esküjök és minden iránta
való kőteles teher
alól. Pozsonyban
adományozott
Mátyás
király Q84. nov.
r i-ik én
liának
Kor vin
Jánosnak
egyes városokat,
várakat.
mez
városokat és helységeket,
melyek anyjának
Erzsébetnek
halálá val
reászállottak,
az
azokban
netán
lappangó
királyi
joggal
együtt. De eltekint ve a nagy
és dicső
k irálvnak
sokszoros
itttartózkodásától,
tény, hogy ö volt "vásosunk
egyik
legnagyobb
jótevője.
O emelte fel városunkat
tárnokvárosi
méltóságra,
ő adott
annak
aranybullás
oklevelet, összes szabadságait
és
mentességeit
vele megerősitve
s ö tette
városunkat
egyetemi várossá, az Academia
latropolitana
az ö fenkölt
alkotása.
Méltán
gyászolhatott
a város és népe 1490. ápril.
II-ikén, amely
napon
egyik legnagyobb
jótevőjének
a holttestét
Pozsony
mellett a
Dunán elszállitották
Budára
illetve a fejedelmek sirhelyére
Székesfehérvárra.
De a Corvinus-urea
név Mátyás király
személyén
kivül még egyéb tt·'rténeti remiö-
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niscentiákat
is idéz fel Pozsonyban.
A nagy
kir ály halála
után a Corvinus
név ereje
még nem fogyatkozott
meg legott.
Hiszen
tudvalevő,
hogy Korvin János, Mátyas királynak
1473. ápril z-án a szép boroszlói
Borbálától született,
királyi apja által grófi,
majd hercegi rangra emelt s korona örökösnek kiszernelt
természetes
fia ügye városunkban is nagy hullámokat
vetett volt fel.
Ulászló kiralynak
egyik Q90-ben
március
31-én kiadott
okiratából
kitűnik, hogy ő
bizonyos
jószágés telek foglalások
tekintetében,
rnelyek az ő megválasztatása
előtt
Pozsony polgárai
és a vár népe közőrt
kőzönségesek
voltak, Korvin János herceggel
egyességet
köiöu olyképen,
hogy az ily
foglalt telkek adassanak
ismét vissza. Brasca
Erasmus az osztrák ud várnál
levő milánói
ligyviselö
1496. ápr. 9-én azt jelenti, hogy
Poxsonyból,
hol Ulászló király tartózkodik,
az ügyviselönek
egyik barátja érkezett,
kitől azt hallotta, hogy
Korvin János mindinkább
nyer
népszerüségben
s hogy
a
főurak
nagy
része az ő pártjára
állott.
Ulászló mellett csak Bakócz maradt. Ennek
dacára
törtent,
hogy 11. Ulászló
1490-ben
azt a pozsonyi
házat,
melyben
eddig
a
harmincadot
fizették,
Kervin J:~nos hercegnek adományozta,
hogy neki, ha Pozsonyba jön, szállóhelyül
szolgálhasson.
A király
ezért felszólitja
a pozsonyi tanácsot,
hogy
nevezett
házat Czobor pozsonyi várgrMnak
Korvin János herceg részere
átszolgáltassa,
r-.legemlitjük, hogya XVIII. század első
tizedeiben
a Kervin-utcában
volt a cs. k.
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bánya-termelés
árusitó
raktára.
Ma pedig
annyiban
is érdekes,
mert itt szemlélhetni
még egy régi t z fal a s pad 1 á sem ele tt t: 1 biró házat,
milyenek régente
divatcsak
voltak. Az ily házak íőldszintes
vagy emeletes homlokzata
rendszerint
az utcára tekintett.
Tulajdonképen
a padlásnak
utcára
forditott vakfala az.
Kossuth Laj os-tér. (K o ss II t h
L aj o s-P 1atz.) Ezen hosszant
nyujtott,
a
Hal-tértől
a Városi szinházig
terjedő, szép
soros fákkal beültetett, s palotaszerű házakkal körülvett, 1749 Deil vag yis 1 (1200 o-öles)
holdat és 549 o-ölet tevő sétatér a város legtekintelyesebb
s legszebb
szabad tere. Minden oldal fel;)l makadamizált
kocsi-űt
és
gránit kőkockákkal
burkolt gyalogjárda
veszi
kőrül. E tér az Óvár ost, a Ferenc-józsefvárost
és a Terézvárost
választja el egy'mástól. Diszes házainak
éjszaki sora az Óvároshoz, déli és délnyugati
sora a FerencJózsefvároshoz
tartozik.
A kőzépkorban
e
tér éjszaki vonalán a városfal,
ez előtt
a
sással náddal benőtt, nádasi csibék, békák
és egyéb
férgek
által lakott
városárok
huzódott,
közepén pedig a Dunának
egy a
Hal-térnél kiszakadő
s a Halászkapu
irányában a szinház
táján
áthidalt
ága
folyt,
amint ez az 1574 évi metszeten
is látható
még. Emetszeten
egyszersmind
szernlélhetö, hogy e Dunáág csolnoki közlekedésre volt alkalmatos,
miután
e képen
több
csolnok van feltüntetve.
Ezt külőmben
okiratilag
is hitelesen
bizonyit ja az 1602 évi.
városi
számadókőnyv,
mely szerint
nov ..
ü

rő-ikátől december
l4-ikéig azt a Dunaágat,
mely a Vödrici kaputól az Ujváros
házai
mellett
folyt, betemetni
igyekeztek.*)
A
betemerés
mégis val6sággal
későbben,
a
X VIlI. század végén
(1781 körül) Stettner
József polgármestersége
alatt
történt.
A
régi arculat teljesen eltünt, az egyetlen régiség, amely maig fenn maradt, beépitkezés
következtében
már kivülről láthatatlan.
Ez a
régi Var ga - tor on y (Schuesterthurn),
mely
teljes épségében
még megvan a Maldeghernféle 3 emeletes ház nyugati sarkán. Csak a
szomszédos
Werner- ház udvara felöl szemlélhetni e kerek tornyot, mell' ma lakószobákká
van
átalakitva.
Először
1439-ben
emlittetik.
Az 15:n-ik évi számad6könyvek
szerint egy vonalban állott a Vődrici kapuval. Az 1574 évi képmetszeten,
ele a Redelféle 1751 évi alaprajzon is látható. Erösitésén
144o-ben a zsidók is tevékenyeri
segitettek.
E torony a középkorban
úgy Ilankirozta
a
nyugaton,
mint hogyan tlanvárosi védtalat
kirozta volt a Péktorony a városfalat keleten.
A téren a kőzépkorban
a Halászkapu
előtt a pékek
egyik
sütőkemencéje
(Pekhenschupfen)
állott. Ezt az 1484 évi városi
szrimadokönyv
emliti. Ugyanitt állott a város
által q87-ben
gerendázatb61
épített
kőzkonyha,U)
melyben
egy
városi
szakács

*) hei deru weitr itzer Thor a II U erT li o II a Utd o II li o ro i II fl i ess o II li en A ;- ill b, an den Hewseru
der Newstatt
zu r ertilgen, ein IlQIV 'l'oppelt beschlecl tZll schlug eu.
H.) ~latklli'hell,
Palerkucleu.
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(Statkoch)
fözött
ki ételeket.
E konyha
1535-ben égett el. A Halászkapu
elöu levő
téren
tartották
hajdan
a polgárok
hadi
szernléjüket
is. Az 1655 évi városi számadókőnyv
ugyanis
mondja, hogy
egy
ilyen
szernlét
a vármegyék
küldöttei
a Halászkapu előtt nézték.*) Még csak teljes
ren.
dezése
után vált azzá,
ami ma: S é t at rr
s a város
egyik
leg-szebb
épü let rés 7. é v é.
A tér azon részét, amelyen a tulajdonképi Sétatér van, a XVIII. században
Fasor-menti
Ujtelep-nek
(Neustift
an
der Allee) nevezték.
E néven ernliti Korahinsky is 1781-ben. A térnek
azon részét
pedig, mely a Szinház előtt s a tulajdonképi Sétatér
közt van, 1776 után,
hogy a
mai Szinház helyén a régi Csaky-féle
szinház épült, Sz i II ház - t é rnek (Theaterplatz )
nevezték.
A kőzhasználatban
ma is érvényesülnek
a Szinháztér
és a Sétatér nevek.
A hivatalos neve azonban Sétatér
(Promenade) volt. E nevet rövid időre, csakis
az abszolut időszakban
a Rad e t z k )'-t é r
[Radetzky-Platz)
neve
váltotta
fel.
Az
alkotmányos
élet felébredése
idején
ujuől
a S é tat é r név lett közhasználatoss
ezt
legujabbari
a Kossuth
Lajos-tér
név
váltotta fel hazánk nag)' fia és az 1848/49 évi
szabadságharc
kimagasló
nagy vezérférfia
tiszteletére,
kinek egyik nagyhatásu
szónoklata e téren hangzott
el.
é

é

.) deucll HOtTIl Abgesandteu
aus deu Cespanscbafron, so vor Jom
f i s c n e r t h e r l der Mushrung zuge:iehen.
ü
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Hajdan e téren, .kivált
keleti részén,
valamint a szinházon
túl levő mai Csákytéren (a hajdani Vigadó-téren)
vásár idején
főleg oly egyének
árulták áruportékáikat,
kik vizen hozták nagyszámu
ipartermékeiket : cserépedényeket,
külőnbőző
faeszközöket,
hordók at,
dézsákat,
ereszeket,
abroncsokat
stb. Ily áruportékakat
ma is árulnak nagy vásárok (országos
vásárok) alkalmakor a Kossuth
Lajos-tér nyugati, a Haltérrel határos részén.
A tér épületei mind nagyvárosias
szint
kölcsönöznek
annak. Ott hol a középkorban
istállók,
fészerek,
árnyékszékek.
moslékcsatornák
értek ki a városárokba.
a városfal lebontása
s a városárok
kitöltése*) után
szebbnél
szebb házak keletkeztek,
melyek
kőzül a tér éjszaki során a Köszeghy-,· Estérházy-, Széchen-,
Stahl-, Záborszky-,
Pálffy-,
Sulkovszky-,r"Ialdeghem,-Malatinszky-,
Werrner-házakat,
a déli soron aSpineder-,Gervay-,
Löw-Palugyay-,
Kozics , a Magyar biztósitótársaságo, Wig and , Adler-, Pollák-, Sprinzlházakat,
keleti végén pedig a Városi Szinházat és a Notre-dame-kolostort
emlitjük.
Ezek kőzül
nemcsak épitészetileg,
de cuI turtörténetileg
is legnevezetesebbek
ez utóbb
emlitett két épület.
A Városi
Szinház
r884-r886-ban
épült Fellner
Nándor
és Helmer
Henrik

*) Ez a munka, valamint a Halász-utcai ajtónak
(Fischerthürl)
kapuvá való kitágitása
a városnak
12
ezer furintjába
került.
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tervei

.i elenlére

szer in t.

ben

Megn yi I t

1~)tlú

sz ept.

Iéu
22-i

yes közi.ins~g

kén

jókai

Mór-

nak Nagy Imre által
és Erkel
személyes

elszavalt
prulogjával
vcz et ése alatt a kir,
magyar opera {dial előadott
"ILink
bán"nal. Jelen
volt Tisza l~ .ilmánnal a kormany
és a politikai
világ sz ámos kitünösége.
A
szinház
összes
kőltség ei 670 ezer koronát
tettek.
Vannak
az elegáns,
tá.~·as s magas
épületnek
51 p.iholya, (s tőbhszoros
földszinti, er kélyt'-s k ar zut i ülőhelyei,
iőldszinti

~s k ar zat i állóhelyei.
A lágas sz inpad magasabb techn ik lIS kőve-t elményekr
e is bercndcz liető. A
belső
krd
~)OO gázláng
vii<í.gitja meg.
t\ n(~zi)tér p!;dólldját
báró
Lüttgendorll-l.einb'Jrg
L(~ónak B:illk bánból, l lunyadi
l_cí.szló\H)I, Csongor
('s Tűnd,~böl vett jt~I'~lwte;,d és egy rt:.~t!lö táltost
feltünteti)
IH:,:";)'
\)ri~hi
fr,;;tménye
disz it i, Illíg k ivül a luggi~t
fcktl
led) ablakszt;rü nyilások i.an Mar licuka !;,!pt"aragónak
(~()eth,~t,
Vőrösmart
yt,
Liszt et , Schillert
,>s Shak espear.it
ábrázÍJI~) mells zol irai ékesitik. Helyén az lí7G-1Jan J)o\'.()-ikéll megnyitott,
homlokzatán
órallii\ vel (~s alatta
Dernokritosz
arc sz obr.i val ékt;s~tdt,
Mahr
városi
~pít<'Sl1lester
•.illal
épíl(:tt,
a Léc"i
Vandi
rilta l diszfestmények
kel ~ke:iitdt r tS gis
zi nIl;'í z
és a k.:st,l)] .en , a 'Jo-es
években
hoz z.i t~pült vi.~adó(r,:,;ollt-)
épület állott.
E régi sz inhri zhoz , melv il 1Il;lga koráuak
eg'yik legszebl)
t:s le,~n:1g)'{Jl.b
sz inhriz a
volt,
Pozsony
város
culturfejl ődésének
Ig'en nevezetes
emlékei
Iűz őduck.
A legföbb mornentuma
az, hogy al (~löLh privát-

és
alkalmi hclyiségck l.en
: iskolri
k ban,")
\'CI\(kglőkben**)
s magállházaklxw*-i'*)
idők oxőnk int fellépő és zsc.lléreskeclö
sz incsz et i
muzsát
végre
állandósitotta.
I\Iegnyitotrák
Braudis
"Die Mediceer:'
ciruű
mü-

vével
peare,

s

csakhamar
kovették
ezt
Goethe,
Schiller,
Lessillg

Shakes-

drámái
oly időben, mikor ezd; a külföldön, sőt saját
hazájukban
is jőfor mrin ismeretlenek
voltak még.
Ino-ben
sz inr e került
"l'vlinlla
von Barhelm ", 1771-b(:n "Romeo u. Julia",
1772-bcJI
,,1~l11ilie (;,dotti"
és
"H.ichard
Ill.",
1773-bal1
"I-LlIlllet"
és "l\'laclJetli··,
177-1-ben
"König
Lear " és
"Chllell(,::.
Seipp
igazgató
IJK,)-ben
Il<,zta
elöszőr
a világ
összes
szill[)adjai
k oxűl itt szinre
Lessing
"Nathan
der \Veisc"
cilfl(\ dara hját. Ez évben j,itSl.Olt{lk
itl Sclliller
l\Kabale
ll. Liebe'
és ,,1 )il: 1\;illlJera
cirnü
drámait
is. Lessing
17\)0 k(Jrül szemé lyescn
is jelen volt e szinhá zban e,~)'i k előadáson.
Crillparzer
,))er treuo Diener seiries 1 Ierrn"
cimű

műv ét

ruint

IlIt:g

elő

nem

adott

[111-

n(~pi müvét init Karlllilla k ir.i lyné k oro n.izásárn 182s-oen. l\ailllund
l~ük után \'(::nd~gsz erepelt
az itteni sz iupado». Nestroy, a hires
komik us rK28-ban
llandóau
\ ol t il pozsullyi
sziutársulathoz
szer z ődt etve. Hebbel Frigyes
á

Il)s[-lJcn
ad.is.in
"Kaiser

"Judith"
c.imü darabjanak
az elövolt jelen.
Bodell~te,lt
Iö7ö-1',1I1
Paul" és JtJrdan
ugyanezen
évben

"') :\jt.lz~lliLik iskuláil..ru
ésa Notru-dauic-kolustorbuu
.
• *) A"l Arany- Sas t's a l l.ut yú u.rgyteruicilx-u .
•.• +) A \\'e:t~r 1I,,1I""!1 a Fureill;il'L turc.r.
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azonkép egyik
darabja
elöadásán
voltak
jelen szinházunkban.
Laroche János, a hires
bécsi kornikus, ki Pozsonyban
mint Laross
Józsefnek,
gr. Nádasdy
komornokjának
fia
1745 ápr.
r-én
született,
nemkülönben
a
szintén itt született
Mylius-Laban
és dr.
Tyrolt hirneves
sxinészek
itt Pozsonyban
kapták hivatásukhoz
a kedvet. Richter Já·
zenedirigens,
nos (Hans Richter), ahirneves
a pozsonyi szinházban
kezdte
meg
1866ban ápr. 9-ikén
egy jotékonysági
hangverseny alkalmából
karmesteri
és karvezénylöi pályafutását
Aubernek
a "Portici
néma"
ou verturejével.
Ugyanez
év őszén
már Wagner
Richárdhoz
került. A bécsi
burgszinház
jeles szinészei, Korn Miksa és
Baumeister
Bernát
minden
évben,
amaz
1821-1853-ig
a kath. polgárápolóház,
emez
1884-1901-ig
az
evang. kórház,
javára
vendégszerepeltek
szinpadunkon,
amely vendégszereplések
a kath.
polgárápolóháznak
20 ezer, az evang. kérháznak
pedig 9 ezer
forintot jövedelmeztek.
A régi szinházban azonban nemcsak szindarabokat adtak elő, hanem dal m v e k e t
is. Első itt adott opera Hiller "Jagd" cirnü
műve volt 1775-ben. A szinház megnyitásával szervezték
a szinházi zenekart
is, kezdetben csak a szinielőadások
idejére, utóbb
az egész évre. Kezdetben
a zenekar 8, 16,
későbben
a zeneszerző
igényeihez
képest
20, 21, 1860-tól kezdve 28 tagból állott, ma
dalmüvek előadásári a karmesterrel
együtt
33 egyénből
áll a személyzet
trombitával
tubával és hárfával.
Az első pozsonyi szinű

21;8

mirumis "-a került «löadásrn.
!()39-11(;n Crabbe
,,\)on
Juan u. Faust."
ciurii dránuija
került
zenével
sz inre. lH{o·Gen
Morell i operatársulata vendégszerepelt
Pozsonyban
Mazza
karmesterrel
Bel lini,
Donizetri
és l,ossini
dalrnüveit
énekelve.
A 11c':mel opera
\Vitt
karmester
alatt
Kreutzer
szerzeiuényét
is
előadta.
184s-Gen Auber,
eulfe, l lerokl, Ha-

lev)'

és Meyerbeer

operái

kerültek

xzinr e.

1i)-I7-ben ismét olasz dalniüt.irsulat
hallatta
itt
magát,
1583-ban szint én s ('z már Verdit tartotta
repertoiron.
18S7-bell I )oppler llk ával,
18S9-Gen és 1861-lh:n Offenl.uch
dalosd.uabjai
kerültek
sz inr e. IÖ(II)· ban GPllllOd "I;all~l "-ját
hallhattak
a po z sonyiak , melyet
Floclerer
karmester
ve zényclt.
I07u ben
Meycrbeer
"Dinorah
"-ja,
I ö7 r-ben
\ Vagner
Richard
"Lohengrin"-je,
t8]3-ban
Beethoven
"Fidel io"-ja, Marschner
"Heílíl\,~ "-je, Meyerbcer
"At'rikanerin"-je
t>s \Vagner
,,'l'annJúll::ier"je került sorra.
1~i7-1-Gen 1 rclibes
"Der
Kőnig
hats gcsagt"
cirnű
.nűvét adtál:
elő
Burger
karmester
alatt.
lS';6-uan
ülték meg
a régi szinház secularis
üunepségét.
E jubileurnot
Bauer
és Bohrmann
sziIligaz,~at6k
rendezték.
Ez alkalommal
rkethoven
ünnepi
nyitanyát
"Die Weihe
des l lauses'
cimmel
játszottak
s aztán,
mint
száz
v elútt is,
Braudis "Die Mediceer '' dr.imáját
adták.
De
1~20 óta magy<lr
sz iuész«k
is
léptek
fel mint
vendégek
parlandó
darabokban a régi sz iuház ban. Igy 182s-ben
is.
lö-t0-ben a nemzeti sziuhá: tagjai előadták
Sehodellel
telt ház előtt "Normá ", t. Erkel
énekelte
Severt
és Udvarhelyi
Orevistet.
é
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18s6-ban "Hunyadi" ból mutattak be részleteket Stögerrel. Ugyanö énekelte ez évben
"Lucia"-t. 1863-ban a Hunyadi
Lászlót
Ressler igazgató egészen hozta Megyessy
karmesterrel és második nemzeti ujdonságul
Császár "Kunok"-jait. 1878-ban a székesfehérvári szintársulat
"Bánk bánt" adta
elő Witt karmester
alatt. Különben
az
operán és operett en kivül a magyar szinmü és népszinmü
is jutott, bár csak nagyon
rövid sezonokban,
szereplésre
18s8-ban
Hegedüs, 186o-ban Molnár, 1861-ben Szigeti, 1863.ban Rössler, 18ó4-ben Latabár,
később Mándoki, Mosonyi, Geröfi igazga-.
t6k alatt.
Mint színigazgatók
és szinházbérlők
műkődtek
a régi szinházban : Moll-Seipp,
Wahr, Koberwein,
Schmalögger,
Schikaneder, (a "Varázsfuvola"
dalrnű szöveg
nek szerzője), Mayer, Zellner, Kumpf Paraskovich, Jung, Kuntz, Frais, báró Perényi, báró Zínegg, Hensler, Stöger, Hoch,
Pokorny, késöbb a város toronyrnestere
majd aztán az an der Wien szinháznak
igazgatója Bécsben, Megerle, Glöggl, Kreibig, Kottaun, Herrmann,
Schwarz, Bauer
és Czernitz, Kmentt és Bohrrnann, Wolf.
1884-ben zárrák be rozoga állapota miatt a
muzsák régi hajlékát.
Az uj s z in h z b a n 1886-1899-ig
a
pozsony-temesvári
szintársulatok játszottak
felváltva németül és magyarul. 1899-Ig02-ig
Relle Iván igazgató alatt kétnyelvű
előadások folytak, majd aztán a pozsony-sopronyi társulatok szövetkeztek
elöadásokra,
é-

á
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husvétkor
ff:jezödlek
be.
melyek
I<)os-ben
Az uj házban
a d a l m v e k sem m.uadtak
el. I~H)tl-ban St r.ius-, .I,ínos szem.ilyesen
diű

rigálta
Pozsony
város
szegt;nyei
javára
"Die Fledermaus"
ciruű »peret tejét.
De a
na.\.!y operák
is
egymásra
következtek :
Itl88-ban
\Vagner
Richard
~Der flieg ende
l Iolliinder v-e, I:-'>ö<)-ben Bizd
"Carmen"'je,
IÖ')I-ben
"Faust';
Radxiwill zenéjével,
18<)[hen

l\lascagni
Leon

"Cavallel'ia
Ca vallo

rust icana=-ja

,

"Bajazzo"-ja
és
Wagner ,,\Valkiin;"-je
Ihecher
karmester
alatt.
18<)6-l>al1 1Iubay
"Cremonai
hege. düs"-e.*)
A l1la.~yar oper".t ár su lat, gyámolit va a budapesti
k ir. nugyar
nper:l által,
Relle igazgatós,íga
alatt Hjoo-ban gr. Zichy
Géza
"l-lohind
mester+-ét ,
és Szendrey
igazgatósága
alatt
I<)Cl2-ben
ugyancsak
Zichy "Alár"'ját
hozttik
szinre.
Ugyanez
évben sz inre k erűlt
Tsclrijkowsky
"One,
gin ~-je, II)02-bt:1l egy
szl,i
v operat ár sulat
1~<)3-ban

veudépszerepelt
sz iupaduu k on,
melv Smetana, Dwor ák, Tschajk owsk y, Ko va rovich,
Goldmark
, Fraucheu
i
.Ialmü veit
hozta
sz inre.
Szóval
llgy a r,~g i mint
az t'lj sz in-

~ípülta II művész et i l:rzékd
s
szerz ett
meglizellletetlen
ll1agaibrendű
él vezetet
a müharáioknak.
Maga a város lehetőleg
pártolja
és segélyezi a kedély nemesitése.
<! ható
sziuüg yet.
Költsl:g\'etés<~hell
a sz in l..iz i k iad.i sok
31
ezer koron.inyi t,',lt!lk,"nt s./t:repelnek.
Emellett a magyar
szinészet
.ill.mdósit ására egy
há z hatalmasúl
Pozsonyban

*) Eb,;

előat!;Ís.

.illó
alapitványt
telt,
koronából
melynek
sOlo-kas kam.uja
(h'i ~OOO korona)
a nevezett
célra for diu atik ,
A sz inlui« e1ÖLt .ill
a tér kűlőnős
dí-

40 ezer

y m e (1esd

szére az a Gan

isz k

ú

t, melyet

Pisztőry
Felix
inditv.iuyáru
a pozsonyi
Első
Takarékpénzt
ár 40 eZf~r koronrinyi
kőltség en")
Tilgner
Viktor
által készittetett
188X-ban.
A diszkutat
t<lgas kőrőnd
veszi kőrül virágágyakkal
és 4 kanclel.iberrel.
Ediszkúthoz
a város
a városi
vizmüből
évente díjnélkül
engedélyezi
a vizet, 1903-ban
22,800 kőb-

métert,
A szinhriz zal szemben,
a Iasoros Sétatér bejáratánál
áll
gyepes
emelvényen
l\lozart
egyik
kitüll() tanit vauvának
l l u mme l Ne p. J n o s II il k liron z hől és carrarai
márványból
k(~szült
nu-llszobra.
A
müvet Tilgne~'
Viktor
kész ite.u.e 14 ezer
íor intér t, lll! a Petöfiszobor
elkészülte
után
a iIurnmel-szobor
hely<:t
annak
engedi
át,
maga
pedig
az ll. n. Kis-Sétatérra
helyezkedik
át.**)
A szin ház
sxomszédsrig
ál "til van,
éjszaki íöfrontjával
és kert jével már a Rózsautcába,
hátsó ~plileteivel
s az elemi iskolaá

épülettel
ass z o II
nokrendü
sard-tetös

a Vadász-sorra

fordulva,

n k r l nevezett
apáczrik hatalmas

)' \1

ő

iőmegü,
Nyugati
része

kolostora.***)

*) Npö"y évou :it évoukiuti

i-

a M

,it.:·oston-kano-

10 ezer

mana fa-

koron.iuyi rész.

letben.
**) L. feuutehh If
***) l lio Augustiner

Notre.Iuuue.

o 1·II t c a alatt.
I 'uuouissiucu Congregatiou

II III III

<10

tornyes kisded u-mplommal a Kossuth Lajostérre tekint, s rupkénynyel
befuttatott
ódon
falaival hatásos benyomást
gyakorol a szemlélöre.
Területe
1804 LJ-ölnyi
intravillan
és 720 [J-ölnyi kert összesen 2524 [J-ölnyi
vagyis 2 (1200 LJ-öles) holdnyi
és 124 Dőlnyi, E kolostor helyén állott egy )741-ben
Már ia-Ter ézia kor onáz ása alkalmából
épitett
három emeletes
faszin, melyben az országgyűlés tartama alatt szin darabokat
játszottak hetenként négyszer,
kétszer pedig olasz
operakat
is adtak.
Utóbb
épült efaszin
helyére
Mária-Terézia
alatt a kolostor,
mely azonban máig sincs még nyugati folytatásában
egészen
befejez ve. A kolostor
tiszteletreméltó
és városszerte
nagy népszerüségnek
örvendő szelltfogatlalmas
lakói
nöneveléssel
és nöokt atással foglalkoznak
setéren
másfúlszáz
év óta fényes érdemeket szeréztek.
Pozsonyi házuk tulajdonképi
alapitójául
One il Judit
Antonia
gr6fnö,
szülerett
Maholány
báróuő
tekintendö.")
Az
ő nemes
buzgóságú
kezdeményezésére
vállalkozott
a stadtaruhof
apáca-házból
6
nővér Pozsonyba
jönni. Letelepedésükre
a
királyi engedélyt
1747-ben okt. 24-ikén kapták. Ez év nov. r r-ikén már útnak is indultak RegensLurgból
a Dunán s Bécsben
való rövid tartózkodás
után dec. 1- én érkeztek Pozsonyba.
Itt a föranguak:
Pálffy,
*) Meghalt 1758-ball doc. 29-ikólI. Tetemei kiváuságához képest Notre-Duuic
ültözuthou a Sz, Perenciek tomplomában
il b,
Muhulány-család
airboltjában
férjeéi

urollett

nyugoszuak,
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Draskovich,
Erdö.ly,
Nád.isdy,
Esterházy,
Batthyány,
Csáky grófnők és Mednyánszky
bárónő, élükön gr. Althann Károly Mihály
váci püspök és gróf Balassa Pál fogadták
őket s kisérték
őket Oneil grófnőnek a Haltéren (vagyis a mai Sz. Ferenciek
terén)
levő házába, melyet ideiglelles kolostornak
rendeztek be. 174~-ban jan. 14-ikén alakultak
rendi
testületré
megválasztva
Mére
Werschowez
Anna Viktoria személyében
első fönőknőjüket.
Két év mulva elhagyták
az Oneil-féle házat S a Halászkapu
előtt
álló Port en hauser-házat
bérelték ki lakásul
évi Sao forinton. Majd hozzáfogtak
a mai
kolostor
épitéséhez , miután a hozzá való
telket
1000 forinton
meg vették. 1750-ben
máj. 13-ikán tették le gr. Illésházy
József
királyi biztos, szarnos előkelőség
és nagy
néptömeg
részvételével
az alapkövet.
A
süppedékes,
mocsaras
talaj s a közelben
levő vágóhid bűzlő piszokja azonban annyira
egészségtelenné
tette az itt való tartózkodást,
hogy előbb
a talajut kiszáritani,
a
vágóhidat
eltávolitani
kellett,
úgy hogy
még csak 1754 júl. 17-ikén kőltőzkődhettek
be az uj épületbe.
A bekőltőzkődés
ünnepségét nagyban emelte Mária-Terézia királynő
t~S férje l. Ferenc
császár jelenléte.
Gróf
Csáky Miklős pr imás végezte a fényes egyházi szertartást,
Mária - Terézia
ismételve
látogatta
meg aztán a kolostort 1775. nov.
zz-ikén
s 1776. ápr. 27-ikén. 6 az One il·
alapitvényt
36 ezer forinttal gyarapitotta,
a
kelostor egynémely
lebegö adósságát
törlesztette, úgy hogy méltáu
nevezhették
el

magát il kelostort Ter é zia - a 1a IIi tv á n ynak. A tanitás
irrint is rendkivül
érdeklődött a királynő.
Kivált a szegény
iskolaleányoknak
szeritelte
figyelmét. Az apáczáknak az akkor
malomhoz jutott uj tanmédszer sz erint kellett t anitan iok, ő ma.L:a irta
elő, hogy mindeu
osztálybau
meddig kelljen a vallasoktat.ist
végewi. A növendékek,
de kivált a sze,~élly
gyermekek
részére
gazdag
ajándékokat
adott. Mikor
177s-ben
nov. az-ik én a kelostor
éttermében
személyesen
vezette
a leányok
vizsg~iját,
a
pensionárus

kisasszonyainak

lOU,

a kűlső

iskola
leányaina k 30 dr] J. aranyat
adott.
1777-ben dec. Ix-ikán a p.ipának
a bécsi
udvarnal
hitelesitett
nuntilisa látogatta
meg
a kolostort,
telji-s ll1egel'~gedését
íejezve
ki a tanitás
és nevelés
dért
eredményei
felett. Nagy támogatásrir«
volt a kelostor
ügyeinek
Tör ö k Ferenc
udvari ka rnarai
tanácsos
is, kinek arcképét
kegyelettel
örzik a hálás apáerik
diszterműkben.
Török
a kelostornak
4 ezer forintot, értékes
képeket s egy lapislaxuli-olt.irt
hagyományozott. 1783-ban júl. io-ikén
ll. József csriszár
látogatta
meg il kolost or t, 1819-ben okt.
z-ikán Karolina-Augusta,
ISS2-ben aug. 13-án
1. Ferenc József. l!gyanD 1~)57-ben aug. 2s-én
másodszor
is me.~tisztelle
látogatásával
az
apricák
h.iz át. Amióta
h-igyes
főherceg
családja
Pozsonyban
tartóz kodik,
azóta
Izabella főherceg asszoll)' gyakrabban
keresi
fel fells(~ges sarjaival
e xze nt hajlékot.
E
kolostorból
rajzolt ki I~SI-IHm jUI1. ;)u-ikán
több
Illivér
Pécsre a Scitovszky
herceg-

primas által alapitott nőneveldébe.
A kolostor alapitása
idejétől
kezdve a nővérek
szünet nélkül fáradoznak
sz. hivatásuk
tel[esitésében.
Kelostorukban
leányok
oktatására
és nevelésére
iskolát nyitottak.
A főrangú
családok:
;\ l Iarracli,
Szúnyogh,
Lützow,
Lichtenstein,
Kolowrat , Forgách,
Pálrty, Bubna, St illíried, Odescalchy,
Clauer,
stb, hercegi,
grófi t:s bárői családok
vetekedve
adták s adj.ik
Illa
is be sarjaikat
nevelésre.
Mikor a népiskol.i knak a kolosLor főldsz in lj éhen le vö helyi s':.L:ei már megszűkűltek,
az apáerik saját ki.tts'~gükön
(~pitették I77o-ben a Il1<1i iskolaépűletet.
A kolestorhoz ez időszerint egy fl osztályú k ülső
elemi leányiskola
és 4 osztályú belső elemi
s nyilvánossági
joggal biró .1 osztályu
polgári iskola tartozik. Van a kolost.ornak
internátusa
is, rnelyben
teljes ellátás fejében
az iskolai évre 324 Irt. fizetendő
Ez összegben a tantárgyakban
és a táncban
való oktatás, az orvosi tiszteletdij, a mosás, író- és
rajzesz kőzők
benfoghltatnak.
Ellenben
a
tankönyvek,
hangjegyek,
a kézimunka
anyaga,
ruhanemück,
gyó;.',-yszerek
és az
egészségi
szempontból
felmerülhető
szük~égletek
külön számlák tárgyát
teszik.
A kolostor mellett az ll. no Ki s- s é t at ér
(Kleine-Prom.nadc)
kike
szintén a
Notre-Dumeok
tulajdonát
kszi, <le 50 frtnyi
évi bér mellett kőxhasználaua
van bocsátva.
A város e palánkkal
bekc-ritett
disztelen
helyet parkiroztutta , árnyas fákkal beültette,
vasrácscsal
bekerit tette,
k.uyelmes
ülőpadokkal
ellátta,
kőzupét
nyaranta
gyiinyö-
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rüen pompázó virágágyas
kőrőnddel
ékesittette.
úgy hogy az ma legszebb
üdülő
helyül szolgál,
E téren épűlt a kelostorhoz
a Majláth (Illa Mindszentyj-Ié!e
fényképészeti
kis ház, melynek felvételi
müterrne
jeles
elismerésben részesül, A házikó, melyet Faust
fényképiré
elévülesi
cessiő fejében éllitett,
szintén il kelostor
bérbe
adott tulajdona.
A Kis-Sétatér
szélén áll a várost ismételten ért földrengések
alkalmából
176_~·ben
alapitott,
és 1830·ban megujitott,
Sz. József
tiszteletére
felavatott
s állt) szent szobrokkal diszitett oszlop.")
A nevezett
kelostoron
kivül van a
Kossuth
Lajos-téren
még egy másik kolostor is: a Keresztes
növéreké.
Ezek,
nek vásosunkban
való meghonosítása
1875ben tőrtént..
amikor
Pálffy
és Dezasse
gr6fnők buzgólkodása
kővctkeztében
egyesület
alakult.
melynek
tagjai
kötelezték
magukat
havonta
vagy
évente
bizonyos
összeget
fizetni a nővérek
tartására
azon
jog fenntartása
mellett, hogy az egyes tagok meg betegedesők
esetén először vehetik igénybe
a nővérek
részéről
való ápolást.Már
néhány hét mul va az alapitványi
összeg biztositva
volt s 1875. szept. zo-ikán
a nővérek
már megkezdték
műkődésűket.
*) At

oszlop talapzutának
nyugati
oldallapján
olvashatri : Vrhs / l\lotu
Terrae
Quassara I
Placato NUlllilli / Hoc / I'ieratis Mouumentum / Ex Voto
Locuvit, / ~IIICCLXl V. A kelet i oldallapon podig a
követkozd : Grata Posteritas j Collectitia
Stipe / ítestauravit.
Excoluit / MDCCCXXX.
Alatta:
Deo Propitio /
A. R. S. M. D. CCCLXXX.
o folirat
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Majd 1877-ben egy 1622 úr aláirásával
ellátott s a Primáshoz
intézett folyamodvány
kéreimezte
állandósitásukat.
A folyamodványt
egy
gróf
hí.lffy l stvánból,
l.árő
Walterskirchen
Ernöböl,
Szentiványi
Laszlóből,
I3urián Istvánból
és J 'alugyay Jakabból álló küldöttség
vitte le Esztergomba
a hercegérseknek,
ki szi vesen
teljesitette
a közóhajt.
1078 ban a boszniai megszálló
háború
idején
a nővérek
műkődését
a
pozsonyi katonai k órháxhan és a lazaretekben is igénybe
vették.
18Xs-ben szer-ezte
meg számukra
Ludvig pleb.inos sok nehézség után <)000 frton a Kossuth Lajos-téri
házat, azt a házat,
mely il X VIIl. században a Kreplehner-,
aztán
il
Schneemahr
családé, 1849/so-ben pedig a Ludwig-családé
volt. E ház kolost orr lett adaptálva.
lö86ban ünnep.Tyesen
avatta fcl ház.ikápolmijukat a nővérek
és szrimos
főrangú jell~nlét.ében gr. Csáky Károly poz sonyi kanonok, a
mostani
váci
püspök.
A szép
kápolna
berendezését
a nővérek nemes jótevöknek,
ele legink;:í.bb a kápolna
felavatójának
kőszönik. A Keresztes
nővérek
betegápolással foglalkoznak
setéren
kifejtő mükődésükkel elismerésre
méltó
érdemeket
szeremek. Kolostoruk ba felvesznek élelmezésre
és lakásra egyediil álló nőket is.
A Kossuth Lajos-téren
van továbbá a
g-r. Pálffy
János-palotában
a pozsonyi
O r vo sés
t 1; r m ész
t t u Llo m ,1 nyi
egyes
li let székhelye.")
j\ la kult ez I'gyeá

t~

*) ld. gr. Pálffy
János dÍt'.~iiségére szolgál,
hogy évek óta e palot.ij.inak
egyik elsőeureleti
részét

m.iroius
IS-éli
volt az al.ikulő
sűlet IÖSll-Uall,
k()zgyöl(~s,
1t)t)I-I,cn
\lj
;t1apsz;lb~ily/)kat
kapon , melyek
az
egyesiilt:td
két
k űlőn
szuk oszt.i lyra : or vosiru
I~S
természettudomriny ira oszták
(1:1. Ezek
IIlindegyike
önállóan műkődi k s k űlőn
t is.-tviselók
kel bir,
bk a kőzponti
t iszt v iselől.k el
együtt
a
nagy
vrilasz tmányt
alkotják,
Célja ez t~gyesliletnek
az orvosés természettudományt
ápolni,
fejleszteni
s szereretét
szélesebb
k őrőkben
terjeszteni.
Mon.Ihatni
Nyug atl\lagyarország,
k ivált
Po zsonymegy«
és
város
tudományos
kőzpontj.r.
Tart
szukba"ágó
és népszerű
telolvas.isokat.
kutat.iss al
j.ir
kir.iudul.isokat
s kiad tudományos
és
e:;gyleti életre
von.ukozó
j":vkönyveket.
Ez
Evkőnyvekböl
eddig
24 kotet jelent
meg
sok becses tudorn.inyos
koz léssel és értekezéssel,
Van el (~g)'esületllt~k
több
rnint
1,) ezer
kőtetből
;ílló
k iv.i ló S nagyhecsü
kőnyvtáru
és kőrülbelül
IS
ezer
dar.t bból
álló IH:pés t erruészetraj
z i gyüjlenH'~nye,
mely
helytartótanricsi
engedélylyel
lö57.
szept.
I::;·ikélŐI lö/5-ig
a királyi
jt)gakadéó

rniában

a Káptalan-un.ál.an

volt elhelyezve,

ezidősz

er int pedi,:": a V ár oshti z A PI .onyiházrinak
földszinti
helyist:gében,
honnan
nemsokára
a város állal ll1e.c~vett Batthyánytéri pr imrispalotá
ua füg
át helyezt
etni.
Az
egyesület
1901 óta
rillami
s,~.~élyl>en re szeSÜ\. Tagjainak
SZ,llll<l
lÖJ.
1<.iadványa
i tekintetében
cserevi-xonyba»
.ill ElIról'<L de
díj núlk űl jH'c,.;,ílja
az 1·g-,I·otiidtJl.
},a~zll;ÍLtl:ira.
kiuek
érZL,kcl vun a llld',)II,tuY"::i f ,t,d:!l"k
il únt

Főur,
is.

sőt Ameriku legtöbb
orvos- (:,; természettudományi
uirsulatával.
Elnők e: alapitásától
kezdve:
Plener Ignác, a késől Illi osztrák
pénzügyminiszter,
gr. Königsegg-Aulendod
Gusztáv,
1), Meclnyánszky
lJ~nes,
Gottl
Mór és dr. Kanka
Karoly. Al. egyesület
legllUzgól)b
tényezője
kezdctt öl fogva dr.
Kornhuber
András udvari tanácsos,
ki al.
egyesület
kőrü!
elévülhetetlen
érdemeket
szer zet.t.
A Kossuih Lajos-téren
vannak azonk ivűl a város nagy szál16házai : a Nemzeti
szálloda
és a Palugyay-féle
Zi,ldfa. Arnannak a íőfrontja
il
1 l id-utcáru
tekint,
de
éjszaki szárnya kiér il Kossúth
J .ajos-t érr c.
A másiknak,
il löld(iÍnak
.l hire
meszsze túlsZ<illongja
a v.iros
luuarát.
Hirét
megalapitoua
kis-palugyai
és bodafalvai
Palugyay
j a k a L. Született Pozsonyban
a Grassalkovich-palota
földszinti helyiségeiben 1819 ben aug. 8-ikán, IÖ+~ - ben átvette
aVaskút
nevű vcndéglöt
a kies Malom\·ölgyben.
Ugyanez
évben
nősült
meg
áprilisben,
elvévén Rauch Ann.ir,
ki azonhan már 11)_~7-ben au.~'. 13-ikán elhalálozou .
IS48-ban átvette
id. Lőw Jánostól a Z ö I lIt a nevü v('ndéglő restaurátiőj.it
, rnelyly«l
csakhamar
nagy
hirre jutott."]
IS.tt)-bt:n
*) A l'idllb'y:ty-~z:íllt"
Iítlllyh:íjállak hire fennururu.ll. mai Ilal'ig. FUlllláll.ísa
t,gé~:t. itlo'jo al:ttt
kapta az
étkezési lIIe:;J.i1.:í~(lJ..at. 1H;. :!-lltlll, 1tif);I-ball és 1Hf>:.ben Palugyay .lukah ~1."I:;iílt.<l fel ]o:,;t"rlt,íZiÍII és F"'itoronyban
11
purforce-va.l.iszutok
alk.dlll:íl)J')1
il
hires
ebédeket.
11:l5li-hall;i sz ••Ig-,t1la fd SZt'pl.. 7-ikéu
al
esztergouri hazilika
f,'bzclll,·lúscknr
il
)t;lg')'szorii
disz-
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2(,-ikán ujból nősűlt , elvéve hit vesül
~trasser
Annát.
Az IH5()-I~S
évek dején
megkezdte
nagy
l iorkereskcdését.
Lleinte
csak főurak nak,
késöbb
ur alkodőluizunk
tiiiJb tagjának
szullitott
horokat.
I8S7-ben
átvette il k.ivéh.iz
k ivéu-Iével
az egész
Zőldfát,
melyet Liiw János 30 éven át birt.
Ez év nov. 28·ildn
szállitotta
első borait.
12 akó
villanyit a belga ud varnak. 18ü2-ben
e-lvállalta
a "Budapest"
nevű nemzeti nemesi
Casinot. IB(q-iJell
már Európán
túl vitte
borait Mexicoba s az f':SZ;1 kamer ikai Egyesűlt-Allarnokba.
I~6s-ben k.rpott O felségétől engedélyt
il ruex icói
('-S II herceg
nassaui udvari borsz.illitó
riruuek a visehisére.
lö66-ban
kapta
a kor on.is aranyérdemSI.Ppt.

t:b~tlut,.

Ca,.;il'" Jiszserlug'g'l'1
tiszC:lsi"ó-vac:iorúkra
val,)
t:lnlt',kül.
lH(i5-j,'!1I
;; I'Olltl'Jztu l'"z:i"lIyhall
a l,rilllhti,ilis pulot.iban uug. :!:-i-ibll
a t'·l'lIlészutvizsg,ík.!,
gyíih'se alkallll:íb,íl
II tiszteletükr»
adott városi
buukettet,
li)li7- heil
Vasvúrt
a 11:1
gy
ill- t.a llutiouu lis
ebédet,
18üU-bclI
il
lIa)..:'y l"bl,,',ki
oIi,,-t:l,,;det
Nagyv.irudon
Lipovuiczky
relltll:letér.,.
A'I. ali";!.\' obé.l, IlIelyU! 1874.IlUII alig'. :!i),ikall Alhrucht
ri:tHlIl'l'g' Magyar ú\'árt
a
termésZlJttlld,',~"k
viÍlld"q;yiilé:;1l
iH)!)
tagj.inak
adott,
valauuut
az al. obed is, nielyet il I"ivdkező
II:Q)(lIl, alig.
:!9·iktill gr. 13:ttthyáll}'
.Iózsuf
ad.,tt
a vúudorgyülés
tagjaillak.
sziut én 1'.t1I1g'}ay .luk.rh
kOllyltájáh(d
szárniaz ott.
Ú rendezte lti75-boll
ok t , Iü-ikén
1l,'Ig-rádon
II fl'j(~delllll
(:I"idtlt l\ltlall ft'jedl·lullI
l.rkodulma
alkalmall"'\. 187U-hell
l\!ajlh~lI'y
I'lii:;l,all iustallutiouúlis
ebédje
Nyitráll
130
HÚUHily szállt:íra
ugyancsak
Palugyay
kcuyhajáuak
hirét terjesztetto,
valamint
az
:!f,O személy szűnuiru
készült
,·loé,1 is, melyet 1Hl:!3-ban a
trencsén-zsolnni
vusú t 1'''" a I 1I1l'g'II)'i t:i:m alkalmáb ..,1 Zsoln.in fl'gya:;ztottak
(JI.
t elte

lH57-ben

il

1'.•1g-:iri

meg' Őt. o fulirutt.ü

:

Aj'"

<,
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keresztet,
1868-hall
lett }ízsef
főherceg
udvari szállitőja.
1071-ben tűntették
ki a
tr ieszti országos
kiállirás
alkalmából
a cs.
osztrák
és kir. magyar
udvari
szrillitő
cimmel.
1872-ben l~(litette
a Stephania-út
vámsoromp6ja
előtt levő hires
pincét
és
palotát, a Chateau-Palugyayt.
Ezentúl bor ai
minden kiállitáson kitűntet ésb.:u részesültek.")
I873-ban kapta a Ferenc-józsefrend
lovagkeresztjét.
lö74-ben lelt 1. I\:ároly
román
fejedelem,
1876-ban pedig l\lilán szerb fejedelem udvari szállilója s 18-;-8-ban szólliiottak fel őt nagy
IJorszállitásra
Bukarestbe
az orosz hadsereg
részére.
1080-oan kapta
XII. Alfons spanyol király udvari szállit6ja
cimét, (H2-ben
pedig
Ll
szerb Takovarendjelet.
l\leghalt
18K6-ban máj. za-ikén.
Ravatalára
Frigyes
Iöhercei;
diszkoszorút
küldött.
A halál ő benne
('gy várossz er te
kedvelt
és becsült,
egy vil.ig szerte ismert
és elismert,
egy a j6tékonyság,**)
a haza-

*) 1878-Lan
kaptu apá
ri s i világkiállitáson
ti
nagy érmet. 1879-1"'11 il si .l u u y-i vil.igkirillitáson
a diszoklovolet miuden
ki.illitott
hori! után.
-I ~l:!Oban II L rüs Hol i ucuizotköz.i
ki.ill i I ásun a nagy a rallyérmet.
1~~I-hell
a ui e l b o u ru e i vihigkiri llil ásou
az (·Is,) díjat. Ugyanez
évhen
a 11I.•juai fr il II k fil rt i
kiállit ison a u<lg-y urunyérrnut.
**) ) 'ozsouybau,
a j 6 t é k « II Y s á g- városában
Palugyay
Jukub q;yik
logo iL ti il k « z b b egyél! volt.
Kii:tiSIlIOrotií,
h,)/:\,y 12 szog éuy tu n u hi eztimára
külöu
asztal volt vouuógWjób('1I terit vo, illlliórt
1 H58-ball 01ismerésben
részesült a llulytarLiísiÍ!;'
részéről.
Ez asztal,
24 szuurélyro
kibűvitvo,
ura is terit.ve
vall
Palugyay
.1akab ueinessai víí fiai áIJoz,ltkószségl;ilül.
ó
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ilság,*)
a vallásossé-íg**)
terén
egyaránt
kiti.int nemes
csal.idapár,
I,olgári
üzleternbert és emberbar.itot
ragadott
el. Csontjai

a Sz. Audrris-temetőben
II
családi sirboltInn nyu.~osznak.
A szrilló tőrtóneti
rem in iscen t iái k őz
tartozik,
hogy ennek erkélvéről
hirdette
ki
Kossuth
I.ajos
18_~8 m.uc.
rz-ikén
iV[ag'yarország
ujj
s z l c t s r, amikor
a Pozsonyba
jött
országos
bizottság
azt
az örömhirt hozta, hogy V. Ferdinárul
kid,l)' gr. Batthyán)' Lajost l.iz ta meg a független
magyar
minis zt erium
alak irásrival.
Aszálló
szarnos
magasl;lngu
vend'~gei
kőzül emlitjük
J,lnos főher('eget, ki 18l:So-ban,
Vilmos
töherceget,
ki 10~)I-ben
volt itt
szállva, Frigyes
r.'>herceg ismételten
tűntelte ki látogatrisa val. l re maga O felsége,
r. Ferenc J6zsef k irály is itt volt sz.illva
I872-ben
:iug. 31-ikón s II dejeunert
is itt
vette mag'ához, u.ljes me.~'elégedését
fejezve ki. EszálIó
udvari Li.~as helyis,Egeiben tartotta
éveken
át (",sszejöveteleit
a
é

á

ü

é

é

*) 184l:l-hall
isurótelten
Ki.zlHlJIjárt
sikerrel
cs. k. főhadparallcsnoknal politikai
f,'g-Iyok ügyéhen
azok juv.ira. - Nomesszivű
jtit,;kl,llly~;íg-áttupuszt.alta

a

s
fl

Vi:likab~.,ifllyáhal1
iuterualt
Lip"\'IIÍI:Iky
Istv.iu,
a
ké~öhhi lIa~piira,1i
pihq,iik is. 1Hl9-uon
a 111118Zk.ik 1I11'ö'sz,ílv,ill 1'\)'l.sllllyL 1;:; IHlIII l.ivéu
tüxifújuk,
II
Sétatér fiit akarták
kiv.igui,
l'ill,,~YilY Jahh
tucutctte
lll!'\,;' azokat uz.iltal, hllg'y saj,it laké,zll'lét
LIlI:~át''',til
II
muszk.ik rnndelkezdséru.
**) Vulhisos érzülotét
~'l.ÜI1"'; cselekedete,
egész
életfolyásu hirdeti.
Na 1'"11ta hallgntot t sz. misét,
A
Ch iteuuhan k p o l u u van .• Jtisá:,;-"s
arca a mélyűtj
ű

k.ipolua

eg-yik üvegfestiuéuyf

ahluk.in

látható.

co n

II s kuglizó-társulat.
Ugyanitt
volt a
néhai Martinengo
által alapitott
Pozsonyi
vivő-egyesület
eg yleti és gyakorló
helyisl~ge. A S (: hla r af fia egyesület
szépen
felszerelt helyiségei
most is J11egvannak a
szálló harmadik
emeletében.I':z
egyesület
célja a kedélyes
(;s tisztes-.;éges
humor
ápolása.
Végre emlitjük
a Kossui h Lajos-téri
házak
kőzűl a Koz ics házat
:1
Kozics cég
elsőrangú
fényképészeti
müunuével.
M(~!lette kővetkezik
a Fr.mcia-Ma.ryar
(Francellongroise)
hiztositő
részvényr.irsasrig'
háza.
E társaság
2.5°0,000
korourinyi
belizetett
r ész vény-t őké vel bir
s lH80 ót a áll fenn.
E házak helyén
állolt
17i)1 b':1l a kir ál yi
harmincad-hivatal,
mely
átjár')1I1 is szolg.Ut
a Kr isz tina-utcába.
1\ kővetkcz
\Vig211dféle nagy ház már 17Hl-ben mint
Pozsony
legmagasb
háza
emlittetik.*)
Akkor
J lehe r-, kőzőnségesen
Csehorno-háznak
nevezt.':\.::. Később
1849 - 50- ban il Reichetzercsaládé volt. Szép vasrnűvű
e-rkélye
ma is
nyilvános
disxűl
szolgál.
Lopcsörricsa
is
szép kovácsmű.
A kővetkező
Acller-hax, mely
a XVIII századi
Kalauner(:s Kalowinoillet ve
későbben
a Colcseus-ház
hel)'(:n
épült fel, ma Pozsony
eg-yik legkén)'elllle·
se-bb berendezésü
ur ih.i za. r\ Sprinzl-féle
egyemeletes
hosszu,
keleti
Vé~:l~vel mrir a
Krisztina-ut caha tartozó házban a Strelisk yés Brodszk y- fényképirók
elismert jelessé.~ű
ö

*) Eines der hiich~t.-Il lIiiHser
llen Balkon, irja Koruhiusky,

lilit

eiue n

slhii-

ilii!

müterrnei
vannak. A XVIII században,
1781ben e ház a gr. lllésházy
Jánosé
volt s
ebben
volt az Arany
Rózsaról
cimzett
vendéglő.
1841J-su-ben
báró Sina tulajdona. Amai
ház 3 régi ház helyén
épült fel.
A szemben
levő oldalon
kiemelendőnek
tartjuk a Szilágyi
Dez ső-utcáről
a Venturutca déli végén át a Kossut h Lajos-térre
kinyúló Zaborszk y-ház ar, mclyben a Secessio-kávéház
van. A 4o-vellcs években
itt
volt a Ilolinger-ld
véhá z, mely a jur át usok
kedvenc találkozőhelyeűl
szolgált.
Itt kapott hazafias lelkesedésében
irányitást
az
országgyülési
it"jlh,ig. A sor legszebb
háza
ketséglelenül
gr. 1'áll"(}' J,1110S fruncia-rnodorban Rumpélmayer
tervei szerint J8~s-ben
épített,
a Marton-műlak.uoscég
mühelyéből
k ikerűlt
gyönyörü
vasajtól.kal
és kapuval
ékesitett
úri
palotája.
Ll'i.ilt a gTMnak
Szilágyi
Dezső-utcai
palot ajának a Kossuth
I.·'_;i)s-térre
kinyul.i
istállói
helyén.
A Stahl-téle
kávéház
Pozsony
szóra kozó
és ujságolvasó
kőzőnségéneic
egyik
igen
szer-etett
találkozója,
főleg il müvész világ
képviselői
számára.
E kávéháznak
nyugati
része a régi Paulunusok vagyis a fehérbarátok
(Weismőnchhen)
Szilágyi
Dezsöutcai
házrinak
a Kossuth
Lajos-terre
kinyulő
istállói
helyén
épült.
Régebben
a
Fischer,
utóbb a Neisidler-családé
volt. A
kávéház
másik része az egykori Larnberg-,
ma Széchenháauan
van. A kőzelben
levő
Mayr Viktor- félé cukrászda
messze
vidéken ismeretes
készitrnényei
finomságáról
és k itünőségér öl. Kőzeli
szomszédságában
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van a n~g-' Srhe-ucrmann
(illa Laudaj-féle
1\I Ú k o s- (!s D i s (1 a l k ó - s ii r ö h ;:i z, mely
l 'oz sony c nemben való hirucveség
ét Illega lapitot ta. l.'ozson y (~ sJl(~t'i;dil,bai, melyekó

a pozsonyi két sz er sűlt is járul, eredetiB~csb()1 az ottuni beu:~li- és maridoletti
töl
ma zott
hozzánk CI
Abe
u ,:..;I i n.ilunk
már
.i xon
XVI. századi nyil vrinos lakomákon
szerepelt, melyek c-t a v.iros
a vrirosházrin
előkelő
vendégek
tiszteletére
rendezett.
Igy I59o-ben
m.ijus ó-ik án is elő van számlálva
a Pei gl
azon
alkalomból,
hogya
helytartót,
Ung'nad Dá vid hadtanricsi
e luokőt,
Lichtensu.int, etc. megvendég'elték,
i\ tanácsosok
t:Vf:n k in I
karácson)'
k or
nl·igl-ajándd.:ot
k a pt a k , nwl)' szol..is
a X \'11. század vég,~ig' t"cnLlrlolta
m: l:,,;'át.*)
l.lövel
azt.in e
p(:~kipará,:,,: helyi Wil
annyiru
gyarapodott
mini\sé:..: iin~, h,)~y városunk
a kü\fóldtin
is
<t kgjohh
Itirhe~
jutou.
Képviselik
ma
v.iroxunk ban ez ipar;1gat
már az
emlitett
Scheuerruann-I
.au.l.in
k ivűl I~ittó l\likl.)s
a
lIaJászk:ql\1-11ICíh;1I1, Schwo ppach Ag-ost
a
h·i~'y\~s 1/\lwrce:..;-úlon
t',S \\'t:ndlt:r
Gusztáv
a Sld;'ínia-l'tltJn. l\ l, é tsz e r sli 1 t tőrt énete
sl.intt:n r"',:,,:'i iclől»: szól v issz«.
Zwi\)olt
(l.\\'idJdtk)
11l'~n~n m.ir II ~ VIII-ik
sx.iz ad1);111 c-mlit n-t ik. Et'\I~S u t.is van, ki PozsonyIJól
i'atkóssütf:Ill.~nyt
vagy
két sz erxűuet
nem vinne magá,';!:'
1i.4H'ám.-u "·u. (S c 11m ied ga s se).
Az Ujv.irosnak ezen szük k is utcája a Vir;;'ig-

}H~7

kg
sütők

sz

ár

*) J\Z lii:!l 0"

d

11;H~)

kőzépk

orban.

évi v.ir. sz.ima l.isok O'wrint.
:!U

soo

völgyi-utcát
kőt i Össze il Kereszt-utcával.
Már
17SI·ben
S c il III i t~ II ~ ass e néven
ernliti
Koruhinsk
y"] Nevét
úgy
látszik
valamelyik,
ott
egykor
fennállott
kovácsmühely
után kapta. Történetileg
ismeretes, hogya
kovácsok
hajdan
is igen számosak
voltak
városunkhan.
Az 1379 évi
adókönyv
több a külvarosi
Pék-, Széplak-,
Sz. Mihály-,
Kérház
utcában telepes ko vácsot emlit. Az Lj 34. évi adó könyv is sorol elő
közülök
többet.
Szintúgy
az
1439. évi
városi telekkönyv
és a kőzépkor
i számadókönyvek
is. Részint szeg-, részint kardés
páncél-kovácsok
voltak. (Igy látszik, ha a
Brunner szót b r n n e r r e érthetjük,
akkor
a gylirüs
és láncospáncélok
készitöi
sem
hiányoztak
kovácsaink
közt.
Ii:ovácH ~JállOM-utca. (K o v ács
] á no s-G ass e.) Az Ujvárosnak ezen utcája a I\Iély-útról
vezet fd szölökertek
s
nyári lak ok kőzőu
a Kál váriára,
illetve a
mély-űti
kápolmihoz.
Nev ét Kovács
Nep.
János
nyug.
pénzűgyrninisteri
tanácsos
után viseli, ki a pozsonyi szépitészeti
egylet
számára
hagyományozott
10 ezer
forintnyi
adományával
telte magát Pozsonyban
érdemessé.**) Meghalt Budapesten
188s-ben. A
ü

*) Leopold Pleckl, ein Bek ius Sch III i e d ga 881
welches dio untere Krouzgusse vorbiudet,
**) 1884. júl. 24-ikéll alkotott végrendeletében
urondja: "HOlt darab vasuti kötv,-IIY il. 1200 frt, 3 drb.
aranyjárullék
kötvéuy
küldessék
l' () z 8 o II Y vár O 8 áII II k azon kéréssel, hllgy ezen l:ikót édes anyám
Kovács Aloysia neve alatt alapitványképen
kezelje és a
kamatok
ali
g o t i és h II gyi
8 ó t áll Y II a k 8 Z é-

pit é s ére

fordítsa. "

ill)7

Kovrics JáIlOs-lltc,ln
át érni el Pozsony
legnagyobb
mulatóhel yét , a Fr eund-szőllödűlőben
Dubszky
Ede .i1tal egy egész vagyon
teláldozásávu
sőrfőző-rész

l alapitott

s

me.st

a

brunni

vénytár sulat birtok.it tevő sáltala
tetemesen
megnagyobbitott
13 e II e vu et,
melynek nyilt és fedett
terrasszárol
gyón yőr
kilátást élvezhet
a szem a városra,
v asutra,
szölöheg ységre.
E helyiséghen
van ezidöszerint
Pozsony legnagyobb
terme.
Téli időszakban
itt tartatnak
bálok,
hangversenyek,
dallosünnepélyek,
nyáron
Illajálisok, kugliz6
mulatságok.
I~Ulc~t~Jr I!"'t·••e.w-ut(~a. (K ci lcse y Fe ren e-G ass e.) A Terézvárosnak
ezen a Vár-utat a Torna-utcával
összekapcsoló utcája nevét K
les ey Ferenc nagyhirű kőlt ő, aestetikus,
szak kr itikus
s akadémikus után viseli. Szülelett
1790. au,:;'
8-ikán Szö-Derneteren
Kőxép-Szolnokrneg
yében. A Magy. tud. Akadémia
igazgat6sága
Pozsonyban
ltl30. nov. 17-ikéll a nyelvtudományi osztályban
vidéki
rendes
tagjának
nevezte ki. 18J2-l>en dec.
II)-ikén foglalta
el követi székét a pozsonyi
ország g'yülésen, hol mint kerűlet i jegyző
számos
feliratot és izenetet sz erkesztetr.
LVIint országos hirű vé vált
országyül{si
szónok
a
parlamenti
magyar
szónoklatot
megalapitotta, azt mű vészi és irodalmi szinvonalra
emelve. Tőle tanultak
a 30-as és 40-es
évek zseniális szőnokai : Kossuth, Szernere,
Eötvös, Deák. Búcsúbeszédével
Pozsonyban
1435. febr.
9-ikén annyira
meghatotta
a
rendeket,
hogy beszéde
után az országű

ő
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gyiilés
az napra
az ül(~st
Celfü,C:,c:esztette.
1836. nov. tz-ikén lett a Kisfaludy-Társaságalapite tagja.
i\I,:.~halt 1030. aug.
~'I-ikén
Csekén
Szatmárlll,~gyéLcn.
Szatmárr
186;)ban mellszobrot
.illitottak
nek i.
]~f ••• i~I-ÚC. (K Ö II ig I w eg.) E szőlőhegyi
út
az
Alagúl-sorhól
szakad
ki a
Tunncl-kertcn
túl s húzódik
hegynck telfelé éjszaki
irányhan.
Ne vét a K Ö n i g 1,
K ü ni g l dűlő ut.i n viseli,
j\ KönigI dülő,
l1l;isl,(~pen II as t: II Cr ist er
néven
is szerepcl.
E dűlőben
1',Jd_idt az on sz őlő, melyet
a 1\(~lylwli jczsuit;ík
Ill':g
I 'rizrn.iny
Péter
érsektől kaptak,
ill,~tölo:g l' 100 foriuton
vettek volt.
A vét+l;
;IZ a
I.:()rülmény telte
szüks(:,L;esS(~, ho.c:y az ill':":;ltlan llll~gszerzé-

sében it v.iros ,lkad;íl)'L n.: .:.,:ördithessen a
sz erz et elé. Sz(:I':pcs,:nyi
Gy()rgy primas
a j,~zslliták
ezen sú)U\j(~t a papi
terhe
alól f.:lllwntdle .

tized

fize-

tésének

.1~()IIJ·'·Ni

ves

l~áhHáll·Út" (1( ö n Y:

K;illl1<Ín-SLrasse.)

Az

Újvárosnak

ki IWIIl (~pitdl, dc sl.ép jóvőnek
elé néz
h(~,~yi1I1ja a i\12Iy-ulat
I.JIli őssze
a Gúnther
Vilmos-ut c.ival. lvlue vexésé:
hires
árp,ídh,ízi
bőlcs k irri lyunk t.il, K;Undnt61
kapta,
k inck ism, -ret es reuclelete
al. or dáli.ik at llw.:.,:-szorit, Illa, (1,: ;lznk mt~g-tilrtását
a püspiiki sz.ik lnl ycn k ivn l il na.:.,:yoblJ prépostS<ÍgO].;[,dll,
t.-lLíl il pu 1.S on y i b il n is
ezen

IlH~g
ő

nW,~-ell,:..:(~dk.E j(;I(~s k ir.ilyunk
mec:hall
IlI4Tudoiuanyu
Illidll mondj.ik K~) Il)' ve s-

1)1:11.
Il

ek.

1"4H"h'4.~r4.-lIt(·a. (:"';e i I('r g
Az

Ujd,rosllak

,'zell

lltc;íja

ass e)

Ll Vii rutitcát

k őt i össze
a l.'őlln i-úttn l. Ikl,: torkollik
az
Anna-utca.
Seiler; ..;ass,~ és S:úllt!rgasse
néven
már
17~[-b;~n szervpc]
Korubinskynél.
A
Neydér-tde
1::520 évi térk':p('J1
mint névtelen
utca
van
kijelőlv«,
azonke-pen
a \ViganJféle térképen
is. i\ 1 Ial.icsy-féle
I~4<)-so-ik
évi városi
nagy
t(:rrajzon
S,:iler-utca
neve
alatt találjuk.
Nevét
az
il t üzőtt
kőtélgy,-irtás után kapta. Ez uu.r egyszersmind
eszünkbe
juttaijLl.
hogyakötélverés
ipara
városunkban
t őru-ueti
nevezeleSSt:gre jutott.
A XV. \:s X VI. sózadi
viirosi
szriruadókőny vekben
igen
gyakori
tétel il v.irosi
kőtélverö
(Sailer,
Stat seiler),
mint kí hadi
célokra.
fu varoz.i sokra,
lt;dlllikai
célokra
s egyelwk k őzt a hajóvontal,Í,shoz
is szűk séges
kőtelck et készitette.
Kétsé,-:telenúl
ök
kl~szitetl<;k
a vud.isxhalök.u
is, mert az,
hogy
qS.' ben egy vad.iszh.ilót
Tulini ~Iárton kiit,:lvcrötöl
veltek (Vkrt Sailer von
Tulln
Ul11b ain I'\t:CI. zum holinzeug),
nem
Lizonyit h.uj«
az (; j;ljta 'izüks':gletcknek
k ivülről való behoz atal.it.
T;tl;in az emlitett
Márton nem is bk. ,ll Tullnl.an , hanem tullni
szarniaxásu
poz sonyi kiit(~I~y,irtó
volt. Kűlőnben.
hogy
Ll ILIL(szh,ilók
tönylt~g
helyben Pozsonyban
k,·~szúlt.-k,
\'il.'t~·()S a z 1454cvi
sZ<'Ímadókiilly\
dl.<lll
Iwlyéböl,
hogy
100
f0I1~dCSOlll<l.~1
Híl kil()l
].;,'·Sl.itldkk
az
urak
n(~gy !eg':'n)' által. E~y időn ,it ,l mai
Dúz<lpi,lc
volt
Ll
kütél.,-:y,í.rtúk
mük ődési
terc,
a miért
i-.; t: t;igas,
h.ISSZll tt~ret Sa il e r s t a cl t n a k \l,:\'el.l:·\;: 17Ö1 elött.*)
Ma
*)

Allt'

,1t'1I1

Ut'lr.ti,I'Jlal'kt

",1,'1'

eliúlllctligl'll

Sa i-
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Pozsonynak
csak
3 kőtélver
cége van,
de gyártmányaik
igen jó hirnek örvendenek.
Kö-tér. (Steinplatz).
A Ferencjózsefvárosnak
ezen a Kórh.i x-ucáből betorkolló, a Bognár-utcával
szerube
eső zárt
tere
már a XVIII.
században,
1781-ben
K ő far ag ó-t é r
(Steinmetzplatz)
néven
fordul
elő.*)
Akkor
e
téren
Steiner
Lőrinc, Kreut zrnacher Gáspár, Küber \V. és
Gri.instaidl Mátyás házai állottak.
Későbben a
telek tulajdonosa R II m pe I IH a y er köfar agő
uti n a Rum p elm a y e r -k ő tér nevet kapt a.
Ezt az 1(:$79. évi jul. 28-iki városi közgyülés
K ő -t é r névre egyszerüsitette.A
vaskorhittal
bezárt tér Rumpelmayer
János
tekintélyes
kőfaragómester
faragott
syenit-,
gránit-,
márványés homok kő-sir kőveinek,
asztalés consoltábláinak
a raktárhelye.
A Ru rnp e l m a y e r név Pozsonyban
1767 óta ismeretes,
amely évben Rumpehnayer
Marton
kőfaragómester
a csehorsd.~i
josefstadtből
itt letelepeuelt
s a maig, fia jános (t lö44.)
és ennek fia Alajos (t IÖÖ:!.) által virágzásban tartott
üzletet megalapitotta.
De ez
üzleten
k ivűl a család
nevét
szélesebb
körben is ismeretté tették H. II rn p elm a y e r
Victor
és Fr ig yes műépitészek
, Amaz
szül. 1830·oan nov. 7-ikén, meghalt 1885 ben
ő

lor s tau t. irja Kuruhinxk v 1:;" .mf ,)"r .·hl'IJI:tlig-cJI Sit ilo rsta ti t lilli\C1' \laJl.1
;111' III!1Iw.lg'd
1111.1 deu jezigen
Gctraidmurkt.
*) KorabiJlsky
irj« lIg-yillli,
az A rallYIIHirií-I'óízrM
szűltáhau:
eiu l u.n.hhuu-,
allt ,1"11 :-; tili II III II t z p I il t z,
Ma is itt vall az ALIII)'-"'l;r;;-\,~",il;ölő
Ioóíhoí
ka pukijárata.

al I

jan. 14-ikén. Ö épitette
a gr. Festetichek
kastélyát
Keszthelyen,
a fejedelmi konakot
Sofiában. anémet
nagykövdségi
palotát
Bécsben
és 1883-188s-ben
gr. Pálffy János
Kossuth
Lajos-téri
400 ezer
koronás
bérpalotáját
Pozsonyban,
bár kőzbejött
halála
következtében
azt be nem fejezhette.
Befejezte a mű vezetést élt vett unokaőcse Frigyes,
ki jelenleg
mint müépitész
Bécsben mükő
dik. Frigyes
épitette
Pozsonyban
a virágvölgyi templomot és alI. kerületi )'akarékpénztár
mihály-utcai
épületét.
Am még
ezeknél is nagyobb
hirhez
juttatta
a család nevét
az üzleti
világban
világhirre
szert tett
Rum p elm a y ti rAn
tal,
ki
Nizzában,
Monte-Carlőban,
Párisban,
Aix
les Bainsben,
Cannesben
a Rumpelmayercégü cukrászdákat
alapitotta.
Ezek a maguk
nemében
ez iparágat
páratlan
szinvonalon
állónak mutatják.
Legközelebb
Londonban
is alapit hasonló üxletet.
Krlsztilla-utca.
(Christ
in eng ass e). A Ferenc-Józsefvárosnak
ezen
utcája
a Kossuth
Lajos-térről
vezet
a
Kossuth
Lajos térre. Belétorkollik
a 1Iajöés a Landler-utca , 1781'ben
Korabinsky
Neu s t i ft hin ter
de n k ö ni g 1. Dr ey ssig st néven
említi, mert a kir. harmincarlhivatal a mai Koxics- és a Francia-magyar
biztositő-társulat
Kossuth Lajos-téri
házai
helyén állott. A l lalácsy-féle
városi térképen Duna-Ujlak
(Donau-Neustift)
néven
van jelölve.
Hivatalos
neve I879-ig
É js zak i Lan d l e r- utc a volt. 1879-ben júl.
28-ikán a városi közgyülés a nevet Kr i s z-
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ti n a-u t c a

névre
vált,íztatta
át MáriaTerézia leányának
Kr isz lill á 11 ak, Alber t
szász-tescheni
herceg
lwj\:nek
tiszteletére,
kivel 14 éven rit 1700-tt)1 179.t-ig a fényesen
restaurrilt
pozsonyi
várban
t artózkodou.
Uclvaruk
itt tart ózkodása
a helyi
ipart
és művész etet
rvudk ivűl I1wgélénk it ette és Pozsonyt épitészdileg
is magasbra
emelte.

Ji: IIl1igsf-."hler-utcu.
(K uni gs fe 1II e r-g il ss e.):\ Terézváros
egyik szükutcája,
mely a JirinL:cr-utcát
keresztben
metszve a Dunasort
a V őrlriccel köti össze.
Korabinsky
idej\~IJcn, 172)1-bt~n Des c hanutca(Deschangassl)
n.iveu ismerték,
mert
itt volt Deschau
ház a. E tt:rjeudmes
épületen kettősarcu
Nepomuki
sz. János
volt
látható.
E ház előbb k ir.i ly i öntöde
volt,
mit il házon létezett'
ft~stlIlény
és felirat
egyaránt
hireletett.
E felilett a Kis-Vödr
ic
vagyis il mai JiriJlg'cr-l!lCi!
íelől VOll látható, s k ővetkcz
volt:
1 >esChant sc-Des /
It que ante et ! CaesarIs a,:J)es / eXstIterant saul / s Vbsl stant
1Lrusenlanl
/ nat]
praesentes
/ sVperl et SClVate
/ seqVentes. (= 1740.) Ugyanezt
hirdette
egy német felirat
is kővetkez őleg: EIn Ka lser
LIChes GleshaVs \Var Yor, Izt / HIn ICh
Des Chans Von I lausen
SIL; / Die Eln\Vohner
\VoLL
C;ott lan,:";- beWahren,
!
A VChs 1la Vs Vor \Vasser aJ .s Fe Vers Gefahren ! (= IÜ45,) K,;s()bbi neve II a I ,í s zsik áto r (Fischer~assel)
volt, ma is ez
utca táján teregetik
ki Iuilóik at száradásra
adunasori
halászok.
Az IÖjCJ évi ju!. 28-iki
ő
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városi közgyülés
a régi uev ct megviiltoztatta s a sikátortK u II i gs f t~ l Ile r-u tc ára keresztelte
l 'oz sonynak t~gyik 1'~.L:llevezetesel)b
ki öt
birája Kunigsfelder
Lajos t iszteletére
izben állott
il
Gir.li tisztsl~gben,
előszőr
1442-uen,
nuisodszor
q_~7-bell.
harmadizben Ll4()-50- ben, negyedizlwn
1461- 1..164ben, és őtődizben
QI17-lwn. i\Lís években
vele
mint a város polg;írmestt:ré\'d
találkozunk,
igy 1444-Lj47
ben, aztán Lt53-uan.
mikor
febr. ó-ikrin
megerlbitteti
V. László
k irály
által Albert király
1439 jllll. 29-iki sz.rb.idalomlevelét.
Ez évben e.~)'útlal
renionstrált a kamaranyereség
fizet ése ellen ok iratilag kimutatva,
hogy
Pozsony
város
a
királyi
kincstárt
illető kamarahaszon
alól
fel van mentve. 1457--1460-Lan
harmadizben
jelenik meg mint polgármester.
Oe szorosan vett birói, illetve
polg<irmesteri
leendőin k ivűl fontos politikai .és diplomáciai
kűkletésekben
való sikeres eljárással
is sz erzett magának
bekros
érdemeket.
144o-uen
Komárornban
jár a gyermekágyban
fekvő
Erzsébet
k iralynéu.il,
kinek
a város ajándékképen
I~ akő
bort vitt. l.:J-47-I,cn ismételten járt Iludán az urakn.il s a Rákoson
vagyis
ar. országgyülésen,
amiért neki a
város 1447 szept. 13-ikán 16 forintot
utalványozott.
Ugyanez
évben március io-ikén
többed magával
Komáromban
járt kűklőttségben.
Ugyanez
év szept. z.i-ikén 1\udán
járt a gubernátornál,
I.H,)-ben
Budán az
országgyülésen
panaszt
elllel. Kepler János
kőpcsényi
kapit.iny
vámzsarolása
miatt.
Ugyancsak
Budán járt az országgyű!t~sen,
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1452' hen augusztus
havaban fontos
k űld haza a tanácsnak,
KÚI! I ....
á"'zló- ••tea. (Kún Lá s zl g a s s e.) Az Újvárosnak
ezen a Margit.
illetve a Wesse lényi-utcánál
kexdődő
s a
magy. áll. vasúti töll(~'inek
a város
felöl
való oldalán haladó
uj utcája,
rnelybe
a
Szarvas-,
a Kárp •.it-, ,1 Lenau-utcák
torkollanak , nevét
IV, \'agyis
Kún
Lász16
árpádházi
kirrily után kapta. E király mint
lIahsuurg i Rudolf szővetség ese az 1278 aug.
ző-ikán
vivott
st.illlr iedi csatában
Ottokár
cseh király hatalmának
megtöréséhez
dőntöleg hoz zájrirult
s «z zel a Habsburg-család uralomhoz
jutás •.inak
megalapitójaként
tekinthető.
A nevezet t csat •.iban szerzett
hadi zsakrnány
egy részéből
építtette
fel
ujból mint fogadalmi
templomot
a Sz. Ferencieknek
tőu k re jutott egyházát
és kolostorát. A templom gót tornya által a király
magának
a ml\':pité:m:t
terén a legszebb
emléket állit otta és biztositotta
sok századra.
K"NNt~r Z",i~"lolltl-utt·a.
(K uss e r-G a s s e.] Az Ujv.irosnak
ez en a Felbiger-utcából
kiinduló s a 111. áll. vasúti
töltéssel
párhuz amosan
haladó, a Lenauutcát
áthasitó
uj utc.ija
nevét
K us s e r
(franciásan
Cousser) Zo.;igmonJ után kapta.
Született
Pozsonyban
1660 körül.*)
Atyja
Kusser jános pozsonyi evang.
k.intortanitő
honnan
híreket
ó

*) A pozsonyi evang. I'g'yhál. uuyaköuyvei
szerint Kusser J ,in"" k.iuí or és uojéuek i\láriöÍnak a fia
Kusser Z~iglUOIHI .Iáuos 1tit;U febr, 1 ;)-ikiín lett megkeresztelve,
o szuriut
az 1 ti[)7 év, melyet köz öuségesen
Kusserünk szűletési évének i rj.ik, hiluisnuk
moudható.
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volt, ki nem
jelentéktelen
zenészéti
és
zenesz er xői
hirnek
őrvendeu.
Az eváng.
iskola
4-ik
osztályának
volt a tanitója.
Kusser
Zsigmond
atyja
által
kik épeztetve
mint fiatal gyakorlati
zenész
végre Pár isba ment.
Itt felköltötte
maga
iránt Lully Jean Baptist, a francia nemzeti
opera hirneves megalapit6jának,
XIV. Lajos
király udvari karmesterének
t:s udvari componistának
a figyelmét.
Ennek
kedveért
Kusser még 6 évig Párisban
maradt s kinyerte ez idő alatt nagy
mcsterének
és
tanitójának
benső
barátságát.
Altala
az
akkori k or dalmüvének
olasz
és francia
irrnodorába
bcavatva,
müvészete
iránt való
lángoló szellemmel
s azon ritka képességgel megáldva,
hogy más mcsterek
zeneszerzernényeit
teljesen
azok
szellemében
tudta dirigálni, jött, tuiután rövid ideig mint
karmester \V olfen búttel ben III ükődőt t, 1693ban I-Iamburgba,
ahol Kronherg
Jánossal
a szinházat
kibérelte.
E szinpad
számára
irta ezentúl operáit
s csakhamar tekintélyes
dalműszer z s kerának
1e gn agyo
b b dirigense
lett, úgy hogy e kettős
minőségben korára
nagy befolyást
gyakorolt.
A
hamburgi
opera fényét
is ő ajapitotta meg
és mivel az operák at olasz ének mód mellett nérnet szöveggel
énekeltette
samellett
derék német szinpadi erők kiképzéséről
is
fáradhatatlanul
gondoskodott,
alapitőja
lett
anémet
dalaainháznak
is. 1(>97·ben lemondott az igazgatóságr61
s Stuttgartba
ment
karmesternek,
hol lf>l)8.t61 1704-ig maradt.
Innen az angol
k ővetség
közvetitésével
ő
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Londonba
kőltőzkődőtt,
hol legott
a legjobb
körökbe
lx-jutott.
Kezeletben
itt tanitásból
és hangv(~rsenyl:kl,()1
élt, ele 17lo-ben
az irlandi
alkir.ilyna
k udvari
karmesteri
áll.isrit kapta
m,·~· I )ubliJlh III s mint ilyen
halt 1ll('.~ ou 1727-/)(:11. Itt
van a TrinityChurch ban elteme-tve
S
Ilyughely(:t
díszes
sirernlék
jdiili.
;\Iüvei részint
operák
(Erindo, Porus,
jason,
Ariadu«
s eg yelx.k).
részint (~nekek, ny it.inyok , 1. (;yörgy
angol
király sx.iuiár a irt szüldl~si s.-rcnád.i];
(:.-;Anna
angol k irál yué sz.im.ira irt Serenata
t c.uru!e.
Egyik ouverturjrit
Lator cxt székesegyh;ízi
karmester a pozsonyi
Egyh,lzizeneegylet
hangver sen yén előadta.
J.•JlIUB(ONi-lít. (B lu III en a II er st r a ss e.) Ezen az Ujváros
területéhez
tartozó, de
már a vámsorompon
k ivűl
levő
nagy
út
a Stephania-útnak Larnacs
fdé vezető folytatasát
teszi.
Ezet)
út mentén
feküsznek
a
Palu.t.:yay-,
a Schmidt(;s az Eisvogel-féle
nagy
Lorker eske.lő-luiz
ak (:s pincék,
melyekből
k ivált
a Palugyay-télék
I'ozsony
látnivaló
nevezel(!sség(:t
teszik.
E pincék s
a felettök
álló Chateau-L'alug
yay IK72-ben
épültek
S 1873-ban
avattattak
tel ünnepélyesen.
Idegenek
mint ne vezetcsséjret
tekintik
meg e földalatti
na.~yszerü
Lorraktárt S Iö79-ben
Jt)kai i\lór is Illegszunlélte
azt,
miről
egyik
Iövárosi
lapban
külön
trireábau
emlékezik
meg. A Palugyay
Jakab
által megalapitott
üz let
,:lt':n Illa fia
Palugyay
József
.ill, ki 1059-ben
állott
be
Párisban
Chevetnél
a l lotel
Mirabeauban
szolgálatba,
de Iö61·ben
onnan
visszatérve
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belépett
az apai üzletbe,
Fer eur: testvérével együtt ezt magas
szinvonalra
emelte,
úgy hogy mint világ/inna
nagy hirnévnek
örvend.
A Lámaesi-út
mentén íek sxenek a Jaklitsch-féle
piiseni
és münchcni
sörraktárak
is. A pilsen: sörőket a pol,t.:úri sőrfőz őházak ösforr.isa, a müncheni sőrőket pedig a
királyi udvari
sörföi'()ház
ter niéke
képviselik. E rnk trirokon
túl ezen út on juthatni
aztán il Kalváriára,
avasuti
ritvezető
hidra,

a Tunnclkerthez

,

il

Sxalmakunyhőhoz.

a Zt~rgelwg)'re,
az A lagút- sorra
valamint
a Vődricvőlj-ybe,
a Vőrőshidhoz , a Tölténygyárhoz
s az azontúl
il
Kripolnadornbon
máskép llandl1)crg(~n
td{üdt,
tit: már elpusztult Sellendorf hoz , il ma is művelés alatt
álló s il városnak 3~-~~ ezn leoronrit jövedelmez
Szidina-k()h;íny;íllOz
s a Pozsonytól alig ö k hu. távols;ígra
fekvő Lamacsra.
La m a c s, ('z igen n"gi, ereduileg
némerek
által telepitet t , már a tat árj.irris idején nagy
puszt itást szr-nvedett,
1565-lwll ujon t depitett helys(~g a köz{>pkorban
viirosi birtok
volt. A XV századi városi sz.imadókőuyvek
gyakran
emlitik
a v.irosi Ill,ljorosokat,
kik
a városnak
Larnacson
Ic:\'i) g'lzdilSágút
vezettek. Scllcn.Iorf
«lpusztulása
után
a sz.ő

Jllargitnapi

l.úcsuxok

, városi

urak.

polg''Írok,

Lamac.sr.. r.indult ak ki, mit az
1::/>5 .vi városi szrimadókőnyv
bizonyit.
Ez
utolj.ira
I.')KÜ-l lan ti)r\('nt,
IIH:lt ezentúl nyoma vész. 1\1a is a v.iros bt:\ deléihcz
tarlozik a lamacxi kor.sma
ut rin folyó hérlet,
A lamarsi róm. kat ll. pléb.iniának
Pozsony
asszonyok
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város a keg-yura s a városnak
itten levő
kegyúri
terhei IIOO-120U
koronányi
kiadási tételként
szerepelnek
az évi költség-vetésben.
A k(iz~pkorban
kűlőnben
nemcsak a város, tie számos pozsonyi
család
is birt Lámacson
(ekvöségt~kkel, rnelyek joblúra
Pozsony város birtokába
ment ek áto
- L:lI ••lIer-lIh~R. (L a II ti l erg ass e.)
A Ferenc-józsefvárosnak
ezen utcúja
il
Krisztina-utC<Ít
kiiti (jssze az Alber t-tér rel
és a Bauhyriny
Lajos-part tal. Ez előu Kelet i Lan Ll l e r - II tc II Ll l: nevezték
megkűlőrnbőztetésül
aNyugal
i Landter-utcától
vag-yis rt mai l Iajőutcátol.
Kor abinsk y idejdJen ll n t e r e s
I'<lndl(!rgassl
néven
hivt.ik megkülön!Jiiztetve
az () be r s Lan dle r g ass l-től va.~-yis a folyómentéri tellebb
fekvő l lajó-utcától.
Az IÖ7'). évi jul. 28-iki
var osi
közgyülés
határozatából
a mai
Lan ti le r - II t C a nevet kapta. Mai és régi
nevét
az magyar,lzza
Ilwg,
hogy az utca
irányában
kőtőttek
ki régen a dunai hajósok, vagyis a Landen. kikőtni sz61>01 ered,
Landlor ee partra sz.i llók. E mellett bizonyit
az a körühuény
is, hogy
a Lancller-utca
parallel
utcája a Hajó-utca
ezelött sz intén
Lan IIle r n é v vel volt jelel ve. A Redel[<!ie 1751 évi alaprajzon
ennék megfelelőleg
talpakkal
van jelölve.
A kőznyelven
ezt a
kikötőhelyet
Fl e t z e r sta \11 (Flősserstadl)
néven is jelölték azelőtt. ~bi magyar nevét
helyesen Kik ötö - utc li II il k kellene hivni,
mert a Landler
nem tulajdonvagy személynév,
I~cillburg - utco.
(L ein b u r gá

gasse.)
Az Ujvárosnak
ezen a Szarvasutcát a ~Iargit-utcá val ősszekőrő
utczája
nevét
báró
L t g e II uo r ff - Le i II b u r g
Gottfried, tulajdonkép báró Lütg endorf-Leinburg Ottó C;ottfrieu után kapta, ki 182s-ben
szept. 30-ikán mint a ma is kőzbecsűlésben
álló báró 1,űtgendorff-Leinburg
Nándor fest
és réz met sző fia Pozsonyban
született.")
Kőzr-piskolai
tanulmányait
a pozsonyi kir.
kath.
fögymnásiull10n
végezte,
melyben
Pápa y Ist váll ud var i tanácsos
tanulótársa
volt. Az e kőzépiskolában
mű kődő
Dankovszky
ismert nevü philologusnak
kőszőnhette Leinburg
Goufried
il latin
nyelvnek
szóban
I~S irásban
va ló jélrtasságát.
Altala,
nemkülönben
atyja
által is inspiráltatva
s
nem kevésbbé
az akkor
Pozsonyban
nyilvános Appo'1yi-féle
könyvtár
által is táruogaltatva
l.ők.sészet
i és nyel vész et i tanulmányoknak
szeritelte magát. 17-ik életévében
Bonnba ment nagyb.ityahoz
Goldfuss zoolőgushoz.
Itt Arndt
és Schlegel
A, W. kőrébe jutott.
Ez utóbbi rábizta müvei egyrészének a szerk eszt ését. Mindk ét férfiu befolyásának
tulajdonit andó,
hogya
kezdő
poeta lelkesedéssel
nekilátott az akkor még
meglehetősen
ismeretlen
éjszaki (skandináviai) irodalom tanulmanyozűs.ihoz
.. Már 1~44bell
leforditotta
Tegner
"A xél "-jét
és
ű

ő

*) Atyja
bölcseleti
tudor is volt s Wiin.!'urgból
li,,1 17tl5-boll jan. :34-ikéll született.
At)'játói Pozsouyhau magánbirt.okbun
lIIég találhatók
j,í arcképek élj bolti cégerek (Sz. l\lártoll, A Kos, a J6 Pásztor.) Ö tőle való il krirh.iz-utcai
Jl"lgárápol6ház
templomának Sz. Lászlót feltüntető
olt,írképo is.

szár mazutt,
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"Abendmahlskinder"
cimű művét. Ö Tegner
Ezsaiás mesteri kőltőut.inzója
lett. I845-benkiadta a "Frithiof-mond;l"
ősszövegét
próza
íorditásban
és feltlint~st
keltő
magyarazatokkal.
E kiacl.is
I:)7.:?-ben második bővitett
kiadásban
jt;\t~nt ll1t'g. lö53-ban
október
liav.iban Műnchenhe
kiiltözködött
az ottani
e.l!'ydem kedveért.
Itt ( ieibellel lépett kőzelebbi
érint ke z.vshe, azonban már akkor fokozódó sűkettxé.-e
i~'en megnehezítette
az
emberekkel
valt) kőzlckedését
, Münchenben
t(~jezte he az IÖIO-IO.n.
évi svéd költészetről szóló irodalomtörténeti
művét,
mely
Svédországban
mint az e korszak ról szőlő
le.l!'jel(:ntékell)'t~bb
műnck
el van ismerve.
10ss-ben ll1e.~jt:lent a Frithiof-monda
eposának
kor szakalkotó
uuinzó
költeménye,
amely immár q-ik
k iadását
érte el Malmeström
kézirajzaival
diszitett
diszkiadásban. E kiadás Svédorsdgban
pri lyakoszorú zot t lett.
j\ hat vané-ls években
fiatal nejével,
Aridecus
Máririval l íécsbe
ment és
lö6s-ben
xz en vedő nej«
kedveért
szülövárosaba Pozsonyba jött. Itt jól léitogatott népsz erű
előad.isokat
tartott
Cioethéről
és
Schillerr ől.
Itt
azonkivül
"n.~r Abt
von
Ileisterbach"
cirnű eposán
dolgozott,
melyet
lia
Leó 1904-ben
bocsátott
kőzre. Pozsonyban
nagy
bánat
érte, elveszt dk
IWjt'·t t"s na gy tehetség li leányát
Olg,ít,
kik ruin.Iketten
a pozsonyi
virágviilgyi temetőben nyugosznak.
l\Iint özvegy
1t)(J<j-lwn ismét Münchenbe,
1875-I)('n pedig
Bécsbe ment. lö71-uen meglátogatta
először
az Uszakot,
hol nagy k itüntetéssel
fogad-

ták , XV.

Károly
király
is, kinek kőlteö aztán németre
forditotta.
Tegner
]~zsaiásnak
Luudbun tartott
100 éves
jubileumi ünnepstSge alkalmakor,
melyre meghivást kapott, az q.:'yetem tiszteleti bölcsészeti dok torrá avatta öt fel. Leinburg Tegner Összes kőltői
müvét,
valamint Runebergéit
és Oehlenschláger
fö müvét "König Helige",
nem különben
Andersen meséit
is németre
forditotta.
.nestere Piaten
ruintájrira
kiváló gundot fordirva a nyelvre.
l\leghalt Bécsben IÖ<)3-ban <Ípril 8-ikán.*)
1...•
(~IHln-lItt~u. (Lenaugasse.)
Az
Újvárosnak
ezen a Sáric-utat a Kún Lászlóutcával
őssxekőt ő, a Kusser Zsigmonds a
ményeit

*) Lq;-id,íoh lb Le.i
I'uzsouvhau
nevoko.lett
fui
s jelt'IlI"g' :!O év .itu lIliIIt. fesUí é" inI Lübeckben
él,
hul a· f"sté~z,·t.i Ak a.Iém ia jeles hirlH'1l ali'; tanára.
Egyik
\lal.(Y tiirléllt·li
fl'stllllÍllyét
"Egy hZOIl!, hulttestének
csodalatos
fllltal:'t\;b:it,".
melvlyul
Ö 1 tlH2-hun
. Budapestell
a vallásos
képekre
kitüzűt t 3-ík
pulyadijat
nyerte
ci,
Pozsony
városáuuk
ajálldl·kozta.
Ez
ihletes
kép "Illa a
Városhriz
j','íj,>gyziíi
hi vatalának
faLít disziti.
() festette az lHH()-hall
lllog-lIyitott
uj sziuluiz
mennyr-zetének lIégy lIagy képét
IS. Ugyallií
szurzóje
az 1 V04hun 1ll.~g.iell'l!t tvrjeduhues,
gazdagon
és szakszerűou
illust.rált , a zelleWrtéllelLlIll
tekiH(clt;hllll
fontos
forrásIII li IIek; II i Ll n o i g o 11- II II el L II II t c II III il c her
v o 111
l'll itt II I alt. o r II isz
II r (J LIg- o It IVart.
A SZl!rzií e
nniben ,zi"lhblJ hazája
ir.int
val» szoretetből
a III ag y a ro r li Z :íl.( i hegediíllliiveseket
is llléltatta
elöszdr
hehutóan, fob"roll':l
az II r a ti i, b II d a II 08 ti (a XVIII.
százatlh.~1 ·ll-ot),
a lJ ras s ti i, II o s '!. t o r c e b II y a i,
d e b r e c e u i, győri,
n a g y s z o b e u i, nagyszombati,
pécsi,
p o z s o u y i (a XVIII.
sZ.-uM 15-öt),
s e g e av r í, s z o m b u ih e l y i, s z o g e d i, székesfe hér vár i, sza II a ti Ic II i, te III U S v á ri és z o mb ori
hegtldüké~zitőket.
á

á

Jég-utcát
áthasiré
utcája
nevét
strelenaui
Niembsch
Mik lős, írói néven
L en a u, a
világirodalom
egyik
legjelesebb
elegikus
lyrikusa
tiszteletére
kaput. A kőltö
Csatadon Torontál
megyében
szűletett
1802-ben
augusztus I3-ikán. Szűlői
IöI9-ben Pozsonyba
kö!tözködtek
s il mai Andrássy
Gyulautcában
levő Schariezer-féle
házban, a régi
Péktoronyból
lakásokká
átalakitott
rondella
második emelerében
laktak.
Fiók
Miklős
IS21-22-ben
Pozsonyban
tanult a jogakadémián
és itt irta a munkái
ősszkiad.isába
felvett első négy költeményét.
A magyar
jellemet
nálánál hűebbcn
t:S igazabban
egy
kűlfőldi ir sem fejezte ki. E tekintetben
ő a költészet
teréri
az, ami a zene terén
Liszt
Ferenc.
r-.reghalt
a felső-dőblingi
tébolydaban
1850
augusztus
22-ikén. Születési házát Csatadon emléktábla
, a helység
közterét
pedig Lenau sz obra disz iti, iuelyet
a pozsonyi születésű
Radnai szobrász
mintázott.
Nérnet
ki'J!leményei
részben
magyarra
s angoira
forditvak.
Egyes
költeményei
több kiadást értek.
I~iszt Ferell(~-utml. (L isz t Fe·
ren c-G ass e). Az Ujvárosnak
ezen csinos,
uriházakkal
kiépult
szép
utcája
a Gyurikovics-utcát
kőti össze a Scinc-úttal. Nevét
Lis z t Ferenc,
l\lagyarországnak
világjelentöséggel biró zeneköltője után viseli.I .amprecht hirneves
történetiró
épp minap jelentette ki, hogy Liszt "az uj müvészet
első
megalapitója
és
Iöelöhar cosa".
Született
Doborjánban
(Raiding)
Sopronmegyében
1811 okt. z i-ikén
mint szülőinek
egyetlen
ó
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gyermeke.
Atyja
Liszt
Ádám,
szintúgy
mint már ennek az apja is Esterházy
herceg hivatalnoka
volt s szintén Magyarországban szűletett.
Anyja a krernsi származásu Lager Anna volt. Liszt Adám Heydn
József és Hummel Nep. János baráti k őréhez tartozott
Kis-Martonban.
A gyermek
Liszt Ferencre
már Bihari játéka gyakorolt
kitörölhetetlen
benyomást.
Zenészeti
hivat.isa felett sorsa Poz s o n y b a II döntött.
Ezt Ö maga isrnétdten
elismerte itteni tart ózk od.isu i alkalmakor
s azért mindenkor
rendkivül
hálás érzülettel
csüngött
e városon. Miuuin <J éves kertiban
egy
vak
zenész javára
Sopronban
fellépett,
atyja
elhozta öt a "koronázó
és országgyülésezö
városba Pozsonyba,
hol a nemesség
lakott
és zenei dolgokban
nagy izlés uralkodott."
Itt volt gr. Esterházy
Mihály
(a későbbi
Esterházy
István
Iőispánnak]
házában
a
pozsonyi föranguak és több mübárat jelenlétében a gyermek J .isztnek első nyilvános
hangversenye
I820-I>an nov. aó-ikán. A pozsonyi norrna-föiskolának
akkori zenetan.ira,
Erkel Ferenc későbbi tanitója. Klein llenrik tollából folyt az e hangverseny
felől
a
pozsonyi
ujságban*)
megjelent
tudósítás.
Egyebek
kőzt azt írja Klein "hogya
9-éves
Ilu általános bámulatot keltett
a legnehezebb darabok olvasásával s ö arra kővetkeztet, hogy a gyermek virtuóz a legdicsöbb
várakozásokra
jogosit fe!." Esterházy, Ama*)
ZoitulIg'.

K.

K.

priv.

1820 nov.

síüdtische
:!r!.
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dé, Apponyi,
Szápáry
és Viczay
grófok
együttesen
egy 6uo formtos
évi ősztődíjat
állapitottak
meg a gyermek számára. Ezzel
eldőlt zenészeti hivatása felelt a sors. r .iszt
Ádám a lia k ik épezt etésc
végett Humrnel
Jánoshoz fordult Weimarba.
Minthogy azonban
lIununel
a gyermek
k iképeztetéseért
teljesithetetlen
díjat követelt,
Liszt Ferencet apja Bécsbe
hozta
Csernyhez , ki öt
később mest erének Beethovennek
mutatta
be. Bécsból
a fiatal ] .iszt 1023-ban Párisba
ment. Aztán' már csak mint világhirü
zongoramüvész
jött vissza hazéijába, melyhez
élte végeig
lángoló,
igaz
szeretettel
és
ősszinte
hálával ragaszkotlt)tt,
és melyn ek
nemzeti zenéjét ö mint z euekőltő
és virtuóz a zenészéti
vil,i.girotlal\)mban
úttörőleg
és
mintaszerüleg
vezette
be. li·Ln·ben
Lisztet
\N' eintarban
ucl vari
karmesternek
nevezték
ki s így utódja lett a pozsonyi
szánnazásu
Hummelnek.
l Itolso
éleiéveiben Liszt Pozsonyt
évente
épp oly rendesen látogatta
m(~.~ mint \Vt;imart, Rómát
és Budapestet.
) Ltój,iba
való első visszautazásakor
J .isz t J 'oz sonyba jijtt,
hol 1~39ben nov. ro-ikén
fényes han versenyt
adott.
Már a kővetkező
napon \lOV. zo-ikán
nemeslelküen játszott a pozsonyi
kath. polgárápoloház
és az
evang.
kőrház
ja vára,
amanak
ISt), emenek 375 osz tr. ért. frtnyi
jövedelmet
juttatva November zz-én a harmadik hangversenyt
Ll saját
maga javára adta. 184o-ben ujból Poxsonyl la jött, hol jan.
zr-ikén hangversen yezett, majd jan. 26 ikán a
pozsonyi Egyházi-zeneegyesület
javára 745

pengő Irtnyi jövedelemmel.
Ebben a hangversenyben
életében
másodszor
lépett fel
rnint
kardirigens.
Az egyesületi
karral
Rossini j'I'ell-nyitányát
" vezénylette és Weber
"Oberon-nyitányát."
Aztán
1874. ápril 19ikéig Liszt nem játszott többé nyilvánosan.
Ekkor Barka János kérésére
Menter Zsófiával együtt ismét az Egyházi-zeneegyesület
javára
játszott
2855 frtnyi jővedelrnet
juttatva az egyesüld
pénztáraba.
ez alkalommal Menter Zsófiával négykézre
"Concert pathétiquev-jét
és Wagner
"Walkürenritt "-jét játszotta 'azonkivül,
egyedül Beethoven "Sonate"-jét
(Op. 26), valamint saját
szerzernényét
"I.egende
des h. Franciskus
von Paula"
s "l\1agyar
rhapsodiáiv-nak
eg yikét , Aztán még egyszer s utóljára, ismét Batka János kérésére, játszott Liszt a
régi szinháxban
gr. Zichy Gézaval
együtt
a Humrnel-szobor
javára lö81-ben ápr. 3-án,
mely hangverseny
nevezett célnak 2000 frt.
jövedelmezett.
E hangversenyben
Liszt 4kézre játszotta
Juhászszal
"Hummel
As
Sonátáját"
és gr. Zichy Gézával a "Rákóczy-induló+-t
három kézre, egyedül pedig
Schubert
"Divertissement
hongrois"-ját
és
Rossini
"La
char itév-jét.
Ezen hangversenyeken kivül Liszt 18sö-uan ápril havában Vrábely
pozsonyi póstaigazgató
látogatására jött Pozsonyba
elhozva az Esztergomban
1856-ban
előadott
"Esztergomi
Misév-jének
partituráját
az itteni Egyházizeneegyesületnek.
Már I8S7-ben kéreimezte
volt e zeneegyesület
Kumlik József karmester és Schariezer György elnök-helyettes

°
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alatt a nevezett
partilurát
a székesegyházban való előadás végett. Liszt akkor (J ~57
ápr, 2s-ikén) Schariezerhez
intézett
levelében eme hiressé vált szavait irta : hogy "jó
lelkiismerettel
mondhatja,
hogy ő e művet
az első ütemtől az utolsóig
mint katholikus
áhitattal
átérezte
és mint
zenész
a leggondosabban
kidolgozta.
Amint a partitura
megjelenik, megküldi annak egy példányát a
régi s előkelő hirnek örvendő egyesületnek."
Liszt
azután
J~72-ben jan. r-én látogatta
meg városunkat
ismét,
hogy jelen
legyen
veje ] Ians Bülow egyik hangversenyén.
Legközelebbi
látogatása
rB73-ban
ápril r3-ikára esik, mik or az Egyházi-zeneegyesület
az "Esztergomi
Misét'
Mayrberger
vezetése
alatt a székesegyházban
másodszor
adta elő.' Mikor aztán 1873-ban
nov. 28-ikán az "Esztergomi
Misét " mint
a müvészjubilans
So éves ünneplésének
utőünnepéül
l\Iayrberger
karmester
alatt e
székesegyházban
harmadszor
előadtak,
Liszt ismét városunk ba sietett, hol az egyesületi elnök Heiller Károly városi plébános
részéről fényes óvánóban
részesült.
Aztán
1882-ben
febr.
12-ikén jött kőzénk , hogy
jelen legyen Bülow egyik
hangversenyén.
1883-ban márc.
18-ikán részt vett
a régi
szinházban
a pozsonyi
Egyházi-zeneegyesület által Thiard-Latorest
alatt
előadott
lISZ. Erzsébet
legendája"
első elöadásán,
mely alkalomkor
Kováts Fanny énekelte a
solot. Ez év március r8-ikáról van Pozsonyból
keltezve
Lisztnek
Sayn-Wittgenstein
Karolina
hercegnőhöz
Rómában
intézett

3~7
végrendeletének
ismétlése.
1884 febr. 2s-ikén
Liszt - Barka János kérésére - személyesen
dirigáita
lleiller püspök-plébános
papi jubileuma
alkalmából
,,~Iagyar
koronázási
misév-jét
a xlórnban, mely alkalomkor
a két
császári
udvari karmester,
id. Hellmesberger és Hans Richter a zenekarban
kőzrernűkődtek.
1884-lwJl ápr. 1<)-ikén Liszt Heillernek
és ugyalwz
év okt. 30-ikán
Batka
Jánosnak a látogatására
jött Pozsonyba. Utolsó látogatása
a várost 1885-ben ápr. 13-ikán
érte, hogy jelen lehessen Rubinstein
Antal
hangversenyén,
melyet e müvész
egészen
önzetlenül - Batka kérésére
- a Humrnelemlék ja vára adott s mely nevezett célnek II38
forintot jővedelrnezett.
Már a következő
évben a nagy mester geniusza
örökre búcsút vett őt bálványozó
tisztelöitöl.
Meghalt Bayreuthban
Bajorországban
1886-ban
júl. 31-ikén. l Ialála Pozsonyban
mélyenhatő
gyászt idézett elő. t'Jgy az Egyházi-zeneegyesület mint a Dalárda 1886-ban Liszt-programmal ünnepélyes
gyászhangversenyeket
rendeztek. A pozsonyi
Lis z t-e m I k tervezetét a nagy
mester
egyik
leg'intimebb
barátja Batka János már elkészittette
Melzer S. műépitész
által,
mely, mint reméljük, előbb-utóbb
kivitelre
kerül.
Lisztnek
Tilgner
Viktor által Bécsben 1884-ben élet
után mintázott
s megsz61amlásig
hüen
hasonló mellszobra
első alakirásában
Pozsonyban
Batka
s második,
Hohenlohe
hercegnő
kivánságára
történt alakitasában
Czech Antonia úrhölgy
és Ludwig
János
nagyiparos
birtokában
van.
é

Vé.~zetül megjegyezzük,
hogy Pozsony,
még a Wvárost sem véve ki - tulajdonképen
az egyedüli
vriros hazánkban,
melyben 32 v
ótu
Liszt
nagy
zenéjét
rendszeresen
apoljak s dicső nevét áhitatos
emlékezdben
tartják.
Műveinek
előadásával kűlőnősen
az Egy ház i - zen eeg y esül et, a Dal
r el a és a Dal egyes
ü1et szer-eznek nagy érdemeket.
Az Eg yh iz i - zeneegyesület
Mayrber ger ,
Laforest,
Strehlen,
Burger
s egyizben
a
venelégül hivott Brecher
alatt az Esztergomi mise, a l\1agyar k or onáz ási mise s a
l\lissa Choral is előadásával
r6tta le a nagy
zenei geniusz iránt való hódolatát. Az Esztergomi misét eddigelé
io-szer 1), a Magyar
koronazási
misét 20-SZOr ~), a Missa Choralis 3-szor a) adta elő ez egyesület
dórnunkLan. De hangversenyekben
is kegyelettel
adózik ez egyesület
a nagy rnester
szellemének.
A Nyolc
boldogság 4), a Liszté

á

1) Mayrbergor
alatt 1872. nov. 14. 1873.
apr. Ul. nov. ~4. 1879. BOV. 23. 1880. HOV. 21ikén ; Laforest
alatt 1882. IIIlV. 26. 1885. nov.
22. 1887. nov. 20. Hí90. nov. 23·ikáll. II rel: her
alatt 1903. maj. lO-ikéll.
t) Mayrbergor
alatt 1874. nov. ar. 63
doc. 8. és 1875-ben. L a fo ros talatt
1883. 1884.
(lItlillor-julJileulII) 18H5. 1887. 1888. 1892. 1896.
B \1 r g o ralatt 1899· heu háromszor, 1900-ball kétszer.
::;t r o It 1011
alatt 1901. 1UO:!. (kétszer) 1903. és
1901. (kétszer).
:1) L a fu ros talatt
188G. márc, 14. iipr, 4.
és 1888. uiárc. Ll ikéu.
Kitzinger
alatt 1904.
nov. I-jéu a Sz. Hárouiság
teuiplomában.
~) :If a)' r ber g e ralatt
H174. ápr. Hl.
v

Schubert
I l-rnollos
indulöja 1), SZ. Erzsébet
legendája ~), a l lárorn Sz. Király indulója 3),
a Hereide funébre "), Tasso"],
Hungaria 6),
Rákóczy- Indulőja 1), Orpheus")
mind elő
lett adva. A Dalárda
Kitzing er, a Dalegyes
li 1e t Strehlen
alatt cultiválták
városunkban
a J .iszt-zenét
a nagy
mester
kisebb műveinek
előadásával.
Amaz Liszt
ÖSszes kisebb férfikarát
és a 18-ik zsolosmát ~), a Naphyrnnust
10), a Királydalt II),
a Prometheus
szőlőmívesek-karát
12);
emez a Nyolc
boldogságot
13) és a Prometheus arató-karát ll) rnutatta
be. tvlint a
Liszt-zene
ihletes
interpretálója
fényesen
tünik ki a helybeli
l l o n v d-z e n e k a r
Striczl karmester alatt.
Az 19°0- 1903-ban
előadta
Symphonie-hangversenyekben
az
eredeti
partiturabol
a felséges
magyar
. Rhapsodiákar,
1903-1>an először a Magyar'
roham-indulót
és IC)o4-ben a Magyar kor onázási
indulót. De a városunkban
hangé

1) Mayerbergor
alatt t873·ball.
L a for est alatt lP83. IfHíre. 18.
3) L a for o 8 t alatt
1886. IIOV. 15.
4) La f o ro st alatt 1889. uiárc, 17.
5) L a fo ros talatt
1895. okt. 25.
6) II II r ger
alatt 1896. és 1897-bOIl.
7) Hnrgor
alatt 1900. ju n, 18.
II) Dr. IC o s s o v meghivott
Vélld~g
alatt
okt. 269) 1881. 1I0V. 21. és 31.
10) IH84. nov. 21.
1') t8H4. \IOV. 21.
I~) 1887. dec. ll. és 1897. dec. 5.
13) 1901.
márc, ss. 1904. iuuj , 8.
14) 1803.han.
2)

1902.

versenyezö
művészek
IS
hódoltak
J .iszt
lángeJméjének.
roo.i-ben St ege r Mária
előadta
zenekarral
rt Mag yar Fantáziát,
D oh n á nyi a Hvmoll- Sonátát,
a Sz. Ferenc legendáját
és il Censolationt.
13art 6 k
pedig' a spanyol Rhapsodiát.
Azt hiszszük
nemzeti zenénk
érdekében
volna,
ha
a
kőzoktatásiminiszter
iurn a Liszt-féle magyar
nagy zeneszer zeményeknek"]
olcsó
és kis
kézi formátumban
való
partitur-kiadását
tanulmányi
célok okából
subventionálriá,
L(.rJllckalH~-utcU. (L ore n z e rt hor g ass e.) Az Ovárosnak
ezen ősrégi
szép,
keleti
végén
szögben
törö utcája
összeköti
a Szilágyi
Dezső-utcát
a Vásártérrel. Éjszakról
az Apponyi-,
az Orsolyaés a Humrnel-utca
szakad belé, nyugati végén, hol a Szilágyi Dezső-utcába
torkollik,
a Halászkapu-utca
hasitja. Házi átjár6k útján
érintkezik a Kenyérpiaccai
és az Andrássy
Gyula-utcával.
Nevét Sz. Lörinc
vértanu
után viseli,
kinek
IS28-2<)-ben
lebontott
temploma
az utca keleti végén létezett
S
1778-ban lebontott
1.örinc-kapu
elött már a
belvároson
kivül a mai Vásár-tér
délkeleti
részén állott. Eredetileg
ez utcát csakis a
Lőrinckapunak
belváros
felé néző részétől
a mai Orsolya- utca beszakadásáig
vagy is
ennek
térszerű
kitágulásában
nevezték
L ő r inc - utc á na k**). amint ezt úgy Korahinskynek 1781. évi könyve, mint Neydernek

1-

*) Magy. koron, mise, Huugaria,
Kor.
6. lthapsodiu,
Kírálydal,
Három cigány.
"'-) Laurenzergasse.

iutluló,
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1820. évi térképe bizonyit ja. A Lőrinckapu
k ülső és belső része kőzé
eső szűk menete
volt a Lö r i n c s ik t o r"). Az Orsolyautca beszakadásatol
kezdve nyugatra,
úgy
rnint a mai Szilágyi Dez ső- utcát is II o ss z úutc á nak nevezték,
és pedig azt a részét.
a Lőrinckapuig
mely a 1 Ialrisz knpu-utcától
terjed, Als ó - Il o s s z Ú - utc á II a k (UntereLangegasse),
a Halászkapu-utcátől
a Haltérig
érő részét
pedig Fel s ö - Ho s s z úu tez n a k (Obere.Langegasse)
nevezték.
E
szerint világos, hogya
mai Lőrinckapu-utcát
a régi
Hosszű-,
a mai Szilágyi
Dezsőutca folytatásának
vették.
A kettő együt
tesen
csakugyan
találóan
viselhette
a
Ho s sz Ú - utc a nevét. Az absolut idöszakban ezt a két utcát Zichy-út.nak
(ZichyStrasse)
nevezték
gr. Zi c h y Ferenc tiszteletére.
E néven tünteti azt fel a Halácsyféle 1849/.')0. évi városi nagy térkép is. Az
1879. évi júl. 28-iki városi közgyülés
azonban az utcát, a mérnöki hivatal által hangsúlyozott technikai okoknál fogva két részre
választotta.
Keleti
részét
a l lalászkapuutcától a Vásár-térig
L ri n c kapu - utc ának, nyugati
részét
pedig a Ilalászkapuutcától a Hal-térig
110 S szu - utc á nak nevezve el. Hogya
XV. században a Lörinckapu-utcát
valóban If os s z u - utc á nak nevezték, kiviláglik az 1457. évi városi számadókönyvböl.
Ebben sző van a kővezőkről
in der langen
gassen,
vor dem Zehe nt h o f. Egy másik hely szerint Péter
v

á

á

ö

.)

Lauronzergussl.

kővez ctt In Jer langengassen
v o r dem
z e h n t h o f f A primasi
tizedudvar,
tudjuk, a Lőrinckapu-utcai
primási
(most már v.irosi] bérház helyén állott.
A kőzépkor i rpgiségekből
már alig
van fenn va larni ez utcában.
A kupút,
rnint
már mondottuk , 1778-ban bontottak le. Legrégibb
emléke
1412-ből való. Egészen
hasonló
volt a Sz. Mihálykapuhoz.
Kapuerődje jól kinyúlt a mai Vásártérre
az ú.
n. Csirkeva.~y Tyúk-piacra,
amint ezt a
Merián-féle
képmetszeten,
Je a Rédei-féle
1751 évi alaprajzon
is láthatni.
Négyszögü
tornya kőrülbelül
a mai Hurnrnel-utcának
a
Lőrinckapú-utcába
való betorkollása
kőzelében a Rakovszkyés a Palugyay-féle
házak nyugati v(~gén állott. A torony toronyfiökákkal
disz itett sisak tetővel birt, amint
ezt a Meririn- kép mutatja.
Maga a kapu a
városi cinterrel volt diszitve s felirattal ell.it va, A városi árkon át hid vezetett"].
A
hagyomány
szerint e kapunál
állott a kínvallatószék.
A hozzátartozó
eszközök ut6bb
a városház
padlására
kerültek,
majd tömegesen elis adattak.
Egynémely
darabja a
városi muzeurnban
is látható.
A régi
városfalnak
és az Iso2-ben
emlitett
zwingereknek
több
érdekes
részlete még szemlélhetö
a Rakovszkyés a
Schar itzer-háxak
belső udvaraiban.
A Lőrinckapu
mellett fekvő Khögl
Gáspár-féle
házat 1672-ben júl. havában
az evangelikus
kővező

*)
II r

II

k.

1410

strewholz

auff

...

sand
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hivek istentiszteleti
helyiségül
és lelkészi
lakul kibérelték.
Vibeg ius János Sopronból
szerzödtetett
evang. lelkész júl. 27-ikén nagy
sokaság jeleniétében
megtartotta
az első
reggeli
isteni tiszteletet.
Az utols6
isteni
tisztelet szept. 27-ikl~n volt. A Lőrinckapu
kőzelében
állott
lreiszmuth
Keresztély
János iskolamester
iskolája,
mely 1724-től
1734-ig állott
fenn. Utánna
egy Wag ner
nevű nő vette
át az iskolrit
és 174ö-ig
vezetle azt. 1 Ialála után egy darab ideig
theologus
tanulők
tanitottak
benne,
de
csakhamar
Illcg-szünt.
A
régil)b
házai
kőzűl
ernlitendök
a kővetkezők
: Az
ad Ilésf
ő v á tnII i val a I ház a. Ez bajdan
Or s z <Í g ház u I szolgált
s
Korabinskynél
is
Landhaus
néven van felsorolva.
Az ő
idf~jében
átjáró
volt
a
Sz inhriz-utcriba
(Theatergasse)
vagyis
a mai
Andrássy
Gyula-utcába.
l\Ia az átjáró el van zárva.
Í~pült e ház a XVII. század
első felében,
mert tudjuk,
hogy
lll. Ferdinánd
király
16ss-ben
meg ujitására
lO
ezer
forintot
adott. E nevezetes
háznak
udvarba
eső,
most már megosztott
nagy termében
tartotrák a gyL\léseket.
Eldznak
országházi
minőségére
utal a frontjrira
alkalmazott
s
stukkóból
készült szentkorona
s az országnak diszes pajzsba
foglalt
címere.
l\Iegszenilélésre
érdemesek
e háznak kovácsolt
vasból készült kapu- és rricsmüvei.
A ház
restaurálása
és kellő karban
tartása
történeti emlékeink
szernpontjáből
felette k ivánatos volna.
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A régi Országházzal
szemben
levő
egyemeletes
nagy
köröndös
erkélyű
ház,
a mai Takáts-féle
ház, melynek
földszintjében a k ir. főtrafika
van, a XVJII.
században, Korahinsky
idejében
178I-ben gr.
Sta r h e III ber g-h á z volt.
Tőszornszédos
vele az ujépitésű
háromemeletes
pr imási,
most városi nagy bérház. l~pült Simor János primas idejében Lippert épitész tervei
szer int Feigler
Ignác pozsonyi épitész által
a régi érseki el é z s m a u d var helyén. Az
alapfalak
ásásakorfelette kemény
római
alapfalakra
bukkantak.
Anagyszámmal
előkerűlt
tpglák a Leg. XV. Apoflinaris)
és
az At ilia- Firrnae bélyegeit viselték.
Uveggyöngysorral
ékesített
női csontvázat
tartalmazó sir is került
itt elő s <) lábnyi
mélységben
megtalálták
a római utat is.
A régi tizedudvar
épületének
lebontásakor
nagy bolthajtásos
termeket és az emeletben
befalazott
csarnokos
folyosókat
találtak.
A
dornus
decimalis
első emlitése
1384-ből
való.
14Is-ben
Zsigmond
király
eltiltja,
hogyadézsmabor
másutt, semmi nt a dézsinaudvarban
tartassék.
E dézsmabor
elhelyezésére nyilván tágas pincéknek
kellett az
épület alatt lenniök.
Ez udvarban
őrizték
Mátyás király azon diszsátrát,
melyet Fridr ik császárral
való háborújaban
használt.
A Motesiczky-,
ma Krischker-féle
háromemeletes
ház,
mely
kiér
az Andrássy Gyula-utcára
illetve a Csáky-tér re, az
utca legnagyobb
háza. Helyén állott a középkerban
Pozsonynak
legkiválóbb
vendégfogadó háza, a Vad e mb err ö l cimezett
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vendég lö,") rnelybe igen előkelő vendégek
szállottak. Igy 1598-l>al1 április :!7-én Sch warzenbergh '~s a hires Ungnad Dávid. lóo8ban jul. z-ikán
a török
követségnek
két
Bécsból
visszatérő
tagja. Ez
a vendégfogadó városi haszonvételt
képezett,
miután
1533-ban a városi kamarás elszámol a Geier
Kuntz, a Va ti embe r bérlöjétöl
bevett fél
évi, IO forintot tevő bérér ől, 1537-ben Bartos (Wartusch)
Simon birta bérben IO frton
vagy 12 talléron. Korabinsky
idejében, 1781ben Kecskés
András háza volt, melyből a
nevezett
vendéglő
már kikö!tözködött.**)
A mai nagy háznak a régi helyére
történt épitésekor
szintén
római alapfalakra
és római érmekre találtak.
A Lőrinckapu.
és a Halászkapu-utca
sarkán álló nagy körőndős
erkélyü
egyemeletes
ház, mely ma az Első Takarékpénztár
tulajdona, Korabinsky
idejében KaIl
Sebestyéné
volt. 178r-ben az itt előbb fennállott fürdő helyiségeiben
kávéház
volt***).
A báró Walterskirchen-féle
kétemeletes uri ház a XVI ll. század
végén
Erdődy Kristóf
grófé volt. A primasi palota
építése
idején benne
lakott
a primás.f-)
*) gusthaus ZUllI W í Ido II IH a II,
**) o II o UC III das Wirthshans
heym wil dell
11[ a II n 2~5 O kl.
***)Allbi"l" wo j e t z o das Kaffeehaus
ist,
war ehedem eiu Schwitzbad.
.
t) Diesos l laus, írja Korabinsky
1781-ben,lliellto
Sr. fürstlichen Emineuz, dom Herrn Kardinai
Primas
eiuiga

Jahre

zur

Wintcrwohnullg,

ganz furlig geworden.

bis
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Residenz

Ma e ház a róm. kath. aut. hitközségnek
220
ezer keronán
szerzett
tulajdona. Benne van
az 1896-uan alakult Kat h. k r, az 1~56-ban
keletkezett Kath.
legény-egylet*)és
az
189s-ben
okt. 13-ikán közgyülési
határozattalmegalapitott
Pozsonyi
róm. kath.
autonom
hitközség
temetkezési
int é zet e. Ez inthetet
r8C)6-ban december
Is-ikén nyitottak
meg. Vele összefügg-ésben
van egy
mindennemű
gyászárúnak
: honi
g)'ártmán)'u
fémés fakoporsőnak , koporső-derékaljaknak,
vánkosoknak.
halotti lepleknek, sirkoszorúknak
és sirdiszitéseknek
gazdagon
és nag)' választékban
berendezett
raktára.
Egyszersmind
kieszközli
a temetkezésekre vonatkozó
mindennernü
eljárást:
bebalzsamozást,
boncolást,
holttetemeknek
k űl- és belföldön való elsxállitását.
A r .őr inckapu-utcában
van a gr. Pálffy
család
kor idősusógi
ágának
a berházában
e.llrel ye z ve a s e n i o r zi t u s i levéltár:
t)oo dr h, X VI- századi
és a XVII. 5Z. elsö
ve ibő l való levelek, IL Rtlllolf
király, Ern8,
l\Iátyás,
Mik sa
íöliercegek,
török pásák,
:árme~yék,
haditanács,
a Fuggerek,
magyar
es német főurak Pálffy l\1iklóshoz intézett
levelei.
Az?nkivül
Pálffy Miklós
a gy8ri
hősnek hadugyre
vonatkozó
mag anlevelei:
~VII.
századi
magyar
végrendeletek
: ~
l·ugge.r-családra
vonatkozó
XVI. és XVII.
sz. okir atok : lll. Ferdlnand
lengyel királyő

é

*) Célja kath. ipuroslegéllyekét
vallásos és hazafias szelleurhun nevelni
és illl!tÍl'k(\z;í idegen Il'gényoket
segélyezni.
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nak és a Raköcz yaknak Pálffy Pál nádorhoz irott levelei;
török fermánok;
vVesselényi Ferencnek
és társainak
a Pálffyakhoz
és Pozsonyvármegyéhez
intézett
levelei;
1. Lipótnak, 1. Józsefnek, Eleonora császárnőnek, a badeni örgrófnak Pálffy Miklóshoz
intézett levelei j IL Rákóczy
Ferenc idejéböl való szarnos okirat.
A Lőrinckapu-utcában
van továbbá
a
Pozsonyi
Első
Takarékpénztár
székháza.
E kőzhasznű
és jótékony,
a kőzgazdasági
viszonyokra
oly mélyen
kiható
pénzintézetet
1842-ben alapitották
400 drb.
100 pengő forintos részvények
kiadásával.
1862-ben a részvények
névértékét
500 frtra
emelték,
de a tartalék
felhasználásával
a
befizetett
összeget
300 frtra, majd később
500 frtra
egészitették
ki, 1892 ben pedig
fennállása
félszázados
ünnepélyén
a gazdag
tartalékból
minden
részvénye
egy ujabb
részvényt kapott. Az intézet részvénytőkéje
2,282,690 frt. Évi nyeresége
kereken 200
ezer frt. Elnökei alapitásától
kezdve máig:
1842 től itj. gr. Zi ch y Ferenc, 1876-tól EdI
Tivadar,
IS82-től Záborszky
József és
1891-töl kezdve máig Ger va y Nándor.
i\Iint jótékony intézet az Első Takarékpénztár évről évre érezteti a város lakősságának legkülönbözőbb
kőreivel
nemes és
humanus
érzületen
nyugvó
támogatását.
A kezdetben csak szőrványosan
támogatott
jótékony czélokra szánt adományokat
1856.
óta rendes
kiadásként
veszi
fel az évi
nyereség felosztását illető javaslataiba.
Szűkőlkődökkel,
emberbaráti
intézetekkel,
is-

kolák kal, társularokka
1 szemben igazán bőkezüen adakozó.
Nincs tüzvész , árviz, rossz
termés által sujtott vidék e hazában,
melynek nyomorán
készségesen
nem segitene,
de sőt a város
határain
k ivűl jelenkező
egyéb
szükségletekk
el szemben is. IS ezer
k oronát tesz évenkint az e czélra sz--ntelt
összeg.
Fennállása
óta ma ig 663,73:) k oronát
forditott e célra.
1Iol a hazai ipar vagy kereskedelem
fellendüléséhez
szükség elt intézmények
meghonosirásáról
van sző, ott e pénzintézet
soha sem fukarkodik
támogatásával.
Nagy
része van neki a [első kereskedelmi
iskolának
nemcsak
alapitasában.
hanem fenntartásában
is, amennyiben
1883 óta (:venkint
1000 frttal subvent
ionálja ezt. A vincellériskolanal
éveken
<it ösztöndijakat
utalványozott, közérdekü
orszrigos
és helyi célokra mindig hoz anyagi áldozatokat,
része
van a magyar
gözhajózási
társaság
megalakirásában,
<lmagyar
Iőlduitelintézer
létesitésében,
a pozsonyi
lóversenyek
életre
szólitásában
és nélgyoblJ elijakkal való emelésében.
Alápitótagja
a kőzrnüvelődési,
a
gazdasági, városszépitö,
tűzoltó egyesületeknek. Hol a város köz képének
szépitésér ől
van szó, első, ki e célra külőnősen
adakozik. Ez intézet állította
fel 40 ezer koronányi
költségen
a
szinház
előtt
álló
gyönyörű
Ganymedes-Szőkökutat.
Ez in
tézet távolitotta
el az Orsolyaés Barátutcát
eléktelenitő
kolostorfalat,
állittatott
helyébe csinos vaskerítést
és parkiroztatta
az addig konyhakertül
szolgált telket. l~pi-

tészetileg
is SZ'~pltl városunkat.
Apró, régi
házak helyén ~pittette fel háromeletes
székházát semellett
a Szil,igyi Dezső- és Halászk apu-uica
sarkán álló szintén
háromemeletes
nagy bérházat,
Pozsony ezen leg·
városiasb
küls-jü
házát.
Legujabbari
terveket készittetett
egy a Főtéren
épülendö
pompás intézet i palotához.
Mü ipari törekvéseknek folyton folyvást anyagi és erkölcsi
támoj-atója.
4 ezer koronával
járult hozzá
a pozsonyi Jóm i\larton Lajos által készitett
remek III üv Li szell tél Y: rricsoxatához.
Szegényebb iparosoknak
külfőldi kiállitasok tanulmányozására
rn.idot nyujt. Történeti emlékek
fennt art sában
elöljár,
kegyeletes
áldozatkészséggel
állitotta fel a városi ligetünk nagy
diszeül
szolgalő
lebontott
régi ferencrendű
tornyot s restauráltatta
10,824 keronán
történeti emlékekben
gazdag
vcirosházunk
disztermeinek
plafondjait.
Nem kevesebb
mint
60 ezer
koronát
forditott
a város történetének magyar
és nérriet nyelven
való megiratására
és kinyomatására.
A természettudósoknak
Pozsonyban
1865. ben tartott
gyülésének
költségeihez
2000
koronával
járult
hozzá, mutatva,
hogy
tisztán tudományos célok iránt is van érzéke.
Nyilatkozó tehetségek
anyagi
támogatása ul bök ezű stipendiumokat
szavaz meg s mondhatni, hogy hazai szobr ászaink
legkiválóbbikának, a pozsonyi születésü
Fadrusz Jánosnak dicső müvészeti
útját ezen intézet egyengette, amint egyengeti ez időszerint
két másik
sokat igérő tehetségnek,
a Marxénak
és a Rigeleének
is az útját. Ahol polgári
és poliá
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tikai erények
méltatásáról,
nemzeti eszmék
álland6sitásár6l
van sző, ott is találkozunk
ez intézet példás részvételével.
A Honvédemlék, a Deák-, Batthyány-.
Eőtvős-,
Vörősrnarty-,
Ar any-,
Petőfistb. szobrok
megalkotásához
hozzájárult
adományaival.
Sz6val a hol a város java, hire, becsülete,
az ország
nemzeti
és culturális
igényei
megkivánják,
Olt ez intézet
emberül előáll
s ajánlja
fel pengő
ércben
és erkölcsi
befolyásolással
emberséges
és hazafias támogatását.
Végre a Lőrinckapu
utcában
van nemcsak
Pozsony
városának,
hanem
egész
Nyugatmagyarország
egyetlen magyar nyelvű politikai napilapjának,
a "N Y ug a t III agyarországi
Hi r a d őv-nak a sz er kesztöség e és kiadóhivatala.
E lap jelenleg már
XVIH-ik évfolyamában
van s évről
évre
nagyobb
elterjedésnek
és kedveltségnek
örvend. Alapította id. dr. Vu t k o v ich S á nel o r pozsonyi kir. akadémiai tanár, ki annak
éveken át tevéken)' felelős, majd főszerkesztője volt. Jelenleg, Ig02 febr. i-seje óta dr.
Vu t k o v ich Öli ö n a felelős sz erkeszt.öje
és laptulajdonosa.
E lapnak megalapitása
és nehéz küzdelmek
árán való fenntartása
jelentős
tényező
Pozsony
és a nyugati
országrész
megmagyarositásában.
Id. dr.
Vutkovich
Sándor érdeme, hogy
1873-ban
meg alapitotta
Pozsonyban
az első magyar
lapot: a "Pozsonyvidéki
Lapok"-at.
Addig nem volt állandó magyar
lapja az
ös koronáző
városnak.
Egyes
kisérletek
hiábavalóknak
bizonyultak.
Ez il lap tehát,

ilH

mely később a "Pozsonymegyei
Kő zl ö n y", majd a jelenlegi
nevét
vette
fel,
tulajdonkép
a legelső
magyarországi
magyar hirlap, az 1780-tól
1782-ig fennállott
"Magyar
Hirmondó"
folytatásának
tekintendő.
Mint hirlapi
közeg
hazafiasan
szolgálja,
alapiteja
szellemében,
a hazai s
nemzeti ügyet. Politikai
iránya
a nemzeti
szabadelvűség,
melynek
legfőbb
célja a
nemzet-államnak
a kiépitése.
Nemzetiségek
lak ta vidéken e lap valóban nemes missiőt
teljesit. Társadalmi
és kulturalis téren is a
nemzeti eszme vezérli.
Ugyane
házban, melyben
a most emlitett hírlap szerkesztöség
e és kiadóhivatala
van, van a hajdani
Wigand-,
ma
St rom s z k Y Em i I-f éle k ö n y v n y o m1752da
és k ö n y o nl d a. A nyomdát
ben, a kőnyomdát
pedig
1847-ben alapi-

tottak.

Lucsolly. (L u c ken.)
A Terézvárosnak e piszkos, de egyes festői mornentumokat nem nélkülöző
zsákutcája
a Vődric-utcától
éjszakra
s vele párhuzamosan
szakad ki a Vártelek utcából.
Már az 1379
évi városi adólajstromban
fu edi u k ch e n
néven mint külön utca emlittetik. Az 1439
évi városi telekkönyvben
is a Vödrictöl
külőn
utcaként
soroltatik
elő. De hogy
tényleg
mégis
a Vődrichöz
számitották,
ezt XV. századi
okmányok
bizonyítják,
melyekben
olvassuk:
vor der Stat, auf
der wederitz,
pey der
fu d luk e n, avagy
auf der wedricz in der
f u d l u k e n, Nevét anémet
1_Ll ck e, L II C ken
L cke

=

ü
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szótól kapta, mel y l y u k a t.") n y i l s tv")
Vé1jást*""*) és kőrűlzrirt , bex.irt terett) jelent.
Az utca tényleg eg·)' a Vtirtelekhez
tartozó nyilást,
egy zárt utca- területet
képez.
Régi időben roszhirű
hely is lehetett, amiért
a Fudlucken
nevet kapta. A mag-yar Lucson)' név a nérner J .uck ennek értelemés
jelentés
nélk űl való magyarositása.
I-AJ,(·e ••••• -nh·u. (J, y c ell mg a s s e.}
A Nádorváros
e si k átora a Konvent utcát
köti össze a Bél Mátyás-utcával.
Hajdan
a Konvent-utca
területén
fennállott
eváng.
temető után T e 111 e t ő - II t c á nak
(Friedhof-Gassel,
Freythofsg assl) nevezték.
Ez
utca felöl volt a temető föbejarása.
Utóbb,
1870 júL 28-ika óta Bél-utcának
nevezték a hirneves Bél Mrityás polyhistor
tiszteletére, ki az ez utcával
hat.ir os eváng.
területen
álló paplakban
lakott. Mióta azonhan a tekintélyescbh
Ap.icaprilya
a Bél
l\Iátyás utca
nevet
kapta,
azóta
a régi
Bt~l-utca
a Lyceum-lltca
nevet viseli
a Konventutcai
Uj - L y c e II 111 ut.in, ruelynek szárnya
e sikritorba
ér ki. Az
UjLyceurn
ma a Theologiai
Akadémiának
szolgál székházul.
A sikátor nyugati sorát
a hajdani báró jeszenák-Iéle
Bél Mátyásutcai ház hátsó
épületrésxej+)
határolja,
keleti sorát ellenben
az eváugelikus
hit1,()zség plébánia,
kert, plébániatemplomok
á

*) Loch, - U) ülrllllng. - *"*) lIi;ldll"~·. Eing"t'schlussenes Stück.
tt) ein Eck iusr Ev. Fn'ythofsg'lssl.
deu ung.
Bethhaus gegenii],er, irju Koral,i"s~y 1781-hen.

t)
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s iskolák területe.
Ez az egész
terület az
osztrák tartom.inyokból
Pozsonyba szakadt
özvegy
Ku ff st ein
Judith grófnőé volt,
ki azt még 1666·ban, elhalálozása
esetére,
az evángelikusnknak
hagyományozta,
majd
még életében (1611-1(,B7)nekik
adományozta.
A mc.gyar-t(St vagyis az eváng. kis templom
részben e k is utcába nyulik be s itt van
mcllék bejárója.
E templom
területén
állott
azon eváng. fatemplom, melynek épitéséhez
az evángelikusok
1682 szept. 26 án fogtale
November
végén, már megtarták
benne
azisteni tiszteletet.Epitésének
összes költsége
2003 frtba került. Hossza IS, szélessége 10 öl
volt. Mikor
1683 júl. 27-iken
a törökkel
szővet kez ett Thököly
Imre hadai Pozsony
külvárosai
nagyrészöt
elhamvasztották
, e
fatemplom
is leégett,
de ujből
helyr eállitották. E fa templomban
mondot t Bél Mrityás k oporsőja
felett 1742 aug. 30-ikán Serpilius Vilmos Sámuel
disz beszédet.
Utóbb
a régi fatemplom tőszomszédságában
épült
fel a mai kis-templom.
Hossza
10, szélessége 5 öl. Elkész iilt 1777-ben s épitési k oltségei 2877 forintot tettek.
A Bél Mátyásutcai részén a főbejárat
felett vörösmárvány
táblán
e felirat van: D. O. r\!. S. / l\Ionumentum
Clementine / Mariae Theresiae
et
Jos. ll. Aug. / Statuir,
Deoque sacravit /
Piet as Coetus
Aug. Conf. Pos, / Huug ,
Slav. I xr. D Cc. LXXVlL
~I:ulá(~hTUII·e-uten. (M adá ch
Imre-Gasse.)
Az Ujvárosnak
ezen ujon
nyitott
utcája
a Mély-útból
vezet
fel a
Mar g it villrihoz,
illetve a Mély-úti
kápolna-

EU

hoz. Egy mult századi
kéziratos
térképen
Kal vár i a i ö s v ény
(Semita
ad montern
Calvariae)
néven
szerepel,
Nevét
1\[ a d á c h Imre,
az
"Ember
Tragoediája"
cirnű
drámai
kőlteruény
hirneves
szerzője
tiszteletére
viseli. Született
1823
jan. zr-ikén
Alsó-Sztregován
Nógrád
meg'yében,
meghalt
1864 okt. 5- ikén AlsóSztregován.
Eletéből
kiemeljük,
hogy
ő
18S2-ben a pozsonyi Viz ikasaárnyában
vizsgálati fogságban
volt.
ltlngu!ol-íd. (Ho c h s tra s se.) A Nándorváros
ezen jobbára
töldszintes
apró de
csinos házakkal
sasfalt
járdával
biró meneteles s ivben hajló utcája a Frigyes
főherceg-utat
kőti össze a Széplak-utcá
val.
A kőzépkorban
a régi külváros
egyik legkülsöbb
utcája volt, amint ma is a Nándorváros leg külsöbb utcája. Nevét onnan vette,
mivel il Széplak-utcától
menetelesen
emelkedik il Frigyes
főherceg-út
irányába. Minthogy a kőzépkorban
a Magasűual
érintkező Fa-utcát
is l\Iagas-útnak
hivták,
a
kettő
megkülönböztetéseül
a mai l\Iagasutat Pék - II tc á nak (platea Pistorum)
ne-'
vezték azaz 1\1a ga s - úti Pék - utc á nak,
a Fa utcát pedig 1\1a g a s- úti F é1- utc ának.
l\Iai nevén
már a XIV. században
említtetik.
Egy 1341. évi március
12-ikén kelt
okirat sz er int alI
o u ch st r a z-ban feküdt
Péter pozsonyi kanonok allodiuma, Az 1379.
évi városi
adőlajstron.ba
Alt a - St ra ta
néven van bejegyez ve. Az 1439. évi telekl.őnyvben
l I.a ch s t ros s néven fordul elő.
Benne
ícküdrek
Gáspár
abroncskészítő.

János fazekas, János pintér stb. házai. Hogy
ez iparosokon
kivül vadászok
szintén laktak itt, vagy hogy vadat árultak,
kitetszik
egy 15°3-8
évi feljegyzésből,
mely szerint
a kamarás itt vaddisznót
vett.*) Lakosságát
a XV. századi végrendeletek
számos adattal
Lizonyitjrik
Az '43'). évi városi telekkönyv
szerint alJenne
feküdt házak száma összesen i~6. Ezekhez hoz z áépű+t
az 144°-1460
közti időben 5 ujhá z, úgy hogy a XV. sz.
végén (150o-ig) összesen 51 háza volt. Hogy
csak apró házakról
lehet sző, kitetszik
abból, hogy LJS7-bcn ez utca eg-yik házának
az ára csak 8 frt. és 60 dénár volt. Régiség eiböl
némelyeket
a Búza-piac
felé eső
házak udvartelkein
láthatni.
Ezek a város
külső kőrfalának
maradékai.
1683-ban súlyos
csapás
érte az egész utcát.
Ez év julius
27-ikén a törökkel szővetkezett
Thököly-hadak egészen elhamvasztották.
1713-1ÓI1733-ig
ez utcában volt az Albrecht-féle
házban Gebhardt Mária elemi iskolája. Hogya
XVllI.
században
ez utcában
3 utcai
kút s ez
utca és a Széplak-utca
sarkán
egy negyedik is volt, azt Korabinsky
leirásáből
tudjuk. Ma a Magas-úton van a Poz s o nyi
s ;-;ő l ö m ü ves eke g )' e s l et i ház a. A
Schenk-házban
volt a hetvenes
években
a
gr. Esterházy
Dániel-féle
levéltár=")
elhelyezve,
mely most már a l\Iagy.
Nemü

fiu

.) Kuwff awf der II o ch s l ras S vou den .Tiigcrll
wildschwoiu.
U) Az Esterházy-család
z (, ly (' tn i ágállak a

I•.·~éltára.

SIG
őriztetik.
Ugyancsak
a
udvari helyiségeiben
van
az o r t h. iz r. hitközség
egyik
fi6kima II á z a. l\Iég néhánv
év előt t az egész
udvari
traktust
B II n zi II iz 1 il 1 t - ba ro 111fi
ii z ] et e vette volt igénybe s élelemsz.illirás
td:int(~td)('n
igen
nevezetes
hely volt,
amc-unviben
a lUnságból,
Bácskából
, SzerLijl)()l s BlJIg<lrországból
szállitott
apró
l.arotnf
: csibék , kapanok , pulyk ák , récék,
ludak
t()lnegesen mentek innen a ht"(:si, de
k.~kiv;'ilóIJl>al1
a svcici
nagy velld(~glök
Lonyh;í.iLa.
Feltűnő
ez utca legtöhb
házán
Líthal() IÚl.éres !l,)I.I1J, mel ynek jel(~nt(';se az,
!lo.L:Y e ház::!: k a púnljában
a gazda s;ljá ter!11("SÚ bor a i kerülnek k im.irésre.
Az úgynevezett B II sch ens c II a n k rt~g'i jog'on é/ lapszik
s ezt a helybeli bortermelöknek
legujabban
a korcsmárosok
tiltakoz.isa
dacára is a korlMín)' megerősitette.
Ez utcában
van vég re a
1\1 a II d (' r 1 a-C éle g ő z-k o 1 b á szg Y á r.
lU alolllli~(~C,j - lit. (i\1 h l a II e rst ras se.) Ez út hat árt \'on,az
Ujv.iros
és
il Ferenc-Józsefváros
kÖlt. Ejszaki
vonala
zet!
Muxeumban
Schenk-li.iz
egyik

ű

az Ujvrir oshoz.
dt'.li vonala
a Ferenc-Józseftartozik.
Kezdetét
Ll Duna-,
Prayés a Fűzfa-utcák
találk oz.is.inái
veszi s a
Maloruliget!
Dunaágig
huzódik.
Áthasítja
a Zsi.t.:l11ond k irrily-utat
t?s a pozsony-szombat.hel yi vasp;í1ya
sinútjrit.
Belé szakad
a

városhoz

Ga.i l Gy()rgy utca, az Arpád-út s a Gyárút. Nevét
az egykor
tőle délre eső területen
fennállott
nagykilerjedésü
1\1a lom 1iget
ut.in viseli.
E liget még az IK49/so.
évi f.lvéte-lkor
I.I.18:49()li-öld vagyis
942
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(IWO
[]-Öll:S) holdat
l~S I17l> Ll-ölel tett.
Részint
erdibégl!öl,
rétségből,
kert ekből
s sx.intófőldek l.ö! állott.
f\ Jl;)gy terület
birtokosai
réxz int a város"), részint mag~inosok voltak, A helybeli nök olostorok+") is
birtokosok
voltak itt.
A ligdterület
déli
sz(.I~~J1a Nagy-Dunánál
állottak il város és
a Pálíly-csal.id folyami malmai***). E malmoktói vette aztán
a lig'et a M il lom I ige t
nevét.
E]()ször a Malomligetet
1524-ben találjuk emlitve l\rülwert
néven,
mert szigetet kl:jJ<;zett, l!l~foglalva lévén a Nagy-Duna
és az Ersekujd.ri-Dunaág
közt. Az 1524-ik
évi adatból
nwgtudjuk
azt is, hogy e ligetben hajdan nemcsak szárnyas
vadra ele
nagy
vadra.
nevezetesen
vaddisznőkra
is
vadásztak.
Ma a Malomliget
legnag yobb
részében
mint liget már elpusztult,
mit a
városnak
ez irányban
való terjedése
hozott
mag.ival.
A vriros legjelentékenyebb
gyártelepei : il Gép-,
I'osztő-,
Bőr-, Kocsi-,
jut aáru-,
Köolajfinomitő,
Sodrony-gyárak
itt alakultak.
Pe a liget
egy másik igen
jelentékeny
részét a téli kikötő számára hasitották
ki S így meg szüntek
azok a Fö-

*) Ilal,ki)" kirnutat.isi szeriut 38:-l3:l D-öl = 31
I]-ölcs) 11.1\.1 és 1 1:IJ [}ül a v li ros é volt.
H) lJg.\"1IlIezclI kimutatás 1"7.\lrillt 2U:H18 O-iil =
18 (1 :200 ("01'1';) lrul.1 és 108 O-ül az Or sol Y ,í k é,
!)18S [J-iil = G (1 :200 LJ-f.les) li-ld ~S 1988 öl az
E r z s é II (J tie k é vult .
• , *) A \\'igalld·félú térképen
1:1 ily malom vall
megjelölve,
a N ey.ler-fé!e
1 HJO évi térképen
.J városi
(1200

\:;
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:l18

revlg elhúzódó
sétautak
is, melyek
még
egy két évtized előtt a város lakói részéről
oly kereseltek
voltak. A megmaradt
gyönyőrü
lombos fák \ melyek a l\Ialomligetiút kezdetén
a katonai élelmi raktárok
kőrnyékén ez utat n:t:g beszegik,
hirt adnak
a régi állapotról.
A nyilt városi árok bűze
s az út pora
és sara azonban már rég
nem teszik ez utat alkalmassá
sétára
és
üdülésre.
Ez út mentén
vannak a Kat o nai
l e l m i raktárak,
melyek 1781 6ta állanak fenn.") Újabban, 1877-ben a Malornligetiutat, illet ve a Főrévi-utat
ujon épitették s
jelentékenyen
megröviditették.
Egyszersmind a Csallókőzn+k
a városi piacet látogató
lakósai
érdekében
ez úton egy uj
fogyaszrási-adőhivarali
állomást
szerveztek,
lflalolllvöl~yi.ílt.
(Mü h l t h a l.)
E kényelmes
kocsiút
a Károlyfalvi-utat
kőti
össze
a Lamacsi-űual
s tovább
a
Vőrőshidon
túl fekvő Vaskúthoz
vezet. Az
egész völgy mintegy
két órányira
huzódik
s Alsó- és Felsö-Xlalornvőlyyre
osztható.
Az első a Dunától a Vőrőshidig
, a második a Vőr őshidtöl
a Vaskutacsk áig terjed.
Nevét e völgy a benne a Vődric-rnentén
épitett malmok
után viseli. Már a XIV.
században
kelepellek
ilyenek a kis folyón.
Egy 1374. éri okiratban
emlitve
van a
v ö II r i ci m a l o m (Xlolcndinurn
in fluvio
Wedrich.)
Egy 1~78-ikiban már a v dri ci malmok
ernlitvék
s egy qos-ikiben
é

ö

*)

Kcr.rhiu-k

v cmliti.
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a l\rul in der \'Veydric.
A malmok e
völgyben
folyómentén
a Vaskút ig húzódtak
fc 1. r\ város
egyik
számadökőnyvében
ugyanis a Sellendorfi
m al o rn r l van
szó*). ennek
állóhelye
tehát körülbelül
a
mai Vőr őshid tájára esett.
l logy meddig tarták
fenn magukat
a
k őzépkor i malmok,
nem tudjuk,
de úgylátszik azok fennállását
nagyon
veszélyeztették kóborló
szeg,;nylegények
és prédaszomjas csavargó
rablók üzelmei. 1457·ben
a Vődr ic-vőlg yben valóságos
csatát vivtak
a pozsonyiak
a rablók ellen, kik a vődricvölgyi marhajószágot
elhajtani
al.;;arták.**)
Ennek dacára
mégis
valőszinű,
hogy
a
malmok
nem pusztultak
el. Legujabban
1844-ben a kies völgy,
malom dolgában,
nagy felvirágzás
elé tekinthetett.
A "Pozsonyi cs. k. szabad malornvőlgyi
társulat"
ugyanis
ez évoen 320 ezer pengő forintnyi
alaptőkével
9 uj malmot létesitett.
A 7-ik
és 9-ik malmot a részvénytársaság
ezután
rnűmalrnokká
alak itoua
áto E két malom,
melynek egyike 25 löerejü
gözgéppel
dolgozott,
évenkint
40"-45
ezer pozsonyi
mérő
buzát
őrölt
s a többi
malommal
együt t mintegy
4 ezer mérő
rozsot. Az e
majmokban
termett
lisztnemek
részint
a
helyi piacra, részint és főleg kiilföldi piacra
került Cseh- és Morvaországba,
néha Százsó

*) Mül poy Seldendorff.
.1<) A kamarás
borravalót
Fuesknecht
ohn pey dor Wei,lritz,
(HéWín post Nativitatis
Mar:;:).}

ad

azoknak,
kik did
vbor haben g"tfurt.

3iil)

és Poroszorszrigba
is. l\Ia azonban e malmok már részint
n)' a ral ó tel epe k k é,
részint mint a 7-ik malom g- y ri r tel e p P é,
a <)-ik malom pedig v e n d gl
v alakultak át s mindenesetr e e szép
völgynek
m.is irányban
való felvir ágoltatás~íl107. kezdeményezö
feltételeiül
te k inthct ök . A város
törekvése
oda ir.iuyul, hogy e vi)lgy hoszszán v.i l ta-c o ló ni a létesüljön nemcsak il
pozsonyiak,
hanem
k isebb nagyobb
távolságból, kivált Ausztr iáből, legfőképen Bécsból jövő idegenek
számára is.
A Malomvölg-ynek
szépsége,
de egész
ség es vidéke miatt valóban
teljesen alkalmasnak mutatkozik
arra,
hogy
elsőrendű
űdülőhelylyé
lehessen.
A természet
bájjal,
árnyas erdőséggel,
búja rétséggel,
üditö vizforrásokkal,
letelepedésre
csalogató
hegyoldalakkal
és balzsamos
levegővel
látta el.
Mind. n oldal
felől kőnnyen
elérhető,
a
Bécsből
jövő vasúton
érheti
el éppen kőzepett, a Pozsonyból
jövő vasúton, kocsin,
gyalog és legujabb
idő óta automobilon.
A gyalogjáró.
hogy elérhesse,
jó erdei é"i
mezei utakat használhat,
aki inkább hegyi
utat ak ir használni,
teheti azt a bimbóházi,
a mélyűti,
a csalogányvölgyi
és a zergehegyi utakon át.
Vannak a Malomvölgynek
nevezetesség ei is. Fák lombjai közé
rejtett
v i II á i
biztatólag
tekintgetnek
a völgy vrindorára,
Mindjárt
kezdetben
a Lanfranconi-villa
hirdeti
gazdájának
izlését
és jómódját.
A
város által megvett
és átalakitott
<)-ik malomban j6 lakást és élelmezést
kaphatni.
A
é

ő

é

Vaskutacska,
mely szintén már a városé, mégfokozortabb
igényeket
kt"pes kielégiteni.
A
Felső-Malom vőlj-yben a ZerL:t:hegy aljában
600 bécsi
lábnyi tengerszin*)
feletti magasságban
fd~vő Vaskút
eredetileg
fürdőhely, melynek
épülete
1828-ban készült el
s "l-'erdináml kir ály-für dőv-nek
neveztetett.
Az iu fakadó forrás vize tiszta,
sz in- és
szagtalan,
kissé összehuzó
illi, hosszabb
állá s után barna csapadékot
választ el, ami
vastartaluuit
mututja.f'") lIőmérséke
9·20f) R.
16'SIl R. h~gmérséknél.
Sápkérban
és gyengeségben
szenved ők haszonnal
használhatnák. Ma azonban
már nem fűrdőül
használják, hanem csakis nyári üdülő és mulatóhelyül,
1844-ben
az itt levő vendéglőt
Palugyay
jabab vette át s tette hirnevessé.
18_17-töl kezd vc al. orsl.ággyülések
idején
kedvenc gyülekező
helye
volt a magyar
főnemességnek.
és al. országgyi.ilési
képviselöknek.
Akkoriban
Palugyay
itt a jaqueson-pezsj-őt
honositotta
meg. J()O_~. június
ő-ikrin a város közgyülési
határozattal
az
egész
Vaskut acskát a Forray-családtól
42
ezer keronán meg vette.
Az
Alsó-Malomvölgyben
fekszik
a
T ölt é n y-g y á r (Patronenfabrik).
Helyén
hajllan
a Tör
k m a lom
(Türkcnmühle)
feküdt. ls6-l-ben Tha m a n Pr u k h e n m il l
néven emlittetik,
ahova a pozsonylak
kiö

*) A driu.

*") Alkotó részei
jelentéktelen
meunyiségű
lJI'lllely
chlor-összcküttetésck

sók, közöttük vannak
szénsuvus
vasoxydul,
aztán
a kénsavassók
nyomaival.

széusavas

kirándultak, ott reggeliztek és uzsonáltak.*)
Is6s-ben is ernlitve van Th o m an Pr ü ghe n M h li II néven, hol uzsona volt.**) A
Tölténygyár,
e nagyon nevezetes gyár,
Roth György tulajdona. Keletkezett 1872ben 30 m. holdnyi területen s áll 16 épületből.
Hajtóer őként egy 80 és egy 120
lőerejű
gőzgép és egy
16 lóerőnek megfelelő vizierő rnüködik.
A munkások száma
200
(ezekből
ISO nö.) Gyárt
mindennemű katonai töltény- és lőszercikket.
Na-'
ponkint egy millió toltényt képes előállitani.
Főleg a m. kir. honvédség számára száll it
löszereket,
de amellett Románia, Szerbia
és Bulgária számára is sokat készit. Van
jelentékeny kivitele Ausztriába és Angliába
is. E gyártói nem messzire, a Vöröshid
k őzelében
van a K hm a y e r Ferenc és
társa els
haz a i c s. é s kir.
sza b.
a ran y- é s e z üst
s o II ron y árú
és
p a s z o rn n t-, valamint
e g y e n r u h akellékek
gyára,
melynek jö hire messze
terjed hazánk határain túl. A 4 épületból
álló gyártelep 1868-ban alakult, területe 6
ezer O-öl, hajtóerőként
egy 120 lőerejü
gőzgép rnükődik,
munkásainak száma 300
a cég piacai Magyarország,
Ausztria, a
Balkán-államok,
egyes
tengerentúl
levő
államok, kivált Egyiptom.
E telephez tartoznak az alagút-sori
munkásházak.
A
Kührnayer-féle
gyártelep
kőzelében
levő
V örö s h id a pozsony-bécsi vasút kiépitéü

ö

á

*) Alrla ain Fruestuck

**) Ain Janseu gehaht.

und ain .Iausen

gehabt.

sekor 1849-ben épült.
E mű völgyhid
(viadukt) a Pozsony-Marhegg
kőzt levő
. vasúti vonal nak egyik
igen nevezetes
és
érdekes
mütárgya.
Élénk
vörös
téglaboliozata után
a nép nyelve
Vöröshidnak
nevezi s annyiban is nevezetes,
amennyiben
az első hazai boltozott viadukt.
Ali gránitpillérekből
s 8 egyenként
15'80 m. és 1
10'7
m-es boltozott
hidnyilasból.
Gránit
ellenfalakkal
van erösitve.
Legujabban
egy
második sinút befogadása végett tetemesen
kiszélesitették.
A hid nyugati végén van fl.
"Vöröshid"
nevü vasúti
állomás,
me ly il
Vask űthoz
k irándulók
kiés beszálló
állomása.
A Malomvőlgyben
grá nit bán y ákat is láthatni, melyek azonban nem épitö,
hanem" csak tőrrnelék-kőveket
szolgáltatnak.
Az itt bányászott
kő nagyon könnyen
porlódik
és válik porcelláulisztté.
A Felsől\Ialomvölgyben
levő
két mesterséges
tó
eredetileg
a vizi malmok céljából
épült.
A malmok
üzemének
beszünése
után elposványosodtak
s a békák tanyáivá lettek.
A l\Jalornvölgy
szándékolt
felvirágoztatása
magával
fogja
hozni, hogy
e tavak
is
hasznosittássanak.
Haltenyésztésre
volnának azok alkalmasak,
amint a Vödric vizében
való
pisztráng-tenyészetet
már
is
megkezdte
városi közügyeink
egyik lelkes
és buzgó támogatója,
And r áss y Aurél
városi főjegyző.
1tlargit-lItca.
(M a r ga re the nga s se.)
Az Uj városnak
ezen utcája
a
Sane- útból indul ki s vezet az A lagút· sor
23

a Leinbur g-utca, a Wesseíelé. Belétorkel
lényi Mik lós-ut ca és a KÜI1 Lászlo-utca
..
Nevét IV. Béla király leánya, il budapesti
Margit-szigeten
(akkor
Nyulak
szigetén)
kolostori
életet
<SIt Sz.
i\f ar g i tsz
Üz
tiszteletére
kapta. Szűz Sz. Margit Pozsonyban átalán nagy tiszteletben
részesült.
A
Pozsony egykori birtoka.a maiTölténygyáron
túl levő Kápolnadombon.
máskép
Handlbergen
állott,
de most' már nyomtalanul
eltünt Sellendorf
falu egyháza
Sz. Margit
tiszteletére
volt felavatva
s e templom
látogatói
bizonyos
napokban
száznapi búcsuban részesültek.
Annyira
kedves volt e
kis személy
a pozsonyi
hivek előtt, hogy
a XV. és XVI. sz. végrendelerek
szer int
végrendeleti
hagyományokban
részesült.
A pozsonyvárosi
tanácsurak,
a sellendorfi
parcchia kegyurui,
a XVI. század közepeig
rándultak
ki Sellendorfra
a sz. margitnapi
búcsúra.
Az
első
adat
IsOI-ből
való.
Olyankor
ott nagy
lakmározások,
üdvlővőldőzések,
célbalővések
, kuglizások
voltak. Zene és tánc tette a napot a kirándul6 búcsúsok
szrimára
kedvessé
és emlékezetessé.
Az utolsó
arra vonatkozó
adat
az Is48-49-iki
számadőkőnyvben
található.
Már
Is6s-ben
a margitnapi
kirándul6k
Larnacsra
mentek s ott mulattak.
Ez utcában
van aP\) z s o nyi
c o nse r v gyá r, mely
1900.
januárban
nyilt
meg. E részvények re
alapitott
vállalat
zöldségféléket
állit elő szelencékben
s üvegekben,
de árusit száraz
zöldségféléket
is
vziszonzacskókban,
továbbá
marrneládokar,

gyümölcsös
kenyeret,
cukrozott
és befőtt
utazó- és vadász-, valamint húsgyümölcsöt,
conserveket
is. Ami kivánatos
fél virágzásának alapfeltételét
tenné:
a nagymértékű
fogyasztás, az ezidöszerint
még várat magára .
.JIurhavásár-tér.
(V ieh mar kt.)
Az Ujvárosnak
ezen tere,
melybe a Kereszt-,
a Kertész-,
az Erzsébet-,
Koronaés Török
Ferenc-utcák
szakadnak,
nevét
onnan kapta,
mivel ezen tartatnak
hetenként kétszer, régen vegye st a nagy és az
apró-,
ma már csak az aprómarha
(borju
és sertés)-vásárok.
A tér az itten tartatni
szokott sertésvásárok
miatt Dis z n ó - t é rnek is neveztetik.
1879-ig a Disznó-vásár (Saumarkt)
név hivatalos
is volt, de
az ez évi jul. 28-iki városi közgyülés
a
nevét
l\Iarhavásár-térre
változtatta.
A marha vásárok
Pozsonyban
rnindenkor jelentékenyek
voltak. Már Zsigmond
királynak
egyik
privilegiuma
támogatta
azt.
1818 óta a Vírágvölgy
leg külsöbb határán
tartották
meg a marhavásárokat
s az ott
a mult százdclig tartotta
fenn magát.
Egy az 1713 évi, Pozsonyban
3860 személyt elragadott
pestis emlékére
felállitott
g6tstilü,
eredetileg
a sz. Szűz szobrával
disz itett fogadalmi,
toronyszerü
emlék áll
a tér közepén.
A pestis a régibb
időkben
különben
többször
is dühöngőrt
városunkban. Igy 1508. őszén is, mikor II. Ulászló
előle Pozsonyba
menekült,
de minthogy itt
is kiütött a vész, előle Nagyszombatba
húzódott. A Hal-téren álló Sz. Hárornsag-szobor azonkép a pestis alkalmából
keletkezett.
2'~*

Máriu-lIteü. (H ar i e n ga s se.)

A
ősszekőti
a
illetve a
Bűzapiaccal.
a tervezett
Pr eyss Kristófutca.
A Mária-utca
I~49-ben
keletkezett
s az év novvo-ikén
tette a gazdasági Lizottság
a városi közgyülésnek
az
inditványt,
hogya
Széplak-kapúnálmegnyitott uj utcának
adjon nevet.
A közgyülés
Már i a - utc á nak nevezle el*) s ezt a határozatot
az 11)79 júl. 28-iki kőzgyülés
is
az utca-elnevezések
rendezéseker
helyben
hagyta.
A 1\1á r i a nevét azért kapta,
rnivel egy az utca kerti területén
állott régi
házon egy köböl
faragott
Szűz Már ia-szobor. volt alkalmazva.
E szép
faragvány
máig
fennmaradt
s most
az ujonépült,
szárnyával
a Mária-utcába
benyul6 Llonvédlaktanya
falát dísz it i. Előbb ez utca területén a l\I á r i a . ker t, előszeretettel
felkeresett mulatóhely
létezett.
~Iária Terézin-út. (Maria Therézia-Strasse.)
A Terézváros
ezen főutcája
a cs. és kir, katonai
élelrni raktár
előtt
levő teret,
illetve a Duna-sort
kapcsolja
össze a Károly falvi-úttal. Belé szakadnak
éjszakról
a Csuka- utca és a Vizitorony-lépcső,
délről a Templomtér,
a KoNándor-városnak
K6rház-utcát
a

ez
utcája
Széplak-utcával,
Belé
torkollik

*) Érdekes, hogy il város élén akkor 110111 p o 1g r m e s t e r, hanelll k i n e v o z e t t városi
elnök
(Ernanuter Stadt-Prüscs] állott. Ilyennül szoropelt 1849.
máj. 18·ikától 1859. juu. 30-ikáig Carl v. Al u s kul y.
Az utca-eluovezésról
szólő jogyzőköuyvet
a város-elnök
akadályozása
uriatt
Dobcluianu György városi tanácsos
á

hitelesitette

1849

nov. 13-ikún.

rabinsky-, Ballus-, Srrohmayer-,
Petzl, Steinwall-, Braunecker-,
Moller-, Messerschrnidtés Molnár-utcák.
A Mária-Terézia-űt
a
XV!-ik szazadban még csak pár silány alacsonyházból
állott, amint azt az 1594. évi
metszeten
láthatni. Régibb neve V ö dr i c if ő ú t (Zuckermandler
Hauptstrasse)
volt, de
ez elnevezést
megváltoztatta
az 1879. évi
júl. 2S-iki közgyülés
mai nevére a nagy
Mária-Terézia
királynő
tiszteletére.
MáriaTerézia királynö
alatt élte Pozsony aranykorszakát.
A város a politikai élet kőzéppontja,
itt voltak akkor az országos
főhivatalok,
a nádor
és a királyi
helytartói
hivatal, a magyar aristokrácia.
De maga a
Mária-Terézia-út
is e királynénak
kőszőnhette szépülését.
Egyes kiválőbb,
emeleti
részükkel
kőconsolokon
nyugvó s barokk
stilben tartott házai e királyné idejéből valók. Érthető
ezért a városnak a nagy fejedelem-asszony
emléke
iránt
való loyalis
ragaszkodása.
Az utca legnevezetesebb
történeti épülete az egykor
gr. Szápáry-,
aztán Kámper-,
majd utóbb
Scharfeneck-féle,
szép
cimerrel
disaitett
ház,
mely ma "Arany
korona"
néven
ismeretes.
Az
1623.
évi
számadó kőnyv
szerint
e ház
várszerüleg
volt árokkal,
felvonó hiddai (dobogóval)
ellátva. Ebben a házban
tartotta
a XVII. század kezdetén
(1606) a Pozsonyban ujon alakult s Reis
András
eváng.
udvari prédikátor
vezetése alatt álló evángelikus
hitközség
a maga
istentiszteletét.
Egyéb
kőzépületei
és intézetei:
a

Ter é z vár o sik
a t h, t e III pio m , mely
a Sz. Háromság
tiszteletére
van felavat va.
E templom alapkövét
1734-ben ápril. ls-ikén
tette le Berényi
József püspök,
Esterházy
prirnás vicáriusa,
Mack
Mátyás
pozsonyi
plébános
pedig 173ö-ban máj. 18-ik<ln sz entelte fel. Benne az isteni tiszteletet
s a lelnekészi teendőket
egy aSz.
l\Iártonról
vezett
belvárosi
plebánia
alá
rendelt
plébános-helyettes
végzi.
i\nyakönyvei
a
városi
főplébánián
vannak.")
A templom
kőzelében
vannak a három-három
oszt.ilyu
Kath.
fiú- és l e n y i s k o l k. Ugyancsak ez utcában van a \Volf Joel
által
IÖ9s-ben
alapitott
1 z ra eli t a ag g- á P 0l h z és a Izr. k r h z. Egyes házakon
még láthatni szép vasmüvű
ablakrostélyokat
és ajtópántokat. **) Bizonyos
hirhez
jutott ez utca ujabban az itt történt,
sok
aranyérernböl
álló gazdag kincslelet után.***)
T\fegjegyzünk
még, hogy a a Már iá-Teréziaúton van re II dőr i állom á sis,
mely
egyúttal
sebkőtési
készülékkel
biró els ő
s e g é lyn y uj tás i állom á s.
Ez út mentében
volt a városnak
a
kőzépkorban
kőfejtő
bányája,
melyet
az
LJ.42 és 1492 évi városi
számadókőnyvek
mint várhegyi bányák at (an den Hawsperig
és pey dem geschlos) emlitenek. A köfejtés
á

ó

á

*) 'I'üzotosekben
**) Névszerint
***) fl z 1V04
13:2 db aranyéroin
:
1 N. Lajos-fdlJ,
1
arany,
őssz esen 1614

á

ó

á

'J' o III II 10 IU-t tS ralatt.
említjük
az I-i:!"; számu
házat.
júu. 15-ikén előkerült
leldbRII volt
8 nobel, 7 zechiua, 1 nürul.orgi,
l\Iária-félo
és 11-1 Zsigmoud-féle
korona értékl,,)ll,

Pozsony
lakosságának
külőn iparágát tette.
Az 1379 évi városi adólajstromban
is fel
van az említ ve. A városi számadó
kőnyvékben
pedig a kőtörők
sűrűn
emlitvék.
A városi bányák ban üzőtt kőtőrés
folytonos
munkában tartott egyes családokat.
A kőnek
részint mint mészégetőés részint, mint épitö
anyagnak
nagy volt a kelet je. Ugy
a lőpor feltalálása
előtt mint után a kő a leghatásosabb
Iővőanyagul
szolgált. Az ágyugolyók igen soká kőből
készültek s e célra
állandó
kög olyökszitöket
tartott
a város
munkában.
MélJ'.íd. ('1' i ef e r-We g.) Az Ujvárosnak
ezen ugyan mer edek járásu,
de
lombos íák által
nyáron hűsert
árnyékolt
útja a Stefánia-utat
köti össze a hegyvidékkel,
melyen
át a Lamacsi-országútba
szakad. Belé torkollanak
délről az Aulich
Lajos-utca,
a Szlávy József-út
és a Kőnyves
Kálmán-utca,
éjszakról
pedig
a Kovacs
János- és il Madách
Imre-utcák. Nevét
a
Mély-űt
a sziklák
közé
vajott
mélyjárása után viseli.
1\lint út már igen
régi,
mert a városi tanács
már IS2g-ben javíttatja.") Az 1543 évi városi számadókönyvek
emlitik a m é l y- úti vizvezetéket't")
Ujabban,
1872-73-ban
Justí
polgármestersége

hiuaus
hahn .

*) tien w~g- zu saul Margare!oll (t. i. Bellendorf)
uulf i n d i é f e n w o g gepessert uud gernacht

•• ) das wusser vom tie ff o II II' e g. Egy a
v.irosi levéltúrban
IOVI)
urultszázadi
térrajzon
előjön
o néven : V i a p r o f u n d a v. Freulld-Weg
lllert a Frelilld-~zlilőJiílő
mellult I'Pi',!t el.
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alatt mintegy 20 ezer forintnyi költséggel
ez
út széles kocsiúttá
lett
kitágitva.
Az út
és kitág itasa ' alkalmakor
nyert
kimélyitése
kőanyagot
a Stefánia-út
feltöltésére
használták s igy ez úton megtérültek
a mélyúti munkálatok
költség ei. A mintegy
közepe táján az élősziklafalba
vágott kereszt
egy
itt pár
évelőtt
történt
emberölés
emlékér
tartja fenn. Érdekes
ez út földtani
tekintetben
is. Ebben ugyanis a k isszernesés gránit sötét zöldesbarna
csillám palával
a szarufénynek
felvétele
által
lassankint
diorittá alakul áto Az apró tégla- házacskák,
az u. n. \Vasserstuben-ek,
melyek ez úton
fe\menet
balra
láthatók,
jelzik a forrást,
mely jó hegyi ivóvizet szelgaltat
a szornjazőnak. Hogy itt hajdán vizvezeték volt, azt az
1543 évi városi számadókönyv
tanuskodása
bizonyit ja.
A i\Iély-út mentén,
mindjárt a városi
vámház mögött, az Aulich-utca végén van
azon fakereszt
felállitva,
mely
eredetileg
a Grassalkovich-téren,")
aztán a Stefániaúton állott, de a folyton való épitkezes
következtében
e helyekről k iszorult. Mai helyére a Palugyay-család
kegyelete
helyezte.
Felrnenet balra az első házon a Lénardés
Laban felirat tudatja velün k, hogy e cégnek itt
voltak
pezsgőboros
pincéi,
A cég már
*) Korabinsky
is említi 1781-bell:
Vor deru dürren Mautthor,
wo dermaIon der Kohlenmarkt gebalten wird, gehen liukerhaud,
wo ein
Kr II ci fix
a ufges
te l l e t ist, zwo Gassen. A Wigaod-féle
térképen is látható.

ele a Lenard
név örökké
élni
megszünt,
fog, mert a Lenárd-csal.id
sarja, Len á r d
Fül ö p, kieli egyetemi tanár, ki a Kadotsugarak
k uratásrival
a Röngten-féle
felfedezés előkésai t ő]e lett s ezzel halhatatlan
nevet vivott ki magának,
Pozsonyban
született I862-ben jún. 7-ikéll.
A kővetkez
kétemeletes
terrasszos
szép épület
dr. Schlesinger
I\Iiksa
Viz g- Y ó gyi n t é zet e és Sza nat ori u ma.
Épült
rooo-ban
Milch János helybeli műépitész
tervei
szer int Feigler
Sándor pozsonyi épitőrnester által. Megnyilt
190I-ben
május hóban. Az intézet védett, csapadék-,
szél- és pomrentes
helyen fekszik, hozzátartozik
az úgynevezett
gesztenye
- erdő,
rnely ősrégi
(több mint 300 éves) nemes
gesztenyefákból
áll s már a mult század
elején kedves városi
kirándulóhely
vo1t*).
Ezen a pozsonyi hegyligettel
határos árnyas
park területe
45000·öl.
A ház elsörangu
gyógyintézetül
van berendezve,
melyben
a modern
vizgyógyászat
mindennemü
gyógymódja
van alkalmazásban,
egybekötve
rnassagéval,
electrotherapiával,
gyógygymnastikával, mesterséges
szénsavas fünlökkel,
Frenkel-Leyden-Iéle ataxiakezéléssel
és rninden egyéb gyógyeljárással.
Hizlalő-, soványitó-, terepkuráknak
vethetni itt ali magát.
ő

*) Neydor 1820 évi ter rujzáu Kas t a II i e 11Ga rt o 1\ névvel vall megjelölve. Szölökkel vau körülvéve
s kacskaringós
utak
Wigalld.f~lo
térképeu
vall kijelölve.

uiutatják
akkori
cultiváltságát.
A
is Kas t a II ie \1 -G art e II néven
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Az orvosi kezelés szigonían
individuálizáló.
Az intézet egész éven át nyitva áll. Van
24, legnagyobb
kényelenuriel
és a modern
hygiena
legfDbb követelményeinek
megfeIdő és fényesen berendezett
betegszobája,
a modern vizgy6gyászat
minden vivmányával felszer elt külön úri és külön nöi fürdöhelyiség e. Az intézeti parkban van LawnTennispálya
és nyugvó-pavíllon.
Az intézethez
tartozik
még egy a parkban
levő
főldszintes,
9 szebas és árnyékos verandával biró villa. Az intézet
ajánlható
mindazoknak,
kik agyvelő-,
gerincagy-,
vér-,
gyomor-,
bél-bajokban
szenvednek
vagy
a kiknél a kőrnyi-ideg
rendsz er , aszi v- és
véredény- rendszer, a légzőszervek,
az izrnok
és érzületek
bántalmai
az orvosi kezelést
szükségessé
teszik. Minden az ideggyengeség által feltételezett
betegség
e helyt sikeres gyógyúlás
elé tekinthet.
Szemben a Vizgyógy-intézettel
van a
felséges Iekvésü,
impozáns városi árvaház:
~I á r i a - olt alm a (Maria-Schutz.)
Alapították
1831-ben. Régebben
az Edi-utcában
állott fenn Stefánia-árvaház
néven. A
kétemeletes
uj épület 1900-ban épült Melzer
S. tervei szerint. A portálé felett levő mozaikképet : Sub tuum praesidium
confug imus Lotz Károly készitette.
Az intézet 1893.
óta Paulai Sz. Vincerendű
irgalmas nővérek
vezetése
alatt áll. Számszerint
ro-en végzik
a ház gazdaságát
s tanitanak
az
intézeti iskolában,
mert van ez árvaháznak
külön hatosztályú
elemi iskolája is. A lelki teendők végzésére
van az intézetnek sa-
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lelkésze.
A gyöját, ha nem ls bennlakó
nyőrü házi kápolna a Szeplötelen
Sz. Szűz
tiszteletére
van felavatva.
Az árvák száma
jelenleg
6S (25 fiu és 40 leány.) Az intézet
alapja ezidöszer int 111,352 kerenat
tesz.
Az árvaházon
túl csinos
n y a ral ó k
kővetkeznek
s mig a mélyúti
kocsi-űt csekélyebb emelkedéssel
vezet fel a hegyhátra,
addig a mélyúti
gyalogösvény
nagyo bb
emelkedéssel
a Lou r des i - Szli z barlangjához vezet. Itt eredetileg
egy felhagyott
kőbánya
kőtőrrnelék
es pusztasága
tátongott,
melyet
Pozsony
ájtatos
hivei, kivált hitbuzgó női 1892-ben a mai, fenyőfákkal
beültetett,
farácsozattal
bekerített,
ülőpadokkal, ima-zsámolyokkal
és friss vizet sz olgáltató
kúttal
ellátott
gyönyörű
helylyé
átalakitottak.
Eszenthelyet
1892 szept. 15ik én avatta fel Rimely Károly püspök. EIkészitette
a Rumpelmayer
János-kőfaragócég. A Sz. Szüz szobrát a pozsonyi posztógyár női munkásai
ajándékozták,
özv. gr.
Sz ápáry Béláné pedig a barlang fenntartására egy 2000 k oronás alapitványt
tett,*)
melynek
kamatai csak a nemes grófnö halála után használhatók
fel, addig őmaga
gondozza
a sz. helyet. A feliratoknak
nagy
száma, márványlapokra
alkalmazva s a sz ik lafalba beillesztve,
hirdeti az e kegyhelyhez
zarandoklök
háláját az itt kapott lelki "igaszokért.
Késő
őszig
rninden
szornbaton
egyházi
ájtatosságok
tartatnak
itt.
A Lourdesi-Szúz
barlangja
felett áll
*) Az alapité-oklevél

1813H jul,

16-ikáll

kelt.
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a ~Iélyllti-kápolna,
mclyhez az Izal.ella
föhercegnő-gyalogút
vezet fel. E kápolna
története
szorosan
összefügg
a tőle a plateau lejtőjén. állő Sz. J ó z s ef-k
p ol n á val,
melynek
helyén
1761-ben egy remeteség
állott fenn. Az itt élő remete a vidék egyik
kútjában
egy Maria-sxobrot
talált
s () e
szebor számára egy kis fakápoinát
állitott
fel azon a helyen, ahol most a Sz. Józsefkápolna áll. 1782-ben II. József rendeletére
e remetességet
feloszlatták.
1814-ben egy
racscsal
ellátott
kökápolnát
épitettek
a
hivek e helyre,
mely elé deszkaépületet
állitot tak imapadokkal.
E kisded kápolnrit
aztán Strajter J6zsef városi plebános megáldotta.") 1824-ben a pozsonyi kath. hivek
áldozatkészsége
még
kü\ömb
istenházat
emelt e helyen:
felépitették
a mai Már i akáp o I n á t, mely azóta Pozsony katholikus
lakosságára
nagy
vonzó erőt
gyakorolni
meg nem szünt. E jóm6dra
mutató csinos
berendezéslí,
1<)03-bal1 ütőórá va I is ellátott
kápolna belseje két Krisztus
szenvedésére
vonatkozó
ó-német képpel s eg y kis bronzrelieffel van felszerelve,
rnely a róm. Sz.
Pál-bazilika
tűzvésaéből
lett megmentve
1821-ben. Nyaranta
e kápolna a hegyiliget
lakóinak
ájtatoskodási
helyül szolg ál. Frigyes főherceg
és Izabella
főhercegasszony
leányai
e kápolnában
járultak
első sz.
áldozásukhoz. **)
á

*) E kúpoluát feltünteti
Neyder 1820. évi térrajza.
**) L fenntebb
1 la he II a fülle r c e g n ;így

il

1 o 1;

ú

talatt.
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Közvetlenül
a kápolna mellett
van az
Egyházfi-kert
(~Iesznergarten),
rnelyben
árnyas fák aljában jó ételt sitalt kaphatni.
Nemcsak
vasárnapokon,
hanem hétköznapokon is sokan gyülekeznek
egybe
e pormentes
kedves
helyen
testi
üdülésre,
szárnosan
itt nyárilakást
is bérelnek.
Télen át is nyitva van e hegyi vendéglő.
A szomsxédos
M ar g i t-v i II á nak a városra
gyönyörö
kilátást nyujto terrasz szán is van
nyá r i időszakban
kávéés tejkimérés,
Az úgynevezett
Cs o k o l d k e r t, mely
évek előtt sziutén
sok kiránduló
pozsonyit
látott vendégek ül, már nem áll fenn nyilvános vendéglői
helyül.
A Mély-útről
ágazik
el balra egy út
a városra
tekintő villatelep felé, egy másik
út pedig
a hegyi ligetbe
vezet. A Mély-út
egyenes
folytatásában
fekszik
az Ele on or a-u ti var
szép
kastélylyal
és tágas
gazdasági
épületekkel.
Ezen előbb Sarnarjay Károly tulajdonát
tett telket
s nyári
lakot gr. Saint-Genois
vette meg s épitette
fel a kastélyt
s létesített
e helyt
egy jó
hirhez jutott ménest,
mely azonban
a gTóf
halála után feloszlott.
~lesNel·S(,Jlluiclt-utcu. (1\1 esse rsch m id tga ss e.) A Terézváros
e jdentéktelen
utcája összeköti
a Mária-Teréeiautat a Váraljai-révparttal.
Nevét 187<)-ben
júl. r-jén kapta a városi kőzg yűlés határozatából Me ss e r sch m i d t Xavér Ferenc
hirneves
szebrász
tiszteletére,
ki Bajorországban
Wiesensteigban
Ulm mellett 1732ben aug. zo-ikán született.
Műnchenben
és
á

é
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képezte ki magát
művészetében.
Majd Rómában
is tanult
az ottani akadémián. Maria-Teréziaról
haza hivatva,
tőle
több
rendbeli
megbizast
kapott.
Bécsben a Sz. István-templomban
és több palotában vannak tőle márványés ólomszebrok. Münchenben
is műkődőtt
mint tanár,
de már félév mulva ez állásáról
lemondva
1777-78-ban
Pozsonyba
ji.irt, hol testvére
Messerschrnidt
Evang. János lakott stemplornok és paloták számára
dolgozott.
Pozsonyban
Messerschrnidt
Ferenc a róla elnevezett
utcában
aSz
a r vas ról cimzett
házat 178o-ban megvévén,
abban
csendes
visszavonultságban
folytatta
művészi
munkásságát.
Meghalt
1783-ban augusztus
19ikér ől zo-ikára
virradó éjjelen. A mult században kétségtelenül
ö volt a legnagyobb
k arakteriszt ik usok
egyike.
Készitett
48
mell szebrot a szenvedélyeknek
arcban való
kifejezésér e, melyek egyformán tüntetik fel
úgy nagy képességét
mint bizurság át
és
szarkászmusát.
Úgy Albert
száz-tescheni
hc.rceg , mint Batthyány
primas
nagyra
becsülték
művészetét.
A közönség
őt életmódja miatt külőncnek
tartotta.
Nyilt kérdés,
hogy
vajjon
nem testvére
János
készitette-e
az ö felügyelete
alatt a primasi
palotán
levő
szobrokat ? Több
müve
a
városi muzeumban látható, nevezetesen
két
jellemfö:
"A vizbefuló"
és "Az erős szag"
régi öntvényben;
aztán egy eredeti arcfö
ólomból
egy
kapucinust
(talán
Fessler
Aurélt, a hires történetirót)
ábrázolva
és
két domborműves
medaillon-arckép
márBécsben
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ványből,
mindkettö
az alkotó müvész signaturajával.
Több
eredeti
ok levele
és a
nagy művész
életére,
viszonyaira
és rnűvészetére vonatkozó
igen érdekes
feljegyzések a városi levéltár váraljai,
úgynevezett
Zukerrnandli
iratai között találhatók.
lflezt.-utca. (F eId ga s se.) A Ferenc-józsefvárosnak
ezen az ujvárosi indőházhoz
és a mezőségre
vezető.
IX79-ben
ju!. 28-ikán mai névre
elnevezett
utcája a
Prav-utcát
köti össze a Bodza-utcával,
áthasítja a Zsigmond
király-utat
és az ujvárosi vaspálya
sinútját.
Belétorkollanak
a
Korona- és a Török Ferenc-utcák.
Egész déli
vonalát a Sz. Andrásról
nevezett róm. kath.
sirkert keritésfala szegi be. Éjszaki vonalát a
Pray-utcától
a Korona-utcáígarégí
Esterházy
(a későbbi Schiffbeck-, most Stabwasser-féle)
park és kert ker itésfala határolja.
Az épitkezés legujabban
ez utcában
is megkezdődött.
Jtliltál,'-utca. (1\1 í cha ele r g ass e.)
Az Uj városnak
ezen
ősi eredetű,
kissé
emelkedő
szép
utcája
a l\lihály-kapunál
veszi kezdetét
s aztán a Deák- és Ven turutcába szakad. Eredeti
folytatását
hajdan
a Nyerges-,
a mai Deák-utca
képezte.
Beléje szakad nyugaton
a Bástya-utca
s a
Boltiv, keleten a Rómerés a Korvin-utca,
Nevét Sz. 1\:1i hál Y arkangyal
után kapta,
ez utca kijáratánál
állván a 27 ől magas
Mihály-torony,
melynek
tetején
ma is a
sárkányt
legyőző
Sz.
Mihály
szobrát
szernlélhetjük.
E toronyszebor
Eller Péter
pozsonyi
rézmüves
műve, Gedecker
pedig

a megarauyozója.
E torony az alatta levő,
eredetileg
hármas kapúval városunk egyik
történeti
hiradója s egyik imponáló
m o numinden időben
mentalis disz e. A városnak
tőkapúja
volt, Először r.uo-ben
émlittetik,
védelmi sikátoraról
szó van az 143-}. évi
kamarai sxámadásokban.")
'I512-13-ban
rákerült a városnak
köböl
faragott
cimere,
IS47-ben a királyi
országos
és városi festett cimer. 1529-1Jen még faerkere
volt.**)
17S7-ben készült rézsisakja.
17s8-ban megujitottrik Mária-Terézia
alatt, mit a toronynak
város felé néző részén
olvasható
feliratt)
l.ixonyit.
A torony
előtt levő boltív
az
e.l.!·ykori vonóhidhoz tartozott.
Az ezen való
sötét
gyalog-átjár6t
régebben
tréfásan
Csó k-u t c án a k nevezték.
A város felüli
részen Sz. Lászlo
lovas képe volt látható,
mely ma már nyomát vesztene.j+] A Vásártér felé néző részén
a régi felirat:
Omne
Regnum
in se ipsuni divisum
desolabitur
1723., ma is megvan
mt~g. A városárkon
átvezető,
ma is fennlevő hidon Sz. l\Iihálynak és Nep, Sz. Jánosnak legujabIJan (18()7-ben)
a pozsonyi szépészeti
egyesület által restaurált
szobrai állanak. E hidr ől festői kép kinrilkozik
a szemnek a régi városárokba
s az annak
*) Zwiugor pay Sand Michuelis tar.
**) l lülzeru polwerch.
-j') ill. 'I'heresia
A ugustu
Senatus,
Posouiensis ronovavit. M. HeC. LVIII.
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tt) Korubinsky még miut feunlevőt cmliti. KMcsoy 1833. évi "Orszlít;!:D'iilési Napl,í"-jáball (március 31ikén) szintén IlHlgOllllólwzik róla. ntl vallnak még idősb
polgárok,
kik ugyaucsuk
látták még.

mentén
épitet t ház csoportok ra. Ez árokban
volt a régi I v ci lel é*), amely miatt a
városárok e részét 1ő áro k n a k**) nevezték. E lövölde a vasárnapi mulatság és a céllövésben való gyakorlás szinter eül szolgált.
Egy 1608. évi rézmetszeten
egy céltábla által
van jelölve. E lőár ok ban tartottak 1750-től
1780·ig drámai előadásokat.
Ma az árok e
része már be van építve, de a lejárat ma is
nyitva áll, mindjárt a Mihály-tor ony aljában
van az odavezető ajtó. Az árokba épített
házakon át a Vármegyeház-terére
juthatni.
A i\lihály-utca először az 1379. évi
városi adólajstromban emlittetik.***) Aztán
többször emlittetik a XV. században s e
név, egy kis időköz kivételével, amikor az
absolut
időszakban
Jel á c i c-u t c á nak
nevezték el, maig megmaradt.
Régíségi
szempontból kiemeljük, hogy ujabban csatornaásás alkalmakor egy B i a te C u s bar bár
ezüstérem és több római ezüstérem került
elő ez utcában, ami ujabb bizonyítéka annak, hogy hajdan e helyen római és barbár érintkezett egymással.
Az utca nevezetességei, a tűzjelző kaputornyán kivül, a Sz. Katalin-udvar s az ujabb
Országház.t)A
Sz. Katalin-udvar
már
ö

*) Schiesshütten pey sanJ Miehelstor, (1502.
évi vár. ~Z. könyv.)
**) Bchiessgraben,
***)Nota super fossatum sancti Michaelis.

t)

Ma ugyan

Laudhaus]

nevezik,

régi

Országháznak

(Altes

do csak azért, inert már feledékenységbe ment, hogy II régi Országház a lőrinc-utcai
adó- és vámhivatali épület volt.
24

370

1307-ben ernlinetik.
Ez évben megvette azt a
ausztriai sz. kereszti apátsága Péter sz. györgyi
préposuól,
esztergomi
és pozsonyi
kanonoktói
azon célból,
hogy
a
rend tagjainak
szrillohelyük
legyen,
mikor
k őzülük
valamelyik a praesai birtok administrálása ügyében Pozsonyba jön. Már 1323-ban
a városnak pere támadt az ud var birtokosaival.
a cistercirakkal
amiatt, tuivel ezek vonakodtak
a városnak
megfizetni
a rend házára eső, 8
font dénárra
és 1 font borsra
rugó telekadót. A pernek 1. Károly k ir ály vetett véget
olyképen,
hogy a rend \"agy fizesse meg
adóját, vagy engeclje rit házát a városnak.
Késöbb.
1523-1>an az apátság
az udvart és
a prácsai birtokot adrninistrationalis
nehézségek miatt eladta a városnek
s azt II.
Lajos
király
megerösitette.
A pozsonyi
káptalan
a vétel ellen tiltakozva,
hosszas
pert idézett
elő a várossal,
amelyet
II.
Ferdinánd
úgy intézett el, hogy 1628-ban
az udvart, a kápolnát
és a praesai birtokot legfőbb kegyúri
jogánál fogva
a poz sonyi prépostságnak
adományozta.
De a
prépostság
tényleg
sohasem birtokoihatta.
1678-ban a kápolnát királyi és egyházi engedélylyel a kapucinus-rendű
atyák kaptak használatra. Az udvarhoz tartozó kápolnát Columba i Ferenc cisterei ta- rendű szerzetes alapitotta
1311-ben, de eredeti
tiszta
csúcsiv-jellegű
épitészet i érdekességéből
csak kevés tagozat
maradt korunkra,
Részben a XVI.
század
elején,
részben
még
későbben
átépült
régibb épitészeti tagozatok felhasználásával.
Eredeti részei a még
igen szigoru idornu
cistereirák
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gerinces
boltozat anak három
z.irőkőve
S a
szentélyúrás
kőzepén
le vő ablaka.
E k.ipolna
védszentjének,
Sz. Kat ali n n it k
napját
Pozsonyban
fényesen
megülték.
A város ilyenkor
lakomát
rendezett, melyre a városi tanács tagjai hivatalosak voltak. A biró uzsonnát
rendezett,
a papok
és egyházi
szónokok
halakból
és
zsernlyékből
álló reggelit
kaptak a polgármesterné\.
E szokás utolsó emlitése
1534ben történik.
Az isteni tiszteletet
e szenthelyen - mint láttuk - régi idő óta a városszerte közkedveltségnek
örvendő
népszerű
kapucinusrendű
atyák végzik.*)
Az ujabb Or s z ágh á z Pozsony egyik
legnagyobb
épülete. Epitette
540 LJ ölnyi
területen,
..j.házhelyen l\Iária-Terézia
udvari
épitészének
Hildebrand
Lukácsnak
a felügyelete
alatt R ö m í sch
kamarai építész
1753-ban. A rengeteg épület frontjában óo-nál
több ablak van s kapuja
felett pompás
vasmüvű
balkon ékeskedik.
Egyebalkon
felett a falba alkalmazott
teliratos márványtrilila az épület építésének
céljául az igazságszolgáltatást
mondja**). E Ka mar á-nak
nevezett
épületben
tartották
a magyar renelek és főrendek
I802-től
18..j.8-ig ország*) 1695-ben

a kapucinusok

még a Sz. Katalin-

A város urai u.iluk ebédeltek.
**) Curia Fisci HtJgii Hung. ! Regnautc / Maria
'I'heresia Augusta / Huug, noh. j{egina, Austriao
Arudvarban

laktak.

cliiduce / Yt junctu Clemeutiae Justitia
nat / Amplior o perihus a fundumeutis

R.

S.

uegligit.

l\IIiCCLIII.

Futura

deserit,

I

iu oa I perenexstruxit I A.
Qui praeseufia
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gyüléseiket.
Ez épületben
alapította gr.
Széchényi
István, I~2s-ben nov. 3-ikán a
Mag y. Tud. Akadémiát,
amely hazafias
célra ugyan e teremben ugyanazon a napon
gr. Károlyi György, Vay Abrahám
és grAndrássy
György
nevezetes
összegeket
ajánlottak fel. E teremben mondották ki az
1843-44. évi orszag gyülésen
a magyar
nye 1 ve t, a törvényhozás. a közigazgatás
és
a tanirás hivatalos nyelvének. E teremben
szőlott,
századok után először, 1847-ben
nov. 7-ikén a király*) mag ya ru 1 a rendekhez. E teremben alkották meg az 1848-ik
évi dicső törvényeket.**) 1849-től fogva az
épület katonai laktanyává
lett. 18S9-ben a
cs. kir. Hel y tar t ó s á g é, majd ennek feloszlatása után a kir. V á 1 t ó tör v é n ys zék
s a cs. k. Pénzügyi
Procuratura
hivatalai kőltőzkődtek
be. Újabban iskolák
és a cherniai laboratorium is voltak benne
elhelyezve. Leguja liban, 189I-óta, mikor a
Budapesten elhelyezett kir. Itélőtáblát
de*) V. Ferdíuan.l .
• Il) Ez esemény
emlékére
ht!lyezt1tt Pozsouy
városa az épület fdlána vörösmárváuytáblát,
felirata
a
következő:
Magyarország
/,,'i- és nemesi rendjei a népszabadság eszméjétől
föllelkesül ve. e történelmi
nevezetességű pal"ta tanácskoz.isi
termeibon
alkották
mog
halhatatlan omlékü nagy urüvöket,
az 1848-iki
'I' ci rv ény eke t és azokkal
il
moderu
magyar
államot.
Örijk dicsőség
és a fülszabaditűtt
népwilliók
hálúja
emlékükre.
A nagy esemény színhelyét
az utókor száurára ez emléktáblával
megjelölni hazafias
lelkesedéssel
elrendelte
Poz S o II y szab. kir. város
törvényhatésági
bizottságának
1898. évi nuircius h,) 7-éu tartott közgyűlése,
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centrálizálták,
a k ir. 1 t l t b l a foglalja
le részben. E tábla műkődés
i tere Pozsony.
Nyitra,
Trencsén,
Liptó,
Árva
és Bars
megyékre,
illetve a pozsonyi,
nyitrai, trencséni, rózsahegyi
és aranyos-maróthi
kir.
törvényszékekre
és az ezek alá rendelt 36
járásbiróságra
terjed ki. AIl 1 elnőkből,
1
tanácselnőkből,
10 birőből,
I elnöki
titkárból. 3 tanácsjegyzőből,
I irodaigazgat6b61,
2 irodatisztböl,
4 irnokból és több szolgából. E főtörvényszék
1891. május
I-sején
kezdte meg műkődését.
A nagy épület egy
másik
részében
a kir, Főügyészség
rnükődik.
Ez a bűnvádi
perrendtartás
életbeléptetésével,
1900. január
I-sején
lépett
a kir. Ítélőtábla
mellett, de anöl függetlenül életbe. Hatásköre
ugyanazon
területre
terjed ki, mint a kir. Itélőtábláé.
Ali 1 föügyészből,
I főügyész-helyettesből,
1 irodatisztből,
1 irnokból
s 2 hivatalszolgáb61.
Az épület többi helyiségeit
a VI. sz á m II
m. kir. Ka r a s z t e r i felmérési
felügyelőség*)
és a m. kir. Kataszteri
tér kép t á r**) foglalják le. Az épületnek
e sok célra történt felhasználása
természetesen magával
hozta eredeti
tervezetében
való átalakulását.
A régi gyülésterem
is
teljesen átalakult.
A Mihály-utcában
van az 1869-ben
aug. zz-én alakult Poz s o nyi
má so di k
kerületi
általános
takarékpénztár.
Ez intézet a pesti magyar kereskedelmi
banké

*) IH ik emeletou.
**) l-ső emeleten.

Hátsó

ő

lépcső,

á

a Boltiv

felöl.

il7.!

kal szeros
kereskedelmi
viszonyban
van.
Kezdetleges
részvény tőkéje 120 ezer forint
3 ezer darab
40 frtos részvényre
osztva.
I880-ban ezen részvények
lOO ft-tos névértékü
részvények
ellen ki lettek
cserélve
akként, hogy
1 drb, 40 frtos részvény
ellen 2 darab lOO frtos részvény
adatott
ki. I89'3-ban a részvénytőke
további
1800
darab roo frtos részvények
kibocsátása
által
120 ezerről 300 ezerre felemeltetett.
Ezen
ujabb
részvények
legnagyobb
részét
a
Pesti magyar
kereskedelmi
bank
vette
birtokába,
mi által a takarékpénzt.ir
nevezett intézettel
szerosabb
üzleti
ősszekőtetésbe lépett. Az első évről kőz xét ett zárszámadás
67lO1 forintnyi takarékbetéri
öszszeget
és 1580. forintnyi nyerességet
mutat
ki. Az 19()4. év végével
a betétek 63lO,604
koronára,
a tartalék alap 202,000 koronára,
a nyereség
99,499 kor onára
emelkedtek.
Az intézet irodahelyiségei
1869-től I872-ig
a Zöld piacon lévő Reidner-féle
házban, ez
évtől 1886-ig a Mihály-utcában
az akkori
dr. Gotthardt- (a régi Segner-, most Fleischerféle) házban voltak.Az 1884. évben a takarékpénztár a Riebe családnak
régi házát mint
épitö tel ket szerezte meg s helyére a mostani
diszes intézeti épületet építtette fel Rumpélmayer Frigyes
pozsonyi
illetőségü
bécsi
műépitész
által sabba
1886-ban bekőltőzködött.
Az intézet elnőkei
eddig gr. E st e r h z y Antal,
gr,
Zichy-Ferr
aris
Victor, Bau er Zsigmond
lovag,
. iij. gr.
Pál fiy-D a u n Vilmos
s jelenleg
\Ve i s s
Fülöp a pesti magy. keresk.
bank vezér-

a

á
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N eis zi dIe r
igazgatöja. Első igazgatója
Károly,
későbbi
igazgatói:
Sch ~it z l er
Károly, Bet tel he i m H. F. s jelenleg
Fel ici d e s Emil vezérigazgató.
Ugyanez
utcában van aKi
r. ker ület i er elö fel ügyel
ő ség,
melynek hatásköre Pozsony városra terjed ki. Hires cég
ez utcában a városunkban
1842-ben megtelepedett
Jak lit sch
családé, kivált
az
általa kimérésre
bocsátott
piIseni ősforrásSÖr után. A szomszédságában
levő egykori
Segrier-ház a hirneves Se g ner János András
szűlőháza.")
Különös
érdek
füzödik
azon ődonszerü,
zsindelytetős
házhoz
IS,
mely a Mihálytoronyhoz
támaszkodva,
a
Bástya-utcába
behúzódik.
Már csak a feljáró
szük
és meredek
csig akölépcsö
is
mutatja régiségét.
E ház egy a külföldröl
városunkba
szakadt
művészcsaládnak
a
pozsonyi
tőrz sháza.
Megvette
ezt ugyanis
I844-ben
szept.
27-ikén
mint részházat
Mörting er Menyhért
özvegyétől
Borbálától
Ba t k a (ered,~tileg
Battka)
Nep,
János
zeneművész.
O a régi, csehországi
Battka
muzsikus-családból
származott.**)
Született
.) Lásd S e 15II o r - ÍI talatt.
"*) Nagyapja
II att k il Lőrinc
Lischauben
született 1705-Len
s meghalt
175\J-ben
mint a 'l'eylltemplom hirnévben
álló orgouistája
Prágában. Legifjabb
fia, a Prágában
1757 -ben születctt
II att k a Antal
szintén miut zenész jutort nevezetességhez.
Zenei oktatást apjától kapott.
Mint énekes. violoneelle- és orgonajátszó
gr. Schafgotsche
Fülöp Gotthardt
boroszlói herceg PŰSPÖk03k Dittere által ezervezett hires egyházi és
operai zenekaraba került.
E zenekar feloszlása
utáu 8
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1795-ben júl. rő-ikán
a boroszlói
hercegpüspöknek
]ohannesberg
nevű kéj vára aljában fekvő Jaueringben
Sziléziában.
Kőzépiskoláit
a szomszédos weiswasseri
kolostorban végezte
s magát zenészszé képezte
ki. r8r4-ben Isécsbe jött, hol Beethovennel
lépett érintkezésbe,
de már r8r6-ban
1\[agyarországba
jött
zenetanitőul,
minden
irányban
beutazva
ez országot.
Utóbb
Pestre kőltőzkődőtt,
hol a szinháznál
mint
csellista, a városban
mint zenetanár müködött. A 38-ik évi nagy árviz után Bécsbe
költözködött,
hol mint orgonista nagy hirben állott s rnint zenetanár
igen keresett
volt. E városban
megismerkedett
Deutschmann hang szerkészitővel,
aki neki az ő utasitásai szerint egy úgynevezett
Physharmonikát, vagy amint ő nevezte Aelodicont,
a
mai Harmonium
előfutárját készitette.
l\1int
virtuóz
e kedvenc
hangszerén,
beutazta
Ausztriát
s egész
Németországot.
ahol
Mendelssohn-Bartholdynak
is a figyelmét
magára
vonta játékával
és előadásával.
1843-ban Pozsonyba
jött, hogy
az eváng.
egyháznak,
az ő javaslatára
Deutschmann
által készitett
nagy
orgonáját
kipróbálja.
Ez alkalommal
a superintendensnek
egy
orgonára
irott szép
"Langhettot"
ajánlott
fel, melyet az uj orgonán elis játszott.
Aztán végleg
Pozsonyban
is maradt,
megvette az emlitett mihály-bástya-utcai
házat
egybekel ve a zülzi polgűnnsster leányával Meor Iieuatával, mint kántor a neissei kath. fdplebáuia templomhoz
szegődött 8 itt halt meg 1827 -beu okt. 3-ikán.

s nőül vette 1844-ben a lőrinc-kapui
Graselli
látszerész
leányát
Jankát.
18so-ben még
egysz'er fellépett nyil vártosan Aelodiconjával
a helybeli árvizkárosultak
javára
s aztán
lassanként
visszahuződva
meghalt 1874-ben
ápril 18-ikán. Az ő fia Ba t ka Nep. János,
pozsonyvárosi
levéltáros,
nevezetes tudós és
zenekritikus.
Született
a szóban levő házban 184s-ben okt. 4·iken. Helyben végezte
kőzépiskolai
és jogi tanulmányait.
1864-hen
okt. r-sején
városi sz olg álatba
lépett mint
joggyakornak,
187o-ben
városkapitányhelyettes,
1879
óta
városi
levéltáros.
l\fint ilyen buzgó tevékenységet
fejt ki levéltár-kutatási
téren. Széleskörü
ismereteivel és szives készségével
nagy segitségére
van a gazdag
városi levéltár kutatóinak
s
elevéltárból
dolgozó történetés jogtudősoknak*).
De a város
zenészeti
és művészeti eletéhen
is elsőrangu
szerepet játszik.
Városunkban
Ő a zenészéti
élet egyik legbuzgóbb előmoxditója
és fenntartója.
Összeköttetései
a nagy világ művész i elemeivel,
mély
és finom érzése és gyors, zseniális
felfogása legjobban
is képesitik
őt a szerepvivésre.
Mint
zene-kritikus
számtalan
cikket
irt a helyi
napilapok ba , a Press-

*) ]o; munkáuk
meg inisában.
kivált
a z elle t ,i r·
té ne ti résvletekben , szintéu
nagy segitségünkre
volt,
amiért
e helyt hálás köszöuetet
mouduuk
önzetlen szolgálutkészs égéért.
Péuyes érdemeit. eg yébiráut
"B a t k a
J li II o B vár os i I a v élt áro s~ e imű külön
cikk hon
méltattuk
40 éves szolgálati
jubileuma
ulkaluuib.il.
(Ny.
Hiradó XVII. évf. 1904. :!51 sz)

burger
Ztg. J. B. jegyü
czikkei mind az
ö beszédes tollából erednek.
]tI ildóM-lIt(·U.
(N i k o l a iga ss e.)
A Terézvárosnak
ezen hegynek
fel s hegynek levezető, szögben tőr ő, roszul kövezett,
piszkos,
de
azért
a festői
ingert
nem
nélkülöző
utcája a Vártelek-, illetve
a Petőfiutcából
indul ki s torkollik
ki éjszaki
irányban
ismét
a Vártelek-utcába.
Keleti
házsora tulajdonképen
a Vártelek-utca
nyugati házsorának
hátsó épületrészei.
Nevét
a Sz. l\Iiklósról
nevezett
egyház után
veszi, mely régi
időktől fogva
maig
ez
utca
felelt,
a várfalak alján elterülő plateaun
áll. Lépcsők
vezetnek
fel hozzá a
Miklős-utcából.
E kis templom alapit.isanak
kőrülményeit
közelebbr
öl nem ismerjük,
de tudjuk,
hogy
már a XIV. században
fennállott
s a káptalani
őrkanonok
javadalmát képezte.
Idővel
e javadalom
miatt
káptalan
és prépost kőzt versenygés
támadt,
nevezetesen
Márton
prépost
zavarta
a
javadalom
békés
élvezeteben
a káptalant,
1359-ben
azonban
a prépost
pervesztessé
lett.
138_~-uen Fülöp
bíboros és aquileai
patriarcha
a Sz. Miklós egyházát különféle
búcsú-kedvezményekben
részesitette.
Voltak
különben
egyéb kiváltságai
is. Marháinak szabad volt a város telkén legelni.
A7. Anzing és a Mühlwerd
nevü
szigetek
övei
voltak.
Több
ház berfizetésre
volt
neki kötelezve.
A Pötschenszigeti
kertek
kőzül
2S és a Dreschwerden
levő kertek
kőzül
21 e templomnak
szolgált.
Vár és
a város közőtt levő fekvése azonban a vár és
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város kőzt fenálló folytonos
versenygések
kővetkeztében
biztonságát
állandóan veszélyeztette.
Mikor
Ll39-ben
a várba
zárt
Rozgonyi
Istvánt a városi
polgárság
kemény ostrom alatt tartotta, ez a várost erősen
lövöldöz tette. E lövöldözés
azonban sikertelennek bizonyúlt. Rozgonyi ezért a Miklós-utcát aug. 24-ikén, Sz. Bertalan napján felgyujtatta*). Akkor nyilván a templom is leégett,
de hogy nem pusztult el végleg, azt onnan
tudjuk, hogy '441-ben Treletsch
Anna
bizonyos végrendeleti
összeget
juttat
a Sz.
Miklós
egyházának
ü v e gab
lak
r a.
A XVl-ik században
mindazonáltal
már tettleg e templommal mint rom mal találkozunk,
Úgy látszik alapig pusztult el, mert a Braunféle I574-ik, de a Godofr id-féle 1649. evi
rajzokban
nincs feltüntetve.
A Werner-féle
X VII. századi
képen már rátalálunk,
mert
gr. Pálffy Pál őzvegye
helyre állittatta
azt
166I-ben, használatának
jogát a tótajku hiveknek engedve
át, kik abban
istentiszteletüket megtartani
óhajtották.
A helyreállitott kápolna,
illetve javadalom
ismét a káptalannak
lett biztositva.
Összefüggésben
van ugyanis
a káptalan-utcai
jezsuita-collegium házának
vagyis a mai k ir. jogakaAkkor, mint
démia házának az építésével.
*) AIJl Mitichen - irja az 01. évi számadőkönyv
am Sand
Hartoline
tag. als dy veindt vou dom Haws
el i epe
r i g 1 era
II
z li II ,1 et t o ll. Megjegyezzük,
hogy 143~-bell Sz. Hurtnlau
napja 11011I esett szerdur.i,
hanem hétfői
napra.
Talilll
am Mitichen
vo r vagy
n ac It llartelme
tag
s akkur 01. esemény aug. 19-ikéll
vagy alig. 2G-il,áll
történt.

másutt láttuk"},
a káptalan az építés céljára
egyik házát, a Sz. Mik lósról
cimzett javadalmas
házat átengedte,
viszont a város
kárpótlásul
a Sz. Miklős-javadalrnat
átengedte a káptalannak.
Ma a kápolna a belvárosi-plébánia
administráciéjához
tartozik
s a kath. hitközség
kegyuraság a alatt áll.
Az isteni tiszteletet
e kápolnában
a Kapucinus-rend atyái végzik. Van I22 alapitványos
miséjé,
melyért
a kapucinus-atyáknak
évi
I65 korona s a templom
gondozásáért
80
korona jár a kegyuraság
részéről.
E templom legfőbb
ájtatossága
Sz. Mik lós napjára
esik.
Ez ünnep előestején
litánia,
az
ünnepnapon
hajnalban
kis mise, mire később nagy mise és sz. beszéd következik.
Bár azonban e szenthely
régi jelentősége
hanyatlott,
Sz. Miklósnak
tisztelete
ma is
városszerte
még élénk. A családok
gyermekei nyugtalanul
s sz. áhitattal
várják a
Mik II 1á s napját. Már napokkal előbb megtelik a primas-palota
elött levő Batthyánytér ponyvasátrakk
al, infulás,
vőrös
ruhás,
aranyszegélyes
mikulásokkal.
Régebben
a
hajósoknak
és halászoknak
külön oltáruk
is volt a székesegyházban,
de e két iparágnak hanyatlásával
a székesegyházi
templom Miklós-oltrirának
a cultusa is hanyatlott. E templomnak
legujabb időben történt
restaurálásakor
az oltár egészen
kikérült
abból s emlékér
csakis egy a főoltáron elhelyezett
kis Sz. Miklős-alak
tartja fenn.
lUoller-lItt·u.
(M o II e r - G ass e.)
*) L. feuutehh
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A Teréz vár os e szűk ós utcája a I\láriaTerézia-utat
köti Össze a Váraljai-révparttal. Nevét 1879-lJen a júl. 28-iki városi kőzgyült~s határozataból
kapta J\Io II e r Vilmos
Dániel tiszteletére,
ki Pozsonyban 1642. született. Tanult Lipcsében,
\Vittenbergben,
és
Strassburgban.
Tiz éven át utazott a Schweizban, Francia-, Olasz-es Németországban.
1671ben jött vissza
Pozsonyba,
hol a pozsonyi
eváng.
lyceurn aligazgatója
lett. Jeles és
termékeny
iró. A vallási zavarok idejében
számüzetve
Nürbergbe
ment, hol 1673-ban
"Presburger
Kirchenund Schulenverlust
von Rairnundo-Rirnondo
" cirnü művét adta
ki. Majd később az altdorfi főiskola történeti
és bölcsészeti
tanára lett. Irodalmi
érdemeinél
fogva
a császártól
a pfalzi gróf
cirnét kapta. Meghalt 1712-ben. Egyik unokaöcscse, 1\10 II e r Károly Ottó 167o-ben jan.
tó-án
született
s mint jeles
orvos és iró
nagy érdemeket
szerzett.
O alapított Besztercebányán
egy hires orvosi magániskolát.
l\'Ieghalt
1747. április
9-ikén.
Életirója,
Weszprérni,
Hippokratesnek
nevezi.

](oluár-lIt(!u.

(Mü l l e r g a s s e.) A

Terézváros
e mer edeken vezető utcája a Mária-Terézia-utat
köti össze a Váraljai-révparttal. 1879-ben júl. 28-ikán kapott nevét onnan
viseli, mivel a kőzépkor ban, de még az uj
kerban is a Váraljai-révparton
kelepeltek a
d ti nai
mal m ok. *) Már l4oS-ben
ernlit*) A N ey de r - fé 10 1820 évi térképen a régi
Zsidó temető és a nyárfa kiizt összesen 20, a Wigaudféle térképen pedig 18 dunai malom van feltüntetve.

vék*), 1461-ben is. A városnak
1574. évi
képmetszetén
egy dunai vizimalom van feltüntetve
azon a helyen, melyen a Dunáb6l
a mai Kossúth Lajos-téren
át végig futott
Dunaág kiszakad,
jeléűl,
hogyarévparton
idáig húzódtak a malmok. A rnolnár-ipar
városunkban régi időktől fogva jelentékeny,
Már
az 137!) évi adólajstrom
tanúsitja, hogy városunkban a mol n á r s á g mint iparág szamos
lakos kereseti
forrását tette. Ebben ugyanis több m II e l n er és mu e 1 fu r e r soroltatik elő. A malmok részint a Duna mentén,
a vizálláshoz
képest változó állóhelyekkel,
részint a Vődric mentén állottak. De voltak
lóerőre berendezett
szárazmalmok
is, amiről az 1434 és 1458 adó- és számkönyvek Rosrnulner,
Rosnmulner,
Rassnmullner, kifejezései
bizonyitanak.
A Pozsonyban
őrölt liszt
nemcsak
a belfogyasztásnak tett eleget, hanem kiviteli
cikk is
volt, mir ől az 1457/58 évi harmincadkönyv
tanúskodik.
Hogya
molnárság jól Jövedelmező kereseti
forrás volt, azt a XV. századi végrendeletek
mutatják, rnelyek szerint
a molnárok jobbára
nemcsak
malorn-,
de
ház- és szőlőbirtokosok
is voltak. Bortermeléssei és borkiméréssei
pótolták
tehát a
malomiparnak
mint úgynevezett
saison-keresetnek
időleges
jövedelem-fogyatkozását.
A malmok kőzt voltak régen
olyanok
is,
melyek nem csak buza-örléssel,
de posztóványolással
is foglalkoztak,
mi az 1379 évi
adólajstromból
tetszik
ki. A
molnáripar
*) czwa.y t.ail au der '1' lill it
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egyébiránt
ujabb időben
is nevezetes
volt
városunkban.
l\lár sxólottuuk
a Malomvölgyben a pozsonyi szab. malomvőlg yi társulat
által alapitott
vizi és műmalmokról,
melyek
mindaddig.
mig a folyócska vizmennyisége
elegendő
volt a művek üzemben tartására,
messze vidékre
szálliták
lisztterrnékőket.")
A dunai molnárságot
ma is képviselik
az
elysiurni malmok, mig a virágvölgyi
Ludwigféle nagyberendezésű
és 360 lóerővel dolgozó, 90 munkást fog-lalkoztató, naponta 600
métermázsa
lisztet**) termelő,
göz- műrnalom a város egyik legnagyobbszerű
iparvallalatához tartozik. - A Molnár-utcára
nyilik
aDunára
dülő régi Zs i d ó te me t ő bejárása. E festői temető, rnely ma már használaton kivül van, nagyon
érdekes
XVI.
századi sirkővekkel
bir. Valószinü,
hogy
a kőz épkor i feljegyzésekben
emlitett zsidó
temető ugyanezen
helyre esett.
Mótzengruucli-út. (M ot zengr und er w eg.) Ezen hegyi
út az. első
Bimbóháznál
szakad ki s vezet fel a Békés
gunyhóhoz
s közlekedik egyéb hegyi utakkal. Nevét a már a XV. és XVI. századi
számadó- kőnyvekben
és végrendeletekken
*) Még megjegyozzük,
húgy e társulat
1 (j00 darab és ~OO pengő foriutos részvénybél
állott.
Az aláirók közt van Lis t F ri gye s a hirneves nemzetgazdáss
is, ki I'ozsouybau
uyilváuos
felolvasásbau
il
társulat
érdekében szélott. Létre jött e társulat
1844 december
7-ikéu. Elnöke volt gr. Zi c hyPereue,
titkára
II a use r Ernő, péuztárosa Edi
Tivadar.
*.) "(j0 mét. mázsa buza- és 14.0 méter mázsa rozslisztet, 100 méter mázsa darát.
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wotzengrundt,
wotzngrunt,
watzeng rundt néven sűrűn
emlitett
Alsó-, Kőzépés Felső1\10 t zen g run ti szőlödülök
után kapta.
Van hoz zatűződő
történelmi reminiscentiája
is. Mikor I..J39-ben a városi polgárok Rozgonyi Istvánt a várban ostromolták,
nehogy
ez utóbbi a helyörséggel
együtt a várból
kivonuljon és meneküljön,
az ostromlók
a
Mctzengrund
eltorlaszolásával,
sővény- gátakkal és futóárokkal
(zawn és fallingrabn)
akarták
azt meg-akadályozni.
Nátlor-utcll. (Pa la t inga s s e.) A
Fereric- Józsefváros
e szépen tervezett egyenes utcája
a Gyár-utat
kőti
össze a Kikötő-úttal.
Keresztben
rnetszi a Segner- és
Rákóczy Ferenc-utcákat.
Elnevezése
a n ád or o k nak Pozsonyban
történt, kivált koronázásakkor
és országgyülések
alkalmakor
való szereplésére
emlékeztet.
A nádorok
emléke városunkban
nagyon élénk. Több
nádor
volt ugyanis
poz s o nyi főispán,
mint rzoo-ban Henrik, 1212-1214 ben Bánk,
1247-48-ban
Szentgróti
Dénes, 1248-59
ben raiholdi
Lóránt,
126o-63-ban
Nemetujvári Henrik, 1264-65 ben ismét rathokli
Lóránt,
1282-83-ban
Csák l\Iáté, 1284-ben
Németujvári
Miklós,
1299-ben Tr,~ncsényi
Csák Máté,
1376-8:i-ben
Gara l\liklós. A
nádorole kőzűl kettő: homonnai gr. Drugeth
és trakostyáni
Draskovich
József
el is
van ternetve
Pozsonyban,
amaz a SzentFerenciek
egyházában,
emez pedig székesegyházunkban.
Nem
egy nádor
vallásos
buzgósága
járult a város
szenthelyeinek
alapirásahoz
és létesüléséhez.
A Sz. Fer en-

385

ciek Loretomi kápolnájának
föalapitója herceg Esterházy
Pál nádor,
a Trinitáriusok
kolostora
gr. Pálffy
l\liklós nádor kőzrernükődésével
létesült.
József nádor az Országház
tőszomszédságában,
a Wittmannféle házban
lakott s abban született
fia, a
honvédség
élén álló, országszerte
népszerűségnek és kőzkedveltség
nek örvendő
József
iöherceg. Nem is lehet ezért meg lepő, hogy
a "Nádor"-ról
vett üzleti cirn sem ismeretlen
városunkban.
Hajdan az Andrássy
Gyulautcában
állott
fenn s ma a Nagy
Lajostéren áll fenn az Or s z g nád or á -hoz
(zum Reichspalatin)
címzett vendéglő.
A Nádor-utca
mentén 3 nevezetes gyár
van: a Bőr-gyár,
a Kőolajfinornitőgyár és
a Városi villarnosmű,
de ez utcára terjednek ki a Juta- és a Posztó-gyárak
telkei
illetve szárnyépület ei is. A Poz so nyi els
mag ya r f in o m bőr - gyá r a t 1896-ban
alapitotta
tulajdonosa
Freud S. 3200 O-öl
területen.
A gyári
épület-csoportban
egy
50 lóerejü gőzgép
a hajtóerő,
a munkások
száma 100, kik közül csak 6 nő, A gyár
termelési
képessége
évenkint
mintegy
200
ezer drb. külőnféle bőr, e között van kocsi-,
vaggonés kőnyvkőtési
bőr is. Cikkeinek
piacai a hazai vaggongyárak,
de kijutnak
Ausztriába,
Németországba
sőt a Keletre IS.
Az Apolló-kőolaj
finomitó-gyár
egy állami kedvezményben
részesülő
részvénytársaság
tulajdona.
Alapitották
egy
mintegy
26
m. holdnyi
területen
1895ben, kibővitették
egy külön paraffin-gyár
á

ö

25
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érdekében
1902-ben. Az összesen mintegy
50 épületböl
álló épületcsoportban
egy 300
lóerőnek megfelelő hajtóerő van mükődésben. A munkások
száma, 10 női munkás
kivételével,
mintegy
500 férfiu. E gyár
évenkint 5000 vaggon nyers-anyagot
képes
feldolgozni.
Termékei benzin, paraftin, kőés gép-olaj, coaks, aszfalt, gyertya
és legujabb idő óta jég.
Piacai hazánkon kivül
Ausztria, Nérnet-, Olasz-, Francia-, Spanyol-,
Angol-országok,
Sveic és Szerbia.
A Vár o s i v i II a m o s m li a város tulajdonát teszi a annak saját üzemében van.
Értéke 1,032,155 koronát tesz. 1902 jan. 1.
óta van üzemben.
A naponkinti
átlagos
fogyasztás
35°0 hektovatr, a földalatti vezeték hossza 57'7, a földfelettieké
32'7 kilómeter.:
. NagJr-Lajos-tér.
(Kön ig Ludwi g-P 1 a t z.) A Mihály-utca,
Frigyes Főherceg-út
és Széplak-ut ca kitorkolásai
kőz
eső, a Vásár-tér
és a Vármegyeház-tér
által határolt tágas de lankás tér 1879. júl.
28-ika óta a Nag y - La j o s tér
nevet
viseli. Az előtt Sz é n-t é r nek (Kohlmarkt)
nevezték,
mivel e téren árulták kedden és
pénteken a fát és a fa sze n e t. A taszénégetés a város erdős kőrnyékén
élénken
üzött nemzetgazdasági
ág volt. Úgy az
1374. évi városi
adólajstromban.
mint az
1439. évi városi
telekkönyvben
valamint
egyes városi számadőkőnyvekben
is egyes
sze n ese k emlittetnek.
A tüzelésre szükségeIt faszenet részint a város kőzvetlen
kőrnyékén,
kivált
Sellendor íban, részint
é
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magának
Pozsonynak
területén
a városfalakon kivül vagy a ligetben
égették.
A
városi kamarás a számadókőnyvek
tanűskedása szerint Sellendorfból
szerzödtette
a
városi szénéget
munkákhoz
a munkásokat*). De jelentékeny
szenet
fogyasztott
Pozsony
a Pálffy-birtokból:
Konyháről,
Pernekről,
Lozornóról
is. A fa mellett
a
szén nek használata
átalános
volt, nemcsak
a kovácsoknál,
lakatosoknál
és egyéb fémcikkeket
készitöknél,
kiknek
hirtelen
és
erős lángu tüzre volt szükségük,
hanem a
háztartásban
is, amint
azt a régi konyhaszámadások
bizonyitjak.
A XVIII. század
végén,
1781. előtt tették át a fa- és szénvásárta
Szárazvám-kapű
elé.**) De ezért a
régi név továbbra is megmaradt.
A Halácsyféle 1849-5°.
évi városi
térképen
is e
néven van az megjelölve.
Mai nevét
e tér 1. vagyis
Nag y
Laj o s, edicső
Anjouházi
királyunk tiszteletére
kapta.
Uralkodott
1342-1382-ig.
Meghalt
Nagyszombatban
1382. szept. 10ikén. Amint szamos Pozsonyban
1349-1378.
kőzt kelt oklevele
bizonyit ja, városunkban
sokszor
tartózkodott.
Itt esküdtek
neki
1362. dec.
31-ikén
az
osztrák,
stiniai
és
karinthiai
hercegek
örök
szővetséget. A város iránt való kegyességét
aző

*) C h o Ip r e \1 n o r vou Seldendariff,
**) Korabiusky írja 1781-boll: Dor alte Kohlmarkt war ehedem zum Absatz dor Kohleu, des Kalks
und des Holzes bestimmt,
ist ah er vor e in g e n
Jah r e II v ord
a s ti ü r r eMail
t t li o r v o rsetzet
w o r d e n,
í
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zal is Lizonyitou a, hogy
annak
131-I-ben
dec. r.i-ikén
fenyit
jogot
adományozott
oly értelemben,
hogy
minclazo kat,
kik
Ausztriaból
a pozsonyiaknak
kárt okoznak,
elzárhassák.
Ugyanez
évben
ő engedélyezte Pozsonynak
a 15 napi sz. lőr inci
évi vásár-tartás
jogát. Ö mentette
fel 1364ben a pozsonyi
polgárokat
a saját használatukra
behozott
élelmiszerek
és posztófélék után tizetemlő harrnincad
alól. Ugyanő
mentette
fel a pozsonyiakat
I374-ben
a
Visegrádra
és Budára súllitott
élelmiszerek
után járó vám és
a harrnincad
fizetése
alól, majd aztán ugyancsak
I374-ben teljes
harmincad-rnentességet
is engedélyezett
a
pozsonyiaknak
mindennernü
importált
árucikkek tekintetében.
E tér a városi gyalogés kocsi forgalom egyik, a kőzuti
villamos
vasút
által
is növelt legélénkebb
gócpontja.
A kőzépkerban is az volt, mert ezen vezetett
át a
morvavölgyi
és kiskárpátaJji
közlekedésnek
útja. Ezen tartották
meg a Mátyás
király
által q74-ben
engedélyezett
sz. mihálynapi
vásárt.
Napjainkban
gyi.imölcsárus
kofák
állóhelye.
nagy vásárok
idején pedig mézeskalácsosok
bődéi vannak
itt felállitva,
a tér tulsó felén pedig halat és húst kisütö
lacikonyhások
elégitik
ki a vásárosok
táplálkozási
óhaját. Város-védelmi
szempontból
nevezetessége
volt e térnek a Mihály-toronykapú s ettől jobbra- balra a városfal irányában álló egyes egész- és félvédelmi
tornyok. A z a ház,
rnely a Mihály-utcáből
kijövet
jobbra
a Nagy-Lajos-tér
és a
ő

sark.in áll, városi őrház volt").
Mihály-utca
A térre jellemző,
hogy
1455-től 154~-ig
ezen állott a város egyik téglaégetökemencéje, melyet 1548. ban helyeztek át innen az
lspotálykapú
elé. A I\Iihálykapúnál
levő
közkutat
(Rőrkasten
peim Michelstor) emliti
az 1568. évi városi szamadőkőnyv.
A XVI.
században
1577-ben volt a Mihály-kapú
előtt
a Mihály-ternetönél
(Michelsfreythoff)
a
pékek
céh-szállóháza.**)
Ugyane
század
végén, '59s-ben mészáros
bódékról
van sző,
melyek a Mihály-kapű
előtt
állottak.
A
XVIII. század vége felé, 1768-ban ide tették
át a Főterről a nyilvános
pe II eng é r t,***)
rnely a kőkút
mellett
állott.f-)
A kőkutat
ujabban , hogy a vizvezetéket
behoztak,
eleltávolitottrik
s a térnek a kőzutak
kőzé eső
részét vaskeritéssel
befogták és parkirozták.
A vármeg yeház
tőszomszédságában,
ott, hol ezelőtt a rabválto
Trinitáriusok
kolostora
és temploma állott, ma pedig a Sz.
Iláromságról
nevezett
plébánia
és temploma áll. állott a városfalakon
kivül levő
Sz.
1\1 i hál Y f ő a n gyal ról
nevez
e tt
pl é bán i a - egy ház
és mellette az isk o I a, melyet az 1529 évi városi számadók őny v ernlit. Egyház és iskola alapitóját
és
alapitása idejét és körülményeit
nem ismerjük. Az p.gyház plébánosa először 1325-ben

untor

*) lius Sta ,1 t- und \\' a c h t h il \l S, eiu Eck
das :\Iidlilelortlllll",
irju 1781-oell Korabiusky.
**) II erberge.
***) Prunger.
t) Vunuak rajzok, tnelyekeu ez ft'-! Vall tüntetve,
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emlittetik. Tudjuk, hogy volt a templomnak
szamos oltára és dús felszerelése.
Volt
benne a pozsonyi szölökapásoknak
külőn
céhe is. A templom mőg ött a Jókai 1\16rutcától ki a Kisfaludy-utcáig
húzódott a
sír ker t, melyben a búcsú-kedvezménnyel
biró Sz. Balázs-kápolna állott. ISls-ben a
templomot tűzvész pusztította, mikor pedig
IS28-ban a török fergeteg
közeledésének
hire érkezett, akkor a városi tanács védelmi célból a templomot lebontatta. Utolsó
nyoma Is8I-ben pusztult el. A helyén ma
álló két csonkatornyú templomot 17I7-ben,
a Kollonich Lipót esztergomi érsek által
Pozsonyba telepitett rab v á l t Tri nit
ri us o k épitették. A gr. Pálffy l\liklós nádor és gr. Koháry István országbiró kőzrernűkődésével
épült kolostoruk
172J ban
lett felavatva.
A hajó felett levő n::tgy, és
a szentély felett ivülö
kis kupolát Galli
Bibiena
épitész
tervezte. Festményekkel
Unterhuber, Palk6 és de Matta János művészek diszitették. A Trinitáriusok az 1690
- I730·ig terjedő idökőzben 2043 keresztényt
váltottak ki török rabságból. Kolostorukat
mégis II. József császar rendeletére feloszlatták ,s I78s-ben helyörségi ispotálylyá alakitották
át. A mostani Sz. Háromságr61
nevezett
plébánia
1854-ben keletkezett.
Hiveinek száma 3953. A templomot és paplakot ujabban restaurálták, mi nagyrészt a
jelenlegi plébános Kazacsay
Árpád búzgóságának és fáradozásának az érdeme. E plebánia-templomban
van a kath. temetkezési
egyesület.
ő

á-
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A Nagy-Lajos-tér egyik nevezetessége
a Sch mid tHa n si néven ismert, 1829-ben
alapitott borozó helyiség az "Ország nádorahoz -, E hires helyiség 75 év óta áll
fenn, 1903-ban ujittották meg s nagyobitották.
Hirnevét
kitünő
borainak köszöni,
Kossuth Lajos jurátus korában is látogatója volt. Ugyan e téren van az egyfogatú
bérkocsik, valamint az 1904 óta aVaskútra
vivő személyszállitó automobil-kocsik
állomáshelye.

N agyszornbatl-út.
(T i r nau e rst ras se.) Ez út az Uj városban, a Sane-út
folytatásában Nagyszombat irányában vezet.
Mentében vezet el a pozsony - dunaszerdahelyi helyiérdekü vasút és mellette fekszik
a vasúti vágányon
túl agy
ep mes ter
tel epe,
rnelynek fenntartása a városnak
évi 900-1000
koronányi kiadást okoz; továbbá a kőzel 4 holdat tevő Sze g ény ek
uj t eme t ő j e és a T e hén gye p (KOOhaide), a vasúti vágányon innen pedig az
So holdnyi Dis z n 6 gye p (Sauhaide.)
E tágas mezőséget délnyugaton a cs.
és kir. katonai
temető
és a Szegények régi t e rn e t j e, éjszakori a nagyszombati út, délen pedig azon mezei út határolja, mely a Kertész-utca folytatását teszi.
Nevét a Disznógyep még abban az időben
kaphatta, mikor a városi disznócsürhét e
gyepre hajtották. A kőzépkorban
PozsonyLan a sertés-tenyésztés
bizonyára élénkebb
volt mint ma, mikor a hentesek kivülröl
kapják az üzleteikben szükségelt
sertéshúsanyagot. De a középkorban is Pozsonyban
ő
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a sertéstenyésztés
inkább a kül városokban
őltőtt
nagyobb
arányokat,
mint a belvárosban, hol a disznó-tenyésztés
statutumilag
meg volt szoritva.
A hentesek
az 1370 évi
városi
adólajstromban
si ah e r és sa wsI ah e r neveken felsorolvák,
de nem képeztek céhszerüleg
rendezett
iparágat.
Sőt
minthogy az 1434. évi adökönyvben
egyetlenegy
hentes
sem emlittetik,
bizonyosra
vehető, hogy őket a mészárosokkal
egybevették. Ha tekintetbe
vesszük, hogya
városi urak kirándulása
in vagy idegen vendégek tiszteletére
rendezett
lakomákon a sertésés malacpecsenye,
meg a kolbász rendes étel, akkor nyilvánvalóvá
lesz, hogya
hentesség
városunkban
nem volt jelentéktelen üzletág.
De a háziállattenyésztés
és
házi gazdaság
is sokat fejt meg.
A füstőlésre
szánt
egész
sertésoldala kat bárki árulhatta
egész éven át, a fél-és negyedoldalokat
pedig Sz. Márton napja és a farsang kőzé eső időben.
Mindezeknél
fogva
a sertéstermelés
tényleg
nagyon
jelentékeny volt a régi
időben
s érthető,
ha
Dis z n ó gye p néven külön terület jutott
megjelöléshez.
Ma a nagy
teret a város
bérbe adja a katonaságnak,
rnely ez alkalmas nagy területen
tartja gyakorlatait.
N ántlorváros. (F e r ti ina II ti sta
II t.) A város
II-ik kerülerét
teszi.
Nevét V. Ferdinand.
az utolsó Pozsonyban
megkoronázott
király
tiszteletére
kapta.
Az Óvárost éjszaktói határolja. Délről a vs.
sár tér, N. Lajos-tér,
Várrneg yeház. tér
és
a Torna-utca
éjszaki házsorai ; nyugatról
a

V édcőlőp-út
keleti
házsora
a Kisfaludyutca kitorkollásaig
; éjszakról
a Védcölöpút déli házsora a Kisfaludy-utcátől
a Grassalkovicstér
ig valamint a Grassalkovich-tér,
a Széna-rér
s a Búzapiac déli házsorai,
az
Erzsébet-utca
nyugati
végének
és a Prayutcának déli házsora a Korház-utcáig;
keletről a Kórház-utca
éjszaki házsora határolj.ik.
Utcai
a kővetkezők
: Bél Mátyás-,
Bognár-,
Edl-, Fa-. Frigyes
föher ceg-, Iskola-, jókai-, Kisfaludy-,
Konvent-, l\Iagas-,
Mária-,
Pősta-,
Széplak-utca
s a fennt
emlitett határ- utcák megnevezett
házsorai.
Terek:
a Buzapiac. Grassalkovich-,
N. Lajos-, Széna-,
V arrnegyehaz-,
V ásár-tér
fennt
nevezett
részei, Már a középkorban
meglehetősen volt házakkal megrakva.Közép-kori
neve Uj tel epés
pedig il 1\1 i hál Y kap u
el ö t tie
v ő LJ.i tel e p, (Newsidl
In der
verstar
var Sant Michels
thar
vagy
vor
sandt
Michels
thar im Newsidl). Eredetileg
csak a Széplakés az Apácapálya
(a mai
Bél Mátyás-)
utcákból
állott. I~65' ben házainak száma 341 re ment.
Ma van 3154
lakása összesen
12255 lakóval.
Oeaer--ufea, (O ese r g ass e.) A Terézvárosnak
ezen hegyi
utcája
a Csukautcát
köti Össze a Vixitorony-Iépcsővel.
Ezelőtt Más o d i k F I0 ri á n - utc álla k (II.
Floriánigasse)
nevezték,
mit az 1879. évi
júl. 28-iki városi
közgyülés
pes e r - II t c a
névre
változtatott
Oe se r Adám Frigyes
hírneves
festőmüvész
tiszteletére.
Született
Pozsonyban
I717-ben feb. 18-ika előtt
s
megkereszteltett
az eváng.
egyház anya-
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szerint febr. 18-ikán. Apja Oeser
Adám Frigyes berlini sz árrnazásu szíjgyártó
legény,
anyja a pozsonyi
szárrnazásu
Schwatzőhrl
Róza volt. Már egy éves korában elvesztette atyját. l724-ig az eváng.
lyceumot látogatta.
Aztán anyja kivánságára a cukrász iparnak szeritelte magát. De
egyre jobban nyilatkoző
festészeti képességei rábirt ák anyját, hogy őt l728-ban Karnauf fesiöhőz adja tanulásra. 1730'ban szakadt
el tőle Bécsbe, hol 7 évig látogatta a festészeti
Akadérniát.
Már 18éves korában dijat nyert.
Még Pozsonyban ismerkedett meg Donner
Ráfáellel,
ki l727-töl l738-ig mint Esterházy
Imre herceg udvari épitésze
müködött s
számára épitészetiés
szobrászati müveket
alkotott. Ezen ismeretség, melyet Bécsben
sem hanyagolt el, oly befolyást gyakorolt
Oeser életére, hogy ö "élte fogytáig Donner Ráfáelröl valóban csak gyöngéd meghatottsággal
beszélt s annak képét szentkép mutogatta."
O Donner Ráfáeltől az
antik müvészetet
tanulta el. 1739·ben Drezdába ment, hol a nagy Winkelmannnal ismerkedett
meg, kinek müvészeti
tanácsadója lett. Itt a festészeti Akadémián tanári cimet kapott és udvari festönek neveztetett ki. I7só·ban Lipcsébe
költözködött
mint az ottani uj festészeti és épiteszeti
Műakadémia
igazgatója. Lipcsében Goethe
fordult meg Oeser házában
és körében.
Meghalt 1799 ben Lipcsében. Oeser Donner
Ráfáel által s mélyen termékenyitőleg hatott
tanitványára
\Vinkelmannra.
\Vinkelmann
Oesernek Donner által hatalrnasul befolyákőnyve
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solt szelleme
elött úgy hódolt, mintha az
magának
a müvészetnek
szentlelke
volna.
Ugyanaz áll későbben
Goethéröljis,
aki fejlődési folyamatában
közel járt Oeserhez
s
amig
Goethe
nevét
emlitik, addig Oeser
nevét
is fogják emliteni,
mert Pozsony
e
szülőtt]e
oly mélyen hatolt, Donner Ráfáel
lángeszétől
ösztökélve
korának
legkiválóbb
. szellemei re. Goethe azt mondja róla, "hogy
ö e század
legtehetségesebb
embereinek
egyike.
Játszva emelkedett
fel a természet
szabad kegyéből
arra a polc ra, melyre jutott. A természet
ö reá mint kegyencére
bökezüen árasztotta a tehetség egész bőségszarvát ". Másrészt
kifogásolja Goethe Oeser
képeinek
technikáját,
de nagyban
magasztalja azok báját. Azokat egy ártatlan
gyermeki lélek, egy szép képességű
szellem kifolyásainak mondja. Mikor Goethe 1768-ban
Lipcséböl
3 évi ottart6zkodás
után eltávozott,
egyetlen
egyetemi
tanáráról
sem
mondhatta,
hogy tőlük valami sok hasznot
kapolt volna. De a Rajzakadémia
igazgat6ját Shakespeare
és Wieland
mellett tiszteletteljesen
és hálásan nevezte a maga tanit6jának.
Oeser ha nem is volt igazi lángész, mégis a geniálitás
benyomását
tette.
Kitünő világészszel
birt s kitünt sokoldaluságával, mert nemcsak festö, hanem szobrász,
rézrnetsz ő, karcoló
s a mellett
ügyes decorateur
és arrangeur
is volt. Társaságban
a szellemesség,
a kedélyesség
és tevékenység
kifogyhatatlan
gazdagságával
hatott.
Azonkivül
barátságos,
szives,
szeretetreméltő
és könnyen
élő volt.
Környezetére

rendkivül
jőtékonyan
hatott. Ha m;l,t:'a mint
művész
nem is uralkodott
a technika
felett,
mégis örök dicsősége,
hogy művészet
tekintetében
éveken át uralkodott
két igazi
zseni felett.
Vrirosunkban
Oesernek
több
festménye
"an.
Ezek
egyikét
(Krisztus
Ernmausban)
a pozsonyi evang. egyház számára festette s azt annak ajándékoz ta. E
kép eg)'
időn it a nevezett
egyházban
oltárképűl
volt alkalmazva,
ele onnan 1839ben a sekrestyébe
került.
A városi
múz eurnban van tőle két fatáblás
festmény.
A "három fehér orosz lánról"
cimzett cégerképe
szintén
ott van. Ez még pozsonyi
ifjukori műve A. O. monogrammal.
OrsoIJ'a-lItcn. (Urs u 1 in er g a s se.)
Az Óvárosnak
a Vásár-teret
és a Lőr inckapú-utcát
összekötő
ezen utcája kőzepett
a Kala pos utcával
és a Batthyány-térrel,
éjszaki végén pedig a Barát- és a Ilummel-ut cával érintkezik.
Eredetileg
ez utcát
éjszak felől a városfalak
zártak
el. IVlég
csak 1778-ban nyitotrák
azt meg a Vásártér felé. Azon része, mely a Batthyány-tér
és a J .őr inckapu-utca
kőzt huzódik, a XVIII.
században,
Korabinsky
idejében is 178I-ben
Or sz ágh á z - II t C á nak
(Landhausg ássl)
nevezték,
mert
épp
a régi
Országház
[Landhaus);'
a mai adóés fövárnhivatal
átellenében
torkollott
ki a Lőrinckapuutcába. Később j a n o s-u t c n a k (Johannisg asse) nevezték
el Nep. Sz. János
után,
kinek
k őszobra
a Batthyány-téren
áll.
Az 1879. évi júl. 28-iki városi
kőz g yülés
a János-utca
nevet
megszüntette
s az
á
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rája IS k iterjeszOr sol ya II t c a nevet
tette.
Mai nevét ez utca az 1672-ben Pozsonyban Kollonich
érsek fáradozásai
következtében I. Lipót alatt letelepedett
5 z. Or s oly a-r end ü - s z Ü z e k után
viseli,
kiknek
kolostora
nagy részben
ez utca egyik 01daltit alkotja.") A kolostor
területe
1 (1200
D (jIes) holdat s 356 [J ölet tesz, miből
magára
a kelostorépületre
1069, a
kert re
-I-S7 O ől esik. Az a nagy terület, mely az
Orsolya- és a Kalapos-utcára
és a Humrnelutca éjszaki fele kőxé
esik, mind a kolostorhoz tartozik.
E területen
előbb
10 ház
állott, melyeket
a kelostor
számára megvettek. A kőlni,
lüttichi
és bécsi kolostorokból jött apácák
1676-ban jun. 13-ikán
érkeztek
Pozsonyba,
összesen 4 mater és
2 soror.
Ez utóbbiak
kőzt
volt Nádasdy
Júlia grófnó. Első főnőknőjük
mater Mária
de Ascensione
volt.
Első szállóházuk
a
Schnecweisz(a mai Kor vin-utca)
sarkán,
a Sigray házzal szomszédos,
a Sz. Ferénerendűekkel
szemben
álló ház volt. Első
jótevőjük
a Hofmann-család
volt, melynek
üdveért
ma is imádkoznak
minden conventurilis mise után. J677-ben, mikor az első
lakás már szűknek
bizonyult,
a Veriturutcai tágasabb
Hever-féle házba kőltőzkődtek. Ugyanez
évben jan. zo-ikán lépett be
a rendbe Nádasdy
Franciska
grőfnö magával hozva 10 ezer forintot,
drága ékszert
*) Az Orsolya-utcai
hosszu fronton összeseu 110
ablak van t. i. 44 a két- és 66 a háromemeletes házon.
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és sok

értékes
ruhát s feh-vrneműt. Ez évben ősszel megkezdődött
el kolostor
építése.
Kollonich
tette le az épület
alapkövét
s
már két év mulva,
1679-ben,
éppen pestis
idején, költözködtek
be az uj otthonba.
Teljesen befejezve a kelostor
azonban
csak
1687-ben lett,
rr-noválva
pedig
1830-ban,
amint ezt a porta
fölé helyezett
VÖrÖsmárványtábla
felirata hirdet i."]
A kelostor-terűlet
éjszaki szögében,
a
régi városfal
töszomszédságában,
a mai
Hurnmelés Orsolya-utcák
sarkán
áll a
csinos de az épülethez
képest
nehézkes
torony által jellegzett,
épitészetileg
jelentéktelen
kis zárdatemplom.
Ez eredetileg
a pozsonyi evángelikusok
temploma
volt,
melyet
ők magyar-salriv
istentisztelet
tartására Segner András
polgármester
idejében épitettek.
1 Ielyén
egy magántulajdont
tevő magtár-féle
helyiség
volt. E helyre
Segner András
Iús8-bun
egy ruagyar-tőt
templom
és torony épitését tervezte. lIozzá
a költség
kőza dak ozásból
gyűlt
össze.
Sopron, Kőszeg,
Ruszt városok
is jelentékeny összeget
adományoztak
e célra. A
templom tornyostúl
már 16S8. dec. havábankészen állott. Lipót császár azután e templomot
1672-ben az Orsolya apácáknak
adatta át.**)

.) Ernaut - MDCLXXXVII.
- Renovirt MDCCCXXX.
**) A templom ajtaja felett
híVŐ márványtábla
feliruta
ennek elloutuicnd,
Illért
az az 167ti
évet
jduli mog következdleg
:
Dei Glúriail
Et beatae
Virginis
Mariao
Lauritanae
cultui I

3'.m
Ez év szept. q-ikén
sz ent elte azt fel Szelepcsényi
esztergomi
érsek. O ez alkalommal 3 uj harangot
is benedicált.
Hogya
torony zsindelytetős
volt, kitetszik
abból,
hogya
törökök
azt kőnnyű
szerrel
felgyujtoltélk. Majd rézsisak került reá, melyet
I8H-45-ben
ujjal cseréltek
fel. I844-ben
okt. z-ik án helyezték rá a villámháritót.
E
javitási
és átalakitasi
munl~ák 608() frtnyi
k őltség be kerültek,
bár a régi rezet 1004
frton értékesithették.
E templomon kivül van a kolostornak
külön házi
kápolnája
(Jesulein-Kapelle)
s a templomra
szolgál»
als
és fel s őo r a tor ium a, szép frescokkal
és érdekes
olajfestményekkel
díszitett re fe kt ori u tn a
s tőbb rendbeli ékes régi butora.
Hajdan
volt sajat gyógyszertára
is, me!yazonban ujabuan megszünt.
1\ nevezett]
é z u s - káp o Ina alapitása
összefügg
báró Arnadée
Rozália, született
báró Horvárnak
a pestis elöl a kolostorba
történt
meneküléséveI.
Ő 174o-ben egy
viaszból
készült Jézuskát
kapott egy bécsi
apácától
ajándékba.
A prágai
csodatevő
}5zuska mása volt. Elhatározták,
hogy számára külön helyiséget
rendeznek
be, 1741.
ápr. 2s-én készült el a kápolna
a kolostornak Hurnmel-utcai
részén. Eg-yúttal megalakult Esterháí'~'
Imre primas
enged~lyé"el a j z u s-, Mri r ia- és Józsefről
neó-
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vezett
h z i t ri r s u l a t ,"] melynek
már
17·p-ben 509 tagja volt. E társulat a többi
társulatok kal együtt
megszünt
II. József
császár renueletére,
de IÖ3<)-ben Kopácsy
József primas alatt ismét életre kelt. Ez év
dec. ró-ikán
Krernnicska
városi
plébános
ujból
felszentelte
az időközben'
elhanyagolt Jézuska - kápolnát,
s azóta
az maig
kűlőnős
diszben ragyog.
E kápolna kizárólag az apácák
számára
szolg ál. Világiak
az
iskolásgyermekek
kivételévelebben nem hallgathatnak
misét. Vasárés
ünnepnapokon
még
apácák
számára
sem
szabad
e kápolnában
rnisét
szolg áltatni,
18_12 aug. 30-ikán e kápolna 100 éves jubileumát
ünnepelték.
A kelostort
idők folyásában
sok viszontagság
érte. Mindjárt kezdetben az olasz
épitörnester
hanyagságából
egyik föfalazata
ősszedült.
Pénzszűke
nem egyszer
nyomasztó
volt. A török vész kőzeledtére
az
apácáknak
menekülniök
kellett,
Steyerba
törekedtek,
de csak Bécsig
jutottak,
hol
több
hónapig
maradtak.
Mikor 1782-ben
II. József császár rendeletére
a Klarisszak
kolostorát
feloszlatták,
a Klarisszák
kőzűl
többen az Orsolyákhoz
jöttek s itt Orsolyasoknak
öltözködtek
be. Ezek kőzt voJt a
főnöknő
is, Mater
Franciska,
született
Batthyány
gr6fnő,
de ki már 1783-ban
márc.
15-ikén meghalt.
1809-ben
január
végén a nagy árviz okozott
a szerzetnek
á

*) Hausgenosseuschaft

VOll

Jesu Maria

ll.

Josef,
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több mint 600 forintnyi kárt. De ez csak
kezdete volt a bajnak.
Ugyanez
évben
ugyanis a kolostort, úgy mint általárt
a
várost is, a francia megszálló hadsereg is
nagyon károsította. Jún. r-sején kezdte az
a liget felül a várat, de jún. 4-ikén már a
várost is lövőldőzni
s ez tartott jún. 27-ikéig.
A Váralját (luckermandl), a Káptalan-utcát,
a Kalapcs-utcát,
a primasi palotát, a városházat lángba boritouak az ellenség golyói.
A kelostort is szarnos golyó találta, melyek
a tetöt, a kéményeket.
a falat nagyon meg·
rongálták, a golyók még a belső helyisénoviciátusba s temg-ekbe, refektóriumba,
plomkarba is behatoltak.
Hogy mekkora
rombolást tettek az épületen az ágyúgolyók,
abból is kitünik, hogy a fönöknőnek egymaguk az összetört ablakok helyreállitásáért 700 frtot kellett az üvegesnek fizetni.
A kelostorhoz tartozó 3 ház egészen a
lángok martaléka lett. Hozxájárult
e bajokhoz, hogy [un. ra-ikén 4000 forintnyi hadisarcot is vetett ki az ellenség a kolostorra.
Az 1850. évi február havi nagy vizár
is
temérdek kárt okozott az egészen elöntött
kolostornak.
Voltak azonban a kolostornak derlis
napjai is. Jó hire s az iránta való bizalom
a kőzőnségnél
gyorsan terjedert. A tanitás
és nevelés
céljából
beadott
gyermekek
száma egyre nagyobbodott. Kitüntetésekben
sem volt hiány. 1687. dec. 9-ikén fejedelmi
vendégei voltak a koronázás
alkalmából.
Lipót császár,
Magdolna- Teréz császárnő,
József ujon koronázott
kirá.ly, Erzsébet fő2li

hercegasszony
akolostorhan
ebédeltek.
1808-ban júl. ro-ikén Merici Angela a szerzet alapitója
szenuéavatasának
örömünnepét ülhettek meg. mely alkalomkor
az ünnepélyes
misét Károly Ambrus királyi herceg és primas Rauscher
püspökkel
a felső
oratoriumból
hallgatt<:lk.
Hogy
menynyire tisztelt és kőz ked veltségben
részesülö
volt az Orsolyák
pozsonyi háza, tagjainak
elökelöség
e is bizonyit ja. A n1é1gnás családok szarnos sarja
állott
be a szerzetbe,
névszerint
a Nádasdy
(három
is Orsolya,
Jozefa, Michaela), Csriky , Esterházy
(kettő),
Zichy, Keglevich,
Barkóczy,
Wallenstein.
Kornis, Kéry, Auersper g, Batthyány,
Gelhorn, Erdődy grófi, a Czir áky, Eisenberg,
l\Iechtlen, Viszdurn, Scott, Zetnitz, Szúnyogh,
\Verleyn,
Majthény,
Wallenstein
bárói
családok
sarjai valamint a legjobb
hangzásu nemesi családokér
is, mint a milyenek
a Draskovich,
Wiczay, Péterffy, I'othoszky,
Veletzky,
Sallábachi
Sallay,
Inkey,
Vános,
Sekelein. Palocsay,
Korlritk ői, Cseruánszky,
l\Jezőszegedi
Szegedi,
Niczky,
Török,
Pogyay,
Kvassay,
Fiáth,
Xlart inelli, Galibody,
Kirchst.uer,
Boronka y,
Hittó,
Ben,
Egger,
Beniczky,
Satori,
Sághy,
Pénzes,
Szamarőcxy,
Kollányi,
Bör zsey
családok
sarjai. Annyira
jóhirben
állott ~
kolostor,
hogy belőle rajxottak ki azok, kik
idegenhen
fióktelepeket
alapitottak.
A pozsonyi kelostorból
alapitott ák 168<)-IJen a
g-l atz i kelostort
Sziléz.iában,
16<)I:)-ban a
kas sai t Felső·Magyarországban,1707-ben
a var a s Ll i t Horv.itor szrig ban.
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1744-ben alapitották
a pozsonyi Orsolyakelostorban
az "lj r J é z u s sz i v éne k
t rl r s u l a t t". E társulat 178:-ig nyilvános
s fényes körmenettel tartotta meg ájtatosneki a kőrságát, de 1782 ben eltiltották
menetet, 1787-ben magát a társulatot
is
feloszlatták, de 1796-ban a társulat ujból
Ieléledt a nyilvános kőrrnenetek
kiz ár ásával.
1848-Lan IX. Pius papa teljes búcsút engedélyezett a Jézus sz. sz ive nyolcadára mindazoknak, kik a társulat
ájtatosságában
részt vesznek s az egyház intentiójához
képest imádkoznak.
Az apácák száma jelenleg 49, kik a laikák
és öregek ki vételével, mind 1e á n y okt a t á ss al és nevel é ss el foglalkoznak. Vezetésük alatt állnak az elemi és polgári leány tanodák. Amazok a kelostornak Hummel-utcai,
emelek pedig a kelostornak Kalapos-utcai
részében vannak. 1866-ig 4 iskolahelyisége
volt a kolostornak, ez évben már az ötödiket, 1869-ben a hatodikat kellett megnyitni. 1893 óta van a szerzetnek egy általa
s saját kőltségén
alapitott.
Izabella főhercegasszony vé.lnőkség e alatt álló, nyilvánossági joggal és gyakorló iskolával biró, jeles
igazgatásnak
és tanári karnak örvendő igen
virágzó nőt ani t ó kép z ő· int é zet eis. E
képzőiskola
kezdetben
a régi kolostori
épületben volt elhelyezve, 1895 óta azonban
az udvarban a kert felé épült, s a modern
tanigényeknek nundenképen
megfelelő, muzeumrnal, tornateremmel,
könyvtárral, tanszerekkel, vizvezetékkel és központi
légfütéssel berendezett,
3 emeletes pompás
á

26·
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ujépületben van. Úgy a polgáriskolamint
a praepárandia
számára van kolos tor i
int ern a tus is"), rnelyben a szülők teljes
megnyugvással
helyezhetik el leányaikat.
Sok érdemet szeréznek
azonkivül a szerzetesnök a k zjót é k o n y s g terén is,
mert úgy a Pol g á ri mint a Tan it II őkép z ő i iskolába járók jelentékeny része
tanpénzmentességben
részesül. Az internátusban sokan ingyen vétetnek fel. A
kolostor pitvarában szám os szegény részesül rendes napi élelmezésben.
Az utcának külőnős diszeül szolgál a
Sz. Ferencrendűek kolostorának az Orsolyautcára kiér
par k i r o z ott ker t j e. Ezelőtt egy hosszú, kivülről éktelen fal választotta el a kertet az utcától. Az 1457. évi
szárnadőkőnyv
szerint a kerti falat a város
javittatta. **) Az 509 O-ölnyi kert eredetileg
úgy a Barát- mint az Orsolya-utca
felé
jóval kiebb ért mai határainal.
A 'Barátutcát annyira ősszeszűkitette,
hogy nagyobb
gyalog kőzlekedésr
e sem volt alkalmas,
amint azt a Wigand féle térképen is szemlélhetni. Az utca e szükös volta kivált
koronázások alkalmával
bizonyult nagyon
hátrányosnak s ezért szélesbitése
elkerülhetetlen volt. A szerzetessekkel való közős
megegyezés után a város 93 D-ölnyi kisajátitott területért
kárpótlásul 200 forintot
ő

á

ő

ő

*) L. fenntebb Kalapos-utca alatt.
**) Item 2 Morterrurer ba ide r Ga r t o II ?WI a wa r bei dem kloster, SlI mau die UJlS hat zwickt und
pessert, jeden 16 D.
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adott a zárdának s e terület aztán 1830-ban
az utcához került. Utóbb a szépészeti
szempont
is kővetelöleg
óhajtott
érvényesülni, mi elé a kelostor
előljárósága
nem
is görditett
akadályokat,
noha a kertnek,
mely eddig konyhakertül
szolgált,
parkká
való átalakítása
érzékeny
anyagí károsoelással járt, annyival
is inkább,
rnivel egy
a kertbe beépitett
fényképészeti
helyiség
is jövedelmezö
volt"],
A Pozsonyi
Első
Takarékpénztár
tetemes költséggel
vállalkozott a régi
csupasz fal lebontására
és
helyébe egy
szelid
falazott
alapon
álló
díszes vaskerités
állirására.
A kertnek parkirozása
pedig a helybeli Szépitő-egyesület
és Pozsony városi Tanácsa
kőzrernükődésével történt.
A parkir-ozott
s szépen gondozott kert azóta,
kivált
nyárszakban,
a
két utca környékének
igen kedves arculatot kőlcsőnőz.r"')
?\Iég megjegyezzük,
hogy
*) E kertnek az Orsolya- és a Barát-utcák
szög'ébc1I1873 -18üG-ig fényképészeti
m tor em
.illott. 1873-ball
ugyauis
Ságody Károly fényképész
ű

szerződésileg kibérelt il zárda kertjéből 6 öl hosezu és
-1 láb széles teret, erre fényképészéti
termet épitett,
melynek bejárója a Barát- utcáról volt. Evi bérül 84.
frtot fizetett. 1896-b<l1l a kert
parkirozásakor
lebootetttik. Ugyunekkor
betöltötték
a kertnek
1860-ban
ásott kútj.it is éli helyébe a város uj vizvezetéket vezetett be. Az ebű vízvezetéket
a város 1708-ban
szept,
2ti-ikán engedélyezte
bevezetui
a kelostor belsejébe,
ebédlőjébe, kouyhájába, a külső 8 belső kertbe.
**) E kerttől megkülönbözteteudő
az Ú. u, qu ad r \1 ro vagyis a kiskert,
melyet a kolostor épülete fog
korül. Az itt létezett II a p 6 r á t 1723-bau
renoválták.
Valc',sziuiileg az egész kertfal
freskókkal volt kifestve,
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pestis idején e kert az elhalt szerzeteseknek temetkezöhelyűl
szolgált.
A kertre
érnek ki a templom valamint a Sz. j.ínosés Roaalia-kápolnák
szentélyei.
A kelostornak kert felé néző falán egy bárfázó
Dávidot feltüntető
festmény látható napéréval.
Ernliteridő
épület része a sz. Ferenciek
kolostorának
a Jezsuiták épületéhez
rámaszkodő, az Orsolya-utcára
kiér
s a parkra tekintő
egyemeletes
épülete,
az Ú. n.
Ph i 1 i pp s b u r g, melyben
még kevéssel
előbb a Pozsonyi Ipartestűlet
és a Pozsonyi
kerületi betegsegélyző-pénztár
volt elhelyezve. Épült az I726-ban sakkor
Uj épületnek
nevezték.
Eredetileg
háromemeletes
volt
s infirmaria volt az egész környék
beteg
ferencrendű
tagjai számára.
Már I759-ben
ledőléssel
fenyegetődzött,
mert a főivezet
csak egy fél téglavastagságú
volt. Lehetség szerint
kijavitották,
de 1823-ban ujra
bedőléssel
fenyegetődzött
s erre a harmadik emeletet
lebontották.
I830-ban ujból
kellett javitani,
189I-ben ápril IO-ikén már
gerendákkal
támasztották
meg. I893-ban
végre
a második
emeletet
is lebontottak,
a többit
pedig
ujra épitették,
részben uj
alapon is. Jelenleg
bérhelyiségül
szolgál s
névszerint a kath.
m u n k s o k helyisége
I szolgál.
Ország-lit. (L and s tra s se.) Az
Uj városnak
ezen a Búzapiactél
a Honvédő

á

ü

mert 1724 ben Mak Máté pozsonyi plébános
géből a Megfosaitett képe, Sz.
Mária,
Sz.

Magdolna

képét fesletlék il kis kert falára.

llökozűséés

J ános
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utcáig
terjedő
hosszu
széles
utcája
a
Pálffy-utcát
hasitja áto Belé szakadnak
egyfelől a Zichy-, az Iskola-, a Bab-, másfelől
a Walterakirchenés az Endlicher-utcák.
Rajta végig vezet a városi villamos vasútnak a Sánc-útig vezető szárnyvonala.
Előbb
ez út neve Felső-Ország-út
volt, ruit
az 1879. évi júl. 28-iki városi közgyülés
Ország-út
névre egyszerüsitett.
Nevezetesebb
épületei:
az 1123 Oölnyi
elfoglaló
egyemeletes
Vár o s i
területet
do log ház,
mely hosszú arcvonalával
az
lit egyik legnagyobb
házát képezi. Kőbélletü s kőrivben
hajló kapúja felett a kapűiv
zárókővébe
az 1767. év van vésve, mig a
kapülv. archivoltjába
vésett e szavak olvashatók:
Domus
Josephina
1777C o n ver tit a rum. E feliratokból
tehát kitetszik, hogy az épület már (767-ben ezen
vagy más formában fennállott s hogy 1777ben átalakult
vagy
úgy,
hogy átépült,
vagy
úgy hogy
más rendeltetést
kapott.
Biztosan tudjuk, hogy 18IO-ben 27330 Iorinton Jett berendezve.
Nevét ez épület Sz.
J Ó zs e f után viseli
(Józsefalapitvány,
Josephistifi), kinek festett képe ékesen faragott
k őcimer foglalványok közta kapú felett szemlelhető.
A C o n ver tit ar um kifejezés nem
szabatosan
azt fejezi ki, hogy ez épület az
erkölcsi rossz életből a jő életre térő egyének menedélé-hajléka,
Célja ez épületnek
az
erkölcsileg
züllött avagy a kereset és hajlék nélkül
szűkőlkődö
egyének,
férfiak és
n ők és a 7-éven fölül levő gyermekek
felvétele. A 7 éven alól levő gyermekek
csak,
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az esetben vétetnek
ieJ, ha magával
a csaladdal kerülnek e mentőhelyr
e A szabályok
szer int csak pozsonyi
illetőségü
eg-yének
volnának
felveendők.
ele a szabályt ó! eltérőleg
idegen illetőségi.iek
is vétetnek
fel.
A felvétel vagy kisebb
vétségek
és kihágások
fejében büntetésképen,
vagy szűkségból történik azon célból, hogy amazok
szabadság
- büntetésüket
hasznos
munkára
fogással töltsék ki, a szükség ből felvettek
pedig,
hogy
további
zülléstől
megóvassanak,
amellett
munka árán
keresethez
jussanak.
A munka, melyet e házban
vég eznek, különféle ipari munka, Vannak bejár6 elődolgozók
által vezetett
szabó-,
cipész-, asztal os- s fémmühelyei.
A íémmühelyben
gázm6tor
műkődik.
A termelt
famunkák
főleg
káposzta-vagókból,
egérfog6kb61
s hasonl6
tárgyakb61
állanak.
Külön helyiségben
a stukkaturhoz
szükségeit nád hámozasát
végzik. Többen házon
kivüljs kapnak foglalkozást,
kivált
utcák
tisztitasdnal
s a ligetben levő kavics- (~S homok-bányáknál.
A végzett munka fejében a
dologház egyénei napidijat kapnak, amelynek
egy része élelmezésükre,
tart ásukra, ruházásukra forclittatik. Azok, kik házon kivül dolgoznak, munkájukért naponta 1 kor. 20 fill. kapnak.
A házban
dolgozók
bére kisebb. A
házban levő munkaerő
ugyanis
bérbe van
adva egyes vállalkozóknak.
A végzett asztalos
munkák
után a bérlő
fejen kint 50
fillért
fizet, a náclszövő
és nádhárnozási
munkáért pedig 40 illetve SO fillért. Reggel
az intézetben
Iőzőtt
rántott levest kapnak,

.H1!1

délben
a La zu ret ből heszolgált,llott
eh~det,
7 deciliter
levest
és 7 deciliter
főzeléket
valamint S6 deka.~TamIll ~úl)'ú rozskenyeret.
Vasárnapon
és csőtőrt őkőn azonfölül 9 dekagramm marhahúst.
Este délebédi
maradékot.
1\ házijan tágas és szellős alvó- és munk a
termek vannak, külön fürdö-, 1110SÓ-, szertári
helyiségekkel.
A betegek
számára van bejáró orvos, a házban rendelő szeba és orvosi
sz ert ar. A ház egyúttal sebkőtési
készülékkel
és hordágygyal
Ielszer elt első segélynyujtá si .illornás
is. Fekvő, nehezebb
betegek
az .illami kózhaxban
gyógykezeltetnek.
Van
az épületnek kápolnája is, melyben minden
vas.ir- és ünnepnapon
sz. rnise szolgáltatik.
1828 [J,U1 kapta a városi
tanács
megkeresésére a dologház
kiki administrátióját
a
sz. Ferenciek
szerzete,
mely ezért évi 60
frtot kapott dijul. Későbben
a Kapucinusok
rendjének tagjai végezték
e helyen az isteni
tiszteletet
s a lelki gondozást.
Ma azonban
a Jézus-társaság
bejáró
tagjai
vezetik
a
lelki teendőket.
A nem katholikus
hitfelek exetekhez
tartozók
lelki gondozásáról szintén
gondoskodva
van. Disz- és gylimőlcsfák
a tisztán
tartott
udvart kertté
teszik, mely a ház tájának friss, egészséges
levegőt szolgriltat. Az intézet egyik városi
tanácsos
felügyelete
és egy a házban lakó
saját
gondnoka
vezetése
alatt áll. Az e
házba befogadott
egyének
száma fájdalom
évről évre növekedik").
Az átlagos
nap i
*) 1 HVH-hen
v"lt IH

190()-ball

",,1

t
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f'é. íl, 41

f.' r f , 51
11Ő,

ÖSSZ.

u,;. ossz. 177.
1~5. l~lOl·lton

·111)

1~ tsz á

z átlagos
tartási kőltség
fejenként
és naponkint
38'3 fillér. Számitva
az ö s s z k ölt ség c t (ruhát,
lakást, tisztítást stb.), az átlagos
napi k öltség 70'5 fill.
emelkedik.
Az átlagos keresniény
fejen kint
és naponkint
48 fdl~r.
Az intézet szükségleteinek
fedezésére
többrendbeli
jővedelrni
források állnak rendelkezésre,
névszerint
a menedék házi alapnak kamarai 1); a munkaer őnek értékesiréséből eredt') bevételek 2); a községi alapnak
evi járulékai
és a jótevők
adakozásai
és
hag yományok ") Összesen a pénz tári maradvrinynyal
együtt
16592 korona.
Ugyanannyira rug a k i.ulás is5).
A városi dologház
átellenében
van a
dúsan felszerelt
és berendezett
Po 7. so nyi
önkénytes
tüzoltóság
háza
és
s 7. ert ára.
A szép emeletes ház Sendlein
Antal volt városi főmérnök
tervei szeriut
III

,),"). /\

volt 142 férfi, 44 li;;. ÖSSZ. 18G. 1902-hell volt 185
f'érfi, 8t Ilii, ssz, :hiG. 190:1-h:l1l volt 213 férji, 125
IIŐ. össz. 3:18. 1904-1o~1I v"lt 250 férfi, 132 !lŐ, öszszeseu 3H2.
1) A 7. 1905 évi költségvetésba
817
koronával
beállítva.
~) 7321 korouával
heállitva.
S) 7199 korona
4,
815 korouával
bcűllitva.
") Az 1905 évi kültség vetés szerint
aki adá si
tételek
a kövotkezők:
IlItéző fl etéso és világitási
átalánya 14G6 hr.;
élehuozés
7400 kor.; ruházat
1640
kor ; ágynemű
és mos.rtás
380 kor.;
irodai szükséglet,
bútorzat,
felszerelés
2GO kor. j tü zelőauyag 1000 kor. i
vil.igihis 700 kor.;
épületfeunturtás
2620 kor.;
vizf,,~vasztás 274 kor.;
Istentisztelet
360 kor.;
fuvarok
84 kor. j vegyesek :?Oö kor.
ö
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épült 1893-ban s a kővetkez
189-t-. évben júl.
2~-ikán
lett felavatva.
Utcai
tractusában
varinak
a tiszti,
az ügydő,
a tüzőrség i,
t űzjelzési
(telefon
és riasztó készülék),
az
orvosi,
mentö,
rnosó
és fürdöhelyiség
ek,
az emeleten
a nagyterem,
a kőnyvtár
és
az egyesületi
rnuzeum, az udvarban a mászóés száritóház,
az udvar hátsó részében pedig az Erzsébet-utcara
kiér
tágas
szert ár
és rnühely.
A szert árban Walser- és Kernréuter-féle
gőziecskendök,
Knaus
és Kernréuter-féle
k ocsifecsk endők , nagy
és k is
legénységi
kocsik, kisk er ekű tömlő mctolyatargoncák,
vizhordó
szekerek,
kétkerekű
hydranskocsik
, sugárszór6
készülékek,
sz ivő- és nyom6szivattyúk,
Magirus- és Giessmann-féle kihuző létrrik, fesxit
készülékkel
ellátott Knaust-Iéle
dugólétrák,
fogasgumó"al ellátott
mászólétr
ák , meghossxabbitható létrák, ivgamos
rnászólétrrik,
gt-:rincfogas
tetölétrák
, ug ró-,
CSlISZÓ·
és olt
ő

ő

ő

ó-

ponyvak , mentőzsákok,

puuony-fecskendök,

kendervődrők
, városi és vidéki viztecskendök, mentőkocsik,
anihilatorok , exstincteurök, tömlők, jelzö-, Liztonsrig i- és villanylámpák s relleetorok
s egyéb
szükség es
szerek
és készülékek
vannak elhelyezve.
Van az egy~sületne\;:
egy 748.OP koronáből
álló segélyezési,
eg)' 2i2-t- koronából
á1l6
egyenruházási,
egy 353 koronából
álló testületi és egy 137 koronáből
álló kőnyvtári
alapja.
Mükődő
tagjainak
száma
valami
150-160,
pártoló tagjainak
pedig
valami
700. El utóbbiaktói
mintegy 5 ezer korona
évi tagsági
dij folyik be, melyhez
114~0

J,:l\ronányi közs~gi
.i.1ru1,:k, egyes '··lnk.§ntes
ad0::1;ínyok és t ők ék nwg értékpapírok
után
valő kamatok j;il1l1t.:k. Vallnak az egyesületnek {i,5kszertáraí is, melyek a Vár osházon, a
Várt elken,

a Császár-tÍli

várnháznril

, a va-

drisz laktanyánál
nH~zí:si há zn.i l
llll'tI·Jid,:si köre

és a váraljai
katona-éleielhelyezvék.
A tí\zoltóság
kiterjt~cl Kőpcsényig , Lamacsig-,
Szölösig,
K;irolyfalv<Íig
és LigetLdllig. A műkő.lő
tago]';: tőr z sk ar ua, mászé-,
xzivau yú-, rendfenntartó,~s állandó
örségszakélszokba
osztvak Ilf', rendes taníolyamok ban szuk sz erűen
kik(~pezletne].;: s nem
csak
tlízesett~kI1("I,
hanem
ár viz- ,:s fergeI eg- veszedelmek
ne 1, szerencsér
lenségeknél
is vétetnek igénybe.
Szinhá zban, circusban,
b.i l iterrnek ben, műk edvclói
és egyéb előad.isokn.i!
is ()rszolg;ilatot
tesznek*).

*) Ha a városi llizulti,~<Íb' 1!1~1ist.ervez~tét
tekiutjük , H IIzt a réDi szervcz ettol
ii,;,-;zehasolllitjllk
akkor
kg"U é"Zl'e\,p';.·zi"!k a lI:lgy hala,L't,t,
nu-ly o téren tört éut. i\lillt ••ly városbm,
nn-lybeu az ,):;sZéépitlltt
házak
llillly"nl:,.lIl
zsiu.Ioly-t«! ,'í vel bi r ta k,
il
t íiz veszedelem
mindig
immiueus
volt. Ezért már a XV. században
s
nyilvan
ru.ir elül,il is a tűzolt.i s ügye a városi hat6ság
ligy ••huét és goudj.it
llIa6i~ ir.int felköltotto.
Erre vonatkozó adatokat
II viirosi
száuiadók őuyvek tartalmaznak.
Az 1Hti-ikiakL/,1
tudjuk,
\i,lgy tíílvészkor
a városház
toruyáu
v örö s z úsz 1,j v II 1 jolezték
a Uh irányát s
hugy borral,
kenyérrel,
pénzzel jutalmaztak
az oltökat,
Az 1 ;)O~-ik
évick sz erint h.iszuálatban
voltak a b Ö rI' d r ii k (lyderino
I~Ulpílr). Lzck I'ozouybun
készültek
s
eli::íllit:bllkra zsid.ik ru ad',t vetettek ki (150:\ évi v. ~Z.
k.) 1526. v:msz,',<!zeL,ítíizifocskcllt!őkről
(Feuerspr itz en ). 15:!7·Lenrll'lih~k
az eb;; vi z k o c s i k (Wasser lui.l SI) auf d~1I \L:g-cn arn },1.lI.Z lieg;'I!.)
Az 1536.
úi sz. köuyv
szr-riut
l";uzbirs:\g-<Jt
r-ittak ld kérnényő

~ 1,1

A Varosi dologház
tőszomszédságában
van a \' áro si III aj or, melyben
a városnak lovai,
kocsiai,
hordósszekerei
és ,IZ
utca tisztitásánál
hasznriltatni
szokott
1115- ~s
sxernétseprők
ocsiai
elhelyez vék . A major
~zomsLéds<lgában
kővetkezik
alI
II lJ er 1

J-

Erf

gyá

r.

é

l e cs,
s k i r. u d v a r i p e z s gőAlapitottri
lK::!s-uen,
é

k

Kűlőnleg

es-

sége a C t~ n tr y C l u l i, melyet 6 Felsége
,1.
Ferenc József
is megizleIt
s k it űnő minőséglinek
jelentett
ki, l\z lb~6, évi milleniurni k irillit áson is az arany állami éremmel lett
dijaz\'a.
A lIubert-ft':le
pezsgögyár
k őz e lében van a Fis c her
ózsef

J

kj~yllladá5ért
a h.iz g'ilzJáj,ira.
Az 15-14 évi :;'1.. küuyvb'.'1I ernlit v.
vun a pén7jlltul'1I11,
melyhon
a tii-l:llél
IIH').!j,,'I,'n;; l'b;:
v izkor si részesült.
Az 1588-ik
éli
sz , k. ,zorillt
lakadallllakkor
tiiz;:rijk
voltuk
felállítva.
Az 155f)-iki
SUHint
éjjeli lűzcsctué l himpa volt
a v.iroshá»
toruy.in
kitűzve.
J\Z H)6~-ik
éviek szeriut
tiíl.l'es'l\:ly t·lldl v il, k d ak állottak
a 1;::;íkulakuiÍl.
Az
1571-ik
éviek szeriut II BlÍl.ill'iactlll
vi '1. k « c s i k állottak (Wasscrwagell
<lill 'l'ruidrnurkt).
1r,7 1· ben ker o k e s
1 il j tor j il k emlittetnek
(Hii,1l ti" lIlilll 1.11 den feuerleit eru gel.raucht.)
IG·UJ-bClII il I'iÍro,h;í'"ín
ll!";; tíi z i f'e c sk II lJ J ü, 1 [)·HJ-hlJlI
a t íi 1. f e 1 gy o 1 ö k (Fuwerl.oscha weru) ernlitvék.
1üG:!-holl
m.ir il külv.irosokban
iti
vallnak t ii z fe esk o II ,1;; k. j["gy mag.iuosok is túmo gutt.ik
udnm.in yu ikkal il tűzoltói
iig-yd, kiletszik
ahluil ,
u"gy 1 7 1·1 1.1'11 IUb~10r
,\ nt! r.is kerekas
t űzfecskendőro
vé;;r(\lI<leldi
ltagY"llIiÍllyt
tesz. Az 1 ti4 i. évi tíiwlt,)j
!:'zabályrcndl'ld
szeriut
t íi zi; rök
voltak a V,írol>hál.és II Mihálytoruyon.
'l'űzkitürésekor
nappal vörüs zász
l.ival, éj jel hi IIIl'ií val jelölt ék a tib: ir,íllYií.t, 'fiízhöz
jönni pénzbüntetés
terhe alatt kötelesck voltak az ácsok,
kőmivosek,
kovácsok , lukutosok,
fünIJ,jik,
valamint
a
ker~kgy;írtt\k,
bog né rok, a~dal,);;ok, k éméuyseprdk
is. A
tiízJ,iiz el.lször érht:. •.•::k I,éll'l.ll~li jllL.llI);lt
kaptak.
Kik
á

ü

414

é s fi a pez sgö-, likőr-, r um-, szesz-, eeet-,
sprit-, cognac-, slivovic-, törköly- és boróka
g)'L'Íra, nielynek
termékei
úgy hazai
mint
bécsi kitűnt etések ben részesűltek.
E gyárak
átellenében
vannak az .-\ II ami Kór h znak éjszaki
sxarnyépületei,
melyek
közül
különösen
kiemeljük
az elm e b et ege k
osz tál Y á t. Ez 1900-ban épült a fer tözőbajosok pavillonj.ival
és a kérbonctani
intézettel együtt 700 ezer koronűnyi
költst:gen. Elhelyezhető benne mintegy 350 beteg'. Jelenleg
dr. l"i sc he r Jakab kiváló
kórházi főorvos vezetése alatt ál], ki a k or humanus
szellemének
IlwL:!elelőleg, a rendelkezésére
álló segédszemélyekhez
és eszkl)z()kh;'Jz kt:p,~st, tőletelhetőlt:g i.~yekszik a legsz,lnandóbb
beteg'ek szenve.Iéseit
enyh iteni.")
A betegek
szrima az
á

lovakkal
hirl.ak "a hérkll,'sisuk
is Wzhiiz
vize] hordalli tartoztak , J~jjeli tiír.kvr
iL háziuraknak
lámpút
kellett
luizu ikra akaszt.ui:
és a ~zi"glelh,ízak
gazdúiuuk
III og-ke IIott gYlljtalli
a tíízi~l~rpelly':'
szurokkoszorúit.
A
tiízl'"otekllél
val,i I"piis lk fdjelelltűit
pÓllzlwlileg'
jutalruazt.ák.
Kit.etszik
azouk i vül e rŰlllbza""Lij'IJ,~I, bogy
voltuk reu.lvsen alblillazntt
t li z t II I
g' Y II 1,'; li (ordeutlicho Feuerheschauer},
kik k éméuyekre
és tüzclűhelyekre
ügyelni tartoztak,
E ~lakdyrellJtdd
kötelesség évé teszi
a h.iz inruknak
a tü zro vul» iig\'ldIlle t, a kóunyeu
éc;i;
uuyag ok ru
val« fl'líig')tJletd,
1,;lreIlJeli,
lllig'y miudeu
házn.il Il'gyellek IlIl'g' a szül,sJg'oti
tiíwlt.í
szerek : tecskendők.
h;írvet!rLlk,
kampók
(Knl<;kclI
1. '1III ahstossou},
lajtorják , dózs,;k,
brlt.ik.
(,rgyulI
viz a
pudlűsou,
a
kutuk
rnvllott,
a k ut ak jltldig Il'g'yl:lltJk ell.itvu
k ötelekkvl rudakkal,
/;úwol,k,tl.
*) A'!. Illlill'bajtlspk
Pllthorhe;r, uiéll
g'lllldoZ<Í"a és
gy'-""yitása lll';" csak a 1~l!'l)ja"b
kor luumiuit.isűnak
II
\'il'I~~;ÍIIJa.A közé[Jkürb,IIl"~
aL'II! fúl is az ehnebajosokat
z.i r aLt!! 101':' I <lshtre,:,'ld'e')
tartott.ik, sőt még ezekben is
ü

ó

,11fl

egész korhriz b.m f;íjdillolll vről évre gyarapszik ,*) amiért
az I(jo-\.. évi kóllség"el,"she
ujabb 300 ezer k orona lett be.illitva
egy
sebészi
pivillon
épit ésér e s egy sxorusz éd
telek me:.: \'ékl~re,
Az OrsZ<Íg-lít s az l skola-ut ca sarkán
van a ci r II e b erg' fél e nag y ke (egy ii r. E gőziün;szettel
összekötött
gyár
1H3-\.. óta áll fenn s mai fejlettségéhez
1870.
óta Grüneberg
Károly
és Józse! életrevaló
\'iílblkozási
szelleme és sznkértelrne
juttatta.
Tizenkét
épűletból
álló telepe
12
ez er LJ
méternyi
területet
foglal el. Benne a világitást
saj.it
villany telepe
árasztja
el, a
hajtóerőt
pedig- egy ISO és egy 250 Iőerejű
gözg'ép fejti ki. Munkásaina
k szrima
300
iúti és 500 nő. A gyár évi termelési képess:'gf~ 7~,O ezer forint érték li árúnak felel
é

ű

láncra

kütötték.
Pozsonyban
is i~y volt az.
1517-uell
tesz a városi
sz.imudókünyv
egy az Ispotály
számára
a lakatos
által késziteí.t
ket r o c r ö I (;;ill Statib III das Spyttall), meljbo a bolondokat
zárták
(do
wall dy II II sy II II i go II lu IV t t Iuneulog t.) Az 1538.
~:t.ámad,\ki;nyl' szorint
Prthawer
.lúuos kardkészitőt
az
bp"t:íl)'h:1II k o t re c II o úr!:ik
(in
eiu
kötterl
versport).
'l'ov.il.bi
udut ok luil kitetsz ik,
hogy oz a kötterl
megvolt
vasal va (hesehlageu]
s h01.7..itartozott
::3 zár s
egy hinc (3 schles durzue uud ain
ketteu.] 1[)57-I,clI
c'{,y boloud ~zal,,.,t zárlak
el ily ketrecbe.
lIIcgliirléllt,
miut 1IjI)2-1'<.'1I uuij, ~W-il;;íll, hogy II szcgéuy
eluiehajost il városb-il kiüzték,
lIeh(l~y ulkuunatluuságot
csináljou (wcgcn
Vorhüttllllg
alledlall,l
verlegeuhaitten.)
*) Csak az l'llllÍ!l,d('p;~lIok l~H.J. heil 87, 1899Ut:1I 179, lVOO-llUII251.
1~()1-LcIl294, 1902-uon 318,
1903-\)a1l 356, 1nO.J.-ueu 410 volt a számuk,
míg az
egész kórházbuu
az idén volt 11:11', hog-y már 1000 bet('g'lIél is tiihhd ;íp,ilak.
ellllil.~st

-illi

meg.

Készítményei
világhirben
állanak s nagy
ben szrillitta tnuk nemcsak
az európai külföldre,
k ivált Angliáln,
hanem annak
teng:eren
túl levő g\'armalaib0'is, azonkivül
az Ejszakameribi
Egyesüll-.-\lIamokba,
sőt
még
r\ Irikriba
is. Jós;lg,
izlés,
kiállitas.
szolids;ig
"tekintetél>r.n
evilágcég
arui
ebörangúak.
Cikkeinek
egyik helybeli
árú~itóhelye
a Lőr inck apu-utcában
van.
l: gyár átellenében
van az uj vár os i
(\"irág\ölgyi)
róm.
kat h.
l ' leb á ni a"
te m pio m, melynek
éjszaki
oldala
az Ország-útra
tekint.
LpüIL IS85 -~8-ban
II pozsonyi
születésel
RU!l1pelll1ayer
higyes
I)(:csi műépitész
i er vei
sz er int. Arriuyainri l
és k ivitclénél
fog\"a egyaránt
váro sunk nak
egyik
épitészeti
elisze. A szerithely
N"agy!,oldogasszony
tiszteletere
van telavatva
S
Pozsonyváros
kath. hitközségének
kegyuras,iga alatt
áll. Főr év hozzá
rnint fiok tartozik. Belsejét
két pozsonyi
hirneves
müvész
műalkotása i teszik
nevezetessé.
Az egyik
Fadrusz
[ános "Krisztlls
a keresztf.in"
is"
mert gyönyiirü
mocleljc,
II
másik
Tilgner
Viktornak
a templom
felépitése
kőrűl nagy
érdemeket
szerzett
néhai Poeele József plébánost
feltüntető
márvány
rnellszobra,
rnely
a bejáratnál
szenilélhető.
Az ujvár osi plebániát
177o-ben alapitou.ik
s hivei.iek
szánn

mennyiség

10.000.

Túl a templomon
kővetkezik
az 1899ben Schif heck
Katalin
által alapitott
C s el é dh il z , Ez részint
cselédek
kiképzésére,
részint
szolgálat
nélkül levő cselédek
gyámolitására
áll fenn s hirdeti
alapítójának
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nemes embersz erctetét s nagy lelki müveltst'get. \' égre a Pálűy-utcán
túl az Or szágút egyik jelentős épülete a M. k i r. d oh á n y g)' á r, mely
1853 óta áll fenn. A
hozzátartozó
nagy
tárház
I861-ben
épült.
Az
emeletes
kezelési
és
a
kétemeletes
gyártási
épület
1887-ből
való. E
dohánygyárban
évenkint
mintegy
milliő
darab különféle szivar készül 2,061,084 forint
érték ben. Azonkivül
termel még 26,4I.:J.,000
csomag magyar pipadohányt
is 79,24-2 forint
értéleb .•en.*)
Oligeti-út. (\Veg
z u r Alten
A u.) Ezen út a ligeti
diszkerten
túl levő
Tornatér
mellett s a vasúti
hid alatt déli
iránvban
halad a városi
határban
fekvő
Öli ~~.et be. Ezen fiatal erdőkben
haladó
út Poxsony egyik leg kellemetesebb
sétája.
Mentén
fekszik az ifjuságnak,
üdülési
és
testfejlődési szempontból
oly fontos és szükséges j á tsz ó ter e. E 6 katasztrális holdnyi**),
magas cser-, köris-, akác-, nyírfákkal
kőrülvett, a város kőzepétől
csak 1'5 kilométer*) Felette érdekesnek tartjuk itt az Első pozsonyi
k. dohánynagyés külöulegességi-árudának,
Hirschmann
Krisíőf cégvezető által összeállított'
é vi
for gal 11\ á t közölni. E kimutatás ezerint fogyasztatik
éveukiut 10831/11 kilogramm burnót, 12421it kgr, pipadohány csomagokban.
1,892,850
csomag
pipadohány

lll.

csomagocsk.ikban,
7,353.700
drb, szivar,
13,9t.il,200
drb. szivarkák.
Péuzértékbeu
e forgaltnat
kifejozve : a
nagyárudu
évi pénzforgalma
835,817
korona
:!6 fill.
Külöulegességek
évi péuzforgulma
180,881
kor. 32 fill.
Kisáruda
évi pénzforgalma
48,852 kor. 96 fillér. ÖszSZtl3 évi pénzforgalom
1,085.551 kor. 54 fill.
**) Keriilllto 75U ui., területe 28,000 Wt'
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nyire fekvő s igy k őnnyen elérhető játszótér 1903 máj. elsején nyilt meg
a város
törvényhatósági
bizottságának
1902. aug.
a-ik én tartott
kőzg yülése
hoz z ájarulása
következtében
a helybeli
kőzépiskolák
,
névszerint a kir. féSgymnásium, az áll. föreáliskola, az eváng. Iyceum és a felső kereskedelmi iskola ifjusága számára
évi, mindig
május hó elsején
fizetendő
10 koronány i
használati
dij fejében. A tér célszerű
védőkerítéssel
van befogva,
csarnokkal
és kitünő vizet szolgáltató
Norton-féle
kűttal,
villámháritóval
,:s a szükséges
játékszerekkel
és dolgozó
eszközökkel
ellátva. E
téren
naponként
átlag
300-600
tanuló
játszik. Pezsgő friss élet zsivaja
hangzik
itt fel s hozza
magával,
hogy
e tér
és,
kőrnyéke
a város kőzőnség
ének
kedves
tartózkodási
helye. Nem
messze e tértől
van a lóversenytér,
mely
tavasz idején nagyon rnoxg alrnas,
élénk s festői képet tüntet fel. Nemcsak
a város föur i társasága,
hanem
kiebbrendű
lakossága
is
előszeretettel
keresi fel, amaz a tribiineket,
emez a kor latállásokat,
hogya
gyepi lóverseny lefolyásán gyöny1jrködjék.
Pozsonyban
az első lóverseny
18ó5-oen
volt 3 napon
át, május 4-től 6-ikáig.
Odább van a Polgári
l v l d e.mely
nyaranta,
uzsonahely is lévén, szintén nagy
látogatottságnak
örvend. I Jajdan a lövölde a
Mihálykapúnál
a városárokban
volt. Később.
a Vödrici kapűhoz
került az árokba.")
Ezt
ő

*) l;l[)l-Lell

s c h i e s s s t a t néven

ö

V.11l említve.
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uj l v l d n e k nevezték.
De annak
is
van nyoma, hogya
lIalászkapúnál
a Zwingerben
is lőttek,
hol lögunyhó
állott.")
Majd később a Stefánia-úton
a most
is
meglevő,
de már csak privátlakásul
sz olgéíló házba tették
át a lőv őldét.t")
Ujabb
idők óta az Oligeti-úton
van. A lövészet
Pozsonyban
régi idők
óta nagy
kedveltségnek örvendett. A liivészet külőnféle nemei
voltak divatban, mint a sza b a d l v s z et
(freyschiessen,
Freischiessen),
melyet a város
rendezett
s jutalmul jobbára
ruhaneműeket
tűzött
ki. Aztán
a madárjövészet
(Vogelschiessen),
melyet az l494-. évi számadókönyv
többször emlit. Utoljára van róla
szó I529-ben. Lőttek t. i. egy póznára megerősitett mesterséges
madárra,***)
mely olykor
ezüstből is készűlt.j-) jobbár-a
ezüst billikorn
volt a dij. A XVIII. századinn
is divott
még a madárlövésnek
egy
neme,
de ez
már föleg az alsóbb néposztályok
mulatságához
tartozott.
Ismeretes
továbbá
az
ö kör 1 v ész e t (Ochsenschiesen),
mely elöszőr 1517-ben emlittetik.
T\fegszünt a XVL
ő

ő

é

ő

é

ö

a városi Sl.álll,ul.íkiillyYbűll.
lIogy 111- árokbau
volt, nyílvánvaló,
mort a szrimrd.iköuyv
azt 11II1Il<Ij'l: d i e :; t í eg C II í II G r II lJ e u vu maclu-n.
*) Az 1551. évi v.ir, sz. köuyv moudja ugyanis :
dic sch í o ss h li t t II II i ul Z w i II ger
l' o i III
fis c il e rt il íí rI uhzuprucheu
\111<1 heraus
zu rauinen.
**) L. S t o f áll i a- II t.
***) Sta II g o II III i t .1 e III Y o g 1. dell man zu
den schlesseu aufgesetzt hat ..
t) hab ich don goltsclunid hozalt von hegen .les
sil h re ill\'
o g 1, don man zu don schiessen auf~dsetzt hat.
27*
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század kőzepén
1556 körül. Ezt rninden évben megtartották.
A lövés festett őkőrre
történt. Divatos volt azonkivül a c é II ö v észe t (Scheibenschiessen)
mikor céltáblára
lőttek. Ernlinetik 1553-ban. Szintúgy divatban volt any iII ö v ész e t is (Pfeilschiessen)
mikor ijjal lőttek. Az ij a puska por használata előtt nagy szerepet játszott polgárainknál.
Hogy mekkora értéke volt a jó ijnak,
kitetszik abb61, hogy a végrendelkezés
különös tárgyát képezte sáltalán
szorgos
felügyelet és kezelés alatt, állott. Még 1553ban is használatban volt. A gy u I ö v ész et i
gyakorlatokr61 is van tudomásunk, mi városvédelmi
szempontb61 kőnnyen
érthető"),
A lövészeteknél
kitüzött dijak nagyon külömbözök
voltak. Láttuk hogy ruhanemüek
és ezüst tárgyak voltak divatosak, de tudjuk, hogy ezeken kivül poszték 1), vörösbársony, zöld és vörös nürnbergi posztők 2)
is képeztek jutalmakat.
Vannak adatok,
melyek szerint structollak, zöld sapkák, egy
egy pallos 3), hátasló és sör is voltak jutalmak t.) 1676-ban a városi tanács aranyozott ezüst billikomot tűzőtt ki lőjutalmul, A lövészetben
val6 ügyesség
nagy
virtusui vétetett. A legjobb lővő 1ö v é s z.) 1541·boll és 1552-bell omlittetik a schiessen
mit vale oue t t és a ill fro is c h í o ss e n ro it fa 1 k o II et.
1) Említve vall 1541-ben.
~) Emlitve vannak 1543·bau.
') Palasch.
4) Emlitvék 1676-ban.
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est err é (Schützenllleister)
lett s mint
ilyen a lövészet
élén állott 1). Minclen
évben más-más
volt a lővészrnester.
lIa kirándult
a polgárság
vidékre,
a lövészet
akkor
is fömulatságul
szolgált.
Gyakran
rándultak ki Sellendorfba,
hol Marg it-nnpján
mulattak
lövései ~). Avagy
Vajnorra,
hol
3). A. vászintén lövészetben gyönyörködtek
rosi urakat
a lővészek,
kirándulásokkor,
el s vissza kisérték
'}, Az ünnepélyes
alkalmakkor
való diszlövéseket
is ők eszközlék"), I'\agy ünnepélyekkor.
mint Umapján,
az ágyukat
ök sütöuék
el 6).
l\ra - a sportkorszakban
- a lovészsport
városunkban
hanyatlóban
van.
A
Stefánia-úti
lövölde el lett adva, az egyp.sület ir att ára, diszkőnyve,
disztargyai
részben a városi rnuzeumba kerültek.
Történeti
emlékű aranybillik oma Soltz egyesiiJcti elnök őrizetében
van, mig a feliratok
által
érdekes
és történetileg
nevezetes céltablak
nagy részben a Palugyay-féle
szállá
n.
kuglizó helyiségében
vannak.
A mult évtizedekben
némi elénkséget
adott a lövéIII

ú.

1) ,\z 1542. évi vár. sz. könyvben olvassuk:
Hem Stadtcluuuerer
zalt ein Hoseutuech, das die puren
schützen genomen haben, ti o sio
II UJ b die
:II a is

til

r s c It a ft

g esc h osse

II

II a lJ o u.

den S c lJ ie 8 S o II II eis
a 1\ t :I{ a r g are t c II, moudja az 1:)26. évi vár. számadókönyv,
8) Emliti az l!i 35. évi vár. sz. könyv.
4) Igy moudju uz 1511.
óvi vár. 8Z. köuyv : den
2)

schützen
habn.
á)
6)

ZlI

ali" sy ,ly Herrn

von Selleudorf

hereiu

Freu.leu Schüssen.
Emliti ezt a ••. 16U1. évi vár. sz. könyv,

gelait

szetnek az V. hadt estparancsnok,
Packény
táborszernagy
igyekezete,
ki az óliget: katonai lövöklébe
meghivta
lővésre
Pozsony
polgárs~i.~·át.
Igy alakult
a Ka ton a i és
Polgári
lövész-egyesület,'
mely
azonban egészen külőmbőzőtt
a régi lövészegyesülettől.
Nem is állott fenn sokáig, rnert
Ar dényi Dezső sajtópere következtében
a katonaság s polgárság
szétvált
egymástól. J .egujabl.an, rooz-ben a régi lövészeg yesületet
Seifert
József
kezdeményezésére
többen
ugyan ismét reaktiválták,
de nem tartós
eredménynyel.
Seifert [őzsef kibérelte 10 évre
a katonai kincstár
tulajdonát
tevő óligeti
lővőldét.
Az egyesület uj megalakulása
1<)02.
május ro-ikén meg is történt, amely napon
az egyesület
tisztikara
meg lett választva,
de az eredmény
nem felelt meg a vára kozásnak.
A lövési
kedv a kitűnő
löpalya
dacára is, nem tud igazán fellendülni.
Az
egyesület
inkább csak névleg áll fenn, a
lövölde csak egyeseknek
szolgál
fegyvereik kipróbálásár
a és lőgyakorlati
térül.
A lövölde közelében van az or osz vár i
Dunaág,
melyen
alacsony
fahíd vezet át.
E Dunaág a vizisportnak
szolgál, szamos
k isebb
nagyobb
csolnak
áll itt a sport
kedvelőinek
a rendelkezésére.
A vizen túl
e~y gyönyörü
fásoros
gyalogút
vezet az
Öli get i vad á szl a k hoz, hol étellel itallal
csillapithatja
a kirándul6
éhségét
s szomját. E vadászlaknál
áll a Sz. Kereszt,
mellette harangl~i.b harangg.ll,
magán a vadászlakori pedig a Sz. Szűz képe függ. Ezekhez
évenkint június hó utolsó vasárnapján
1I,"1-
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után 5 órakor körrnenetben
zarándokol
Pozsony ájtatos
kath. lakóssága.
A Sz. Kereszt alján e szavak állanak:
Zur Er inn erung
I an
18:::19/ von
den
I3ürgern
Pre s s II u r gs / 1869. A hagyomány
szerint
az 180<). évi nagy árviz e helyre sodort egy
fakeresztet
s hozta ide a vadászlakon
levő képet. A tulajdonos nem jelentkezvén,
Pozsony
több
polgára
elhatározta,
hogy e Máriaképet a vadászházon
függesztik
fel, a keresztet pedig közelében
állitják fel. 182s-ben
Karolina-Auguszta
kiralyné
koronázásakor
a Kereszt
már nagyon
romladozott
volt.
Ferdinand
kir ály, ki gyakran
sétált az 6ligetben, nevezetesebb
összeget
adott a vadásznak a Keresztnek
megujitására.
1844ben a lövészek
az időközben
ismét romlásnak
indult
Kereszt
helyébe
egy
ujat
állitottak
fel, melyet Kremlitschka
városi
plébános nagy ünnepséggel
megáldott.
1860han az A ve Mária-harangozásra
gyüjtött
pénzen
a harangot
szerezték
be s 1869Len a korhatag
fakeresztet
a mai Kőker eszttel helyettesitették.
Jún. 24-én avatta azt
fel Heiller városi plébános.
Kereszt
és vaskorlát 460 forintba került. Tervbe van véve egy falazott kápolna
épitése, melyhez a
tervet Kittler
Nándor
épitőrnester
készitette.
Amint az e célra gyüjtött
pénz kamatai annyira megnőnek,
hogya
kőltségekhez elegendő,
a tervet valósitani
fogják.
Óváros. (A 1 t sta el t.) E városrész
Pozsony első kerülete
Pozsony legrégibb
részét,
a város
eredeti
magvát
képezi.
liatárolja
délről
a Kossuth
La-

éjszaki há zsor a, nyugaton a l Ial-tér
és a Vártelek-utca
keleti luí zsora, éjszakort
a Kapucinus-út
és a V ármeg yeház terének
déli házsora,
keleten a Nagy Lajos-tér
és
a Vásár-tér
nyugati házsora. E hatdrokban
fogták
hajdan
kőrül
a várost a védelmi
falak, íaltornyok,
zwingerek és árkok, amint
azt a sok helyt fennmaradt
fal-, zwingerés árok részletek
és faltornyok
világosan
mutatják.
A faltornyok
elhelyezése
és kiépitése
a Zwinger-rendszerenalapult,
mi
abbol kitetsző,
hogyakörfalak
tornyai
közül több nem a Iőtalből, hanem a zwingerfalból fejlett ki. Az Ováros
utcái a kővetkező 23: Apponyi-, Barát-,
Bástya-, Korvin-,
Deák-, Dornb-, Halászkapű-, Humrnel-,
Kalapos-, Káptalan-,
Klarissza-,
Lörinckapű-,
Mihály-,
Orsolya-,
Pázmány-,
Plebánia-,
Rőrner-,
Szilágyi-,
Szük-,
Városház-,
Ventur-,
Zőldszeba - utca,
nemkülönben
az
Óvárost
határoló
fentjelzett
utcáinak
és
tereinek
emlitett
házsorai.
Mindezen
utcák együttesen
6()C)53
D-ölnyi
vagy is 58
(1200 O-öles) holdnyi
és 353 D-ölnyi területet vesznek
igénybe.
IJe tartoznak
továbbá a következő
terek:
Batrhyany-tér,
Ferenciek-tere,
az 1800 D-m. nagy Fötér,
Kenyérpiac.
Székesegyháztér.
1865-ben az
Óvárosnak
275 háza volt s e szám van kimutatva
úgy
az 1894-ik mint az 1904-ik
évi adöügycsztalyi
jegyzékban
is. Lakásainak száma 2128, háztartásaié
2666, a lakásokhoz tartozó
egyéneinek
a száma 9446. Kéményeinek
száma 3962.
Pnnr-út. (Paarstrasse.)
Ez az

[os-tér

Ujvűr os keleti

h.u.ir.ihan
a Sane- illetve a
ll. \Ialomligeli
Duna,igig
vezet. Belé tcrkollanak
II Fűzta-,
a Vidg-,
a Kertész-utca.
E1öbb Alsó-S,incútnak
(Untere Schanzstrasse)
hivt.ik , e nevet az
187<). évi júl. 28-iki városi közg-yül~s P rt a rú t névre
változtatta
P a a r Mártori
tiszteletére, ki l\Iagyarország
első föpöstamestere
volt,
szen-ezte
hazánkban
az első postát
és sok éven rit lakott Pozsonyban.
Külőmben a Paar
név eszünkbe
juttatja,
hogy
hajdan e család tagjai városi életünk folyamán szintén
előtérbe
kerülnek.
Azon urak
kőzt, kik a városi tanács meghivása
kővetkeztében a városházán
rendezett lakomákon
részt vettek,
a P a a r ok is előfordulnak.
Igy tudjuk, hogy I590-ben a helytartó,
Ungnall Dávid, a pozsonyi prépost, a personalis,
Arrnpruster
Pál, Dr. Pestalueius
és mások
társaságában
ott voltak
r a a r János és
Pornpejus
is. 151c;-ben P a a r Pornpejus lakada Imára Bécsbe hivatalosak
voltak a város urai is, kiket e lakomán
Heindl lachariás városkapitány
képviselt.
A Paár-út mentén fekszik kelet felöl az
1 holdnyi
és 655 őlnyi Katonai
temető
és a Szegények
t e m e t j e,
Ezektől
délre van a Városi
Vá g h i d, melyr ől
már más helyt volt sző. 1)
Pálft:,T.kt>rf. (P;:i l ffy-G art e n.) A
Torna-utca
és a Várút k őzé eső. a Nándor- és a Teróz város kőzt határt
képező,

Nag ysxombati-úuót

ö

ö

ö
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g yőnyörü
sudaras
fák soroz atából
álló.
ma már elhanyagolt
nyilvános
kert nevét
.4 herceg
Pál ff y-csaladtól
viseli, melynek
birtokához
ez hajdan
tartozott.
A ken
régen
II
város
legszebb
kertihelyisége
volt, eredetileg
francia, utóbb angol ixlésben tartották.
Fasorokból
és terraszszokböl
.állott. 1801 óta nyilvános
kertté
lett, sok
fényes estét látott, kivált
az itt ragyogó
kivilág itás mellett
tartott
Annaünnepélyek
voltak hiresek. de e század
végén
már
teljesen elhanyagolták
s azóta jobbára csak
4 csőcselék
tartózkodási
helye.
A kert
mellett
van, a föbejárásá val a Vár-útra
kiérve,
a ma katonai laktanyavá
átalakitott
Pálffy-kastély
is. E v ár szerű falakkal
biró terjedelmes
kastélyt
Pálffy
Pál,
a
nagy Mik lós györi
hős fia, pozsonyi
főispán
s Pozsony vára örökös
fökapitánya,
épitette azon alkalomból,
hogy ö az 1630.
évi országgyűlés
határozatából
a rombadőlt pozsonyi királyi
vár helyreállitasi
rnunkálatainak
felügyelésével
megbizatott.
E
palotában
halt is meg
Ö
1653 ban IlOV.
zóikán.
E palotában
űlesez ett ll. József
türelmi
parancsa
ötletéböl
1781. évben a
4 hitfelekezetböl
összeállitott
tánulmányi
bizottság.
A palota kápolnája
s többi földsaintes szép helyisége
ma istállokul
szolgái, elsőemeleti
disztermeit
katonai
laktanyákk
alakitottak
;:it. Pincehelyiségei.
kavics-mozaikkal
diszitve,
azonkép
az egykori főuri módra vallanak.
Az egykori,
nyilván
téli
kertűl
szolgált
nagy folyoső-teremsoroz at
eredeti
jellegéböl
ki
á

·1:?7

van vetkőztetve
s részben
a katonai
helyőrség
börtönhelyiségeivé
van átalakitva.
Mitterhauser
városi tanácsos
terve,
hogy
e palota egy részének
meghagyásával
a
többi bontasséle
le s az egész terület parcelliroztassék,
most
kerül a városi
kőzgyűlés
elé. E kastélyt
s kertjét
rajzban
feltünteti a város egyik XVII. századi látképe.
Hajdan e palota kertjében állott aPá
I { f yterem
is, mely nyilvános mulatságok,
müvészi előadások, az uj városi szinház épitéseidején sz inész i előadások tartására is szolgált.
1893-ban lebontották
s helyébe az állami főreáliskola disz es épülete, ennek szomszédságában pedig a kert i területre
az izraelita
iskolák,
a szűlészés Lábaképezdei
ház,
valamint a -volt
gyermek menház
kerültek.
Pálft·y-utNl. (P a l ff y-g- ass e.) Az
Ujvárosnak
ezen
utcája
a Vám-utcát
a
Virágvölgyi-utcával
köti össze és az Országutat hasitja át. Belé szakad a Vallen-utca.
Régebben,
de még a Halácsy-féle
1849 - 51.
évi nagy városi térképen is mint Uj tel e pul c a (Neubau Gasse) fordul elő. Mai nevét
az 1879. évben júl. 28-ikán
kapta
városi
közgyülési
határozat
következtében
az ez
utcában állott
Pálffy-féle
major
után.
E
major oldalfalai 1781-ben Korabinsky
idejében a Vám-úton huzódtak
el. Ma itt a
"'alterskirchen-fde·
munkásházak
állnak.
Az az egész
terület,
mely a Pálffy-utca,
Ország-út,
Walterskii chen-utca
és a Virágvölgyi-utca
kőzőtt
terült elő,
csupa
(aUItetvény volt, amint ezt 'a Nevder-féle
ixzo.
évi térkép rnutatja.
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l Je a Pálffy-utca
neve eszünkbe
juttatja
a Pozsonyban
örökös
grófságot
viselö, történetileg
hirneves
Pálffy
grófi
és her eeg i nem 7. e t ség e t is, rnely
Pozsony
történetébe
sokszorosan
és élesen alakitólag
nyúl be. Ugyanis
e hirneves nemzetség
egyes
tagjai
Pozsonyban
sz üle t te k.") Egyesek
itt kapták
isk 0l a i k i k p e z t e t s k et.v"] Sokan
itt
viseltek egyházi***) avagy
világi m élt ós ágo kat,
névszerint
valamennyinek
legkiválóbb
elisze
Pálffy Mik lős
ahirneves
hadvezér
és győri hős, k it Rmlo1t király
ls<)<)-ben Pozsony
vármegye
örökös
föispánságával
és Pozsony várának örökös Iőkapitányságával
jutalmazntt
s egyúttal
grófi rangra emelt. Azóta az örökös föispánsági
és főkapitánysági
méltóság
elsőszülöttségi
jogon maig
öröklődik
a családban.j] De voltak egyesek Pozsonyvármegye föispáni
helytartóitt)
és főispánjai
is.1)
é

é

ü

*, Említjük gr. Pálftj-Duun
Nándor
Lipótot.
ki
it t 180í -l.eu dec. 2·ik.ill született,
*") Illint 16:i3-1o;lll 1'úll1'y Tamás nyitrai püspök
és fökorlátnok
j Páltfy
)likl,\s,
ki 1670-töl kezdve itt
tanult, Az ujabb időkbell pedig gr. Pálffy István a mai
pozsonyi
grM,
gr.
I'álíly
József',
a jokői
hitbizo
máuy birtokosa
és gr. I'iilffy Béla.
*H) I'alffy ~lik]{,s, a hires györi hősnek Miklósnak a fia pozsonyi
prépost,
t 1621.
t) Igy Pál nádor íin .J áll os Antnl j Miklós koronaőr (1679
előtt}:
Pálffy l\llkl.ls
táborszerongy
és
fölovászmester
(1 694-ben)
s ké:;éhJ. is többen.
tt) Púltl'y Fidélll:l20- ball és Pálffy Móric 1847 -ben,
i) Gr. PáltTy-Daull Nándor 18i14·banj gr. Pálffy
.JÓzsef az első felelős magyar
miniszterium
pozsony-

Többen
itt fejteltek ki jelentős
k z ügy i
Pálffy István, a
tevékenységet,
mint
nagy i\liklós elsőszülött fia, ki mint koronaőr Pozsonyba
hozta
vissza Prágából
57
évi távollét
után a Sz. koronát;
avagy
Pálffy Mik lós pozsonyi főispán, majd táborszernag-y
és főlovászrnester,
ki Pozsonyban
állittatta
feJ az 1723. évi országgyülés
rendeletére
az országos
levéhárat.
Ö volt
mint nádor a neoaquistica-cornrnissio
pozsonyi bizoltságának
az elnöke. Nerukülőmben
Pálffy l\Iiklós kancellár,
ki mint királyi biztos feleskettette
176o-ban szept. 28-ikán a
pozsonyi Hercegsoron
(a mai Esterházy-téren)
a nemesi testörséget.
Többen
itt h a It a k meg és többen el is te m etv é kitt,
mint Pálffy l\liklós a nagy
győri
hős s
ennek fia János koronaőr
s komáromi főispán (t 1646. máj.
29.) Mindkettő
a Sz.
l\Iárton egyházában,
hol amannak emlékét
a szentélyben
álló dombormüves
szép alakos sirköve tartja fenn.
APá
I f f'y-utcában
van, arcvonalával
az Ország-útra
kiérve,
az Uj vár o s i Pl eő

megyei

Wi~p;iuja

1848-han.

()

1866-69-ben

ismét

főispán .
• ) Miut Pál nádor fia János
Antal
1694-boll
nov. 29-ihn;
Miklós koronaór
lG79-beu aug. 12-ikéuj
Miklós nádor 1732-ben
febr. 20-ikáu j Rudolf altábornagy 1768-bau
ápr, 1·Baján; Lipót
Magyarország.
föhadparancsnoka
1773-han
ápril 9-ikéu; gr. Pálffy-Dauu
Fülöp pozsonyi örökös főispán és örökös kapitány 1825ben. febr. 24·ikén; herceg Pálffy József Ferenc, pozsonyi
főispán
1827-bell ápr. 1:1-ikán i gr. Pálffy Júnos Kiiroly 1870-ben
dec. 13.-ikán.
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b ni ah á z. E ház eredetileg
a régi vIragvölgyi templom volt, mely azonban,
hogy
az l~ templom 1888-ban elkészült, paplakká
alakittatott
át. 1901 óta került e ház földszinti helyiségeibe
a virágvölgyi
gyógyszertár.
A plebánia szomszédságában
vannak az ujvárosi
kath.
fiués leányele m i isk ol á k s azokon
túl
van a
Virágvölgyi-útra
kiér ve a plebániához
tartozó kert.
I·á~lIlálly.ute". (P á z mán y g a ss e.) Az Ov.ir os ezen tekintélyes
és szepen
kiépitert
utcája összeköti
a Ventur-utcát
a
Káptalan-utcával.
melyet
keresztül
liasit s
folytatodik
szűk , lépcsős
sikátorban
a
Szük-utcáig.
Házai kőzűl
a Káptalan-utca
sarkán álló kanonoki házak a legrégiebbek,
amit ezek egyikének
utcára kiszőkellö
erkélye is bizonyit. Kőzépkor i hatásos képet
ad az utcának
felső lépcsős
részében
a
két szomszédháznál
alkalmazott
táma sz tő
ívboltozat.
Vajjon létezett-e
ez utca már a
XIII. és XIV. században,
azt kimutatni nem
lehet. Legrégibb
emlitése
még csak I4:Wból való, mikor is mint Sze II t 1\[ árt o II hoz
vezető
sikátor
(Im gasseJ
als rnan
geet zu san.l I\Ierten)
ernlittetik , Kétszáz
év mulva
is Templornsikátor
(Kirchengassl
bei S. Mert) néven szerepel.
l\Iég
későbben,
amint ezt úgy Korahinsky
178r,
évi könyve mondja*), mint a Neyder-féle
á

irja

*) Kleiue Kanitel- o.ler sogenunts PIaffengasse Korabiusky.
A tulnjdouképi
P a II oku tc á j a

(Pfaffengnsse),

mint tudjuk

a mai

Krip tulnn-utca

volt.

18:>0. évi és a l lalácsy-féle
18.\<)-50·I)cn
készült nagy városi térkép
mutatja,
Kis·
Káp tal a Il-U t c a
(K I ein e
Kap ile Ig ass e) névvel jelölték
és pedig a Venturutcától
a Káptalan-utcáig
való részében,
mig ct Káptalan-utcan
túllevő
szűk ős és
lépcsős részét Egy ház fi - köz nek (Xlessnergassl)
nevezték,
mely ma az 1879. évi
ju!. 28-iki városi közgyülés
határozatából
ugyancsak
a Pa 7. mán you t c á h oz tartozik.
Pázmány utca nevét
a nagy
P á 7. mán y
P éte r primas
után kapta, ki egy biharmegyei ösrégi magyar családnak
1570. okt.
a-ikén
született
ivadéka.
E protestánsból
katholikussá
lett főpap mint szőnok
és hitvitatkozó
a legfényesebb
tehetségek
sorozatában elöl áll. Hittudományi
művei
nemcsak
tudományos
tartalmuknál,
hanem a
magyar nyelv mester i kezelésénél
fogva is
irodalmunk legdicsöbb
emlékei közé tartoznak. 1616-ban esztergomi
érsekké,
t62<)-ben
bibornokká
lett. l\Ieghalt Pozsonyban
1639ben április io-ikén. Tetemei ugyanott a káptalani egyház
sirboltjában
nyugosznak.
Sirköve a főoltár jobb oldalán
olvasható.
1903ban az Országos
Pázl1l<Íny-egyesület
fényes
ünnepséggel
ülte meg Pozsonyban
a nagy
főpap emlékér
s koszorúzta
meg kegyelettel sírját.
l\Iég megjegyezük,
hogy ez utcában,
a mai Lábán-házban
állott fenn Korabinsky
idejében a Pat z k ó - féle k n y v n y o m ti a,
mely akkor onnan a Ven tur-utcába
került.
E ház előbb Zbischkő-ház
volt.
Pet.4~cz GJ'Urg)'-ut.cn. (P e t ő c 7,
ö

György-Gasse.)
Az Újvárosnak
ezen
kőzelébe,
legkűlsőbb
utcája a Téli-k ikőtö
annak éjszaki tájára,
a Malomliget i Dunaág-on túl esik. Nevét a magyar szabadságharc egyik jeles vértanúja.
a Csallóközben
Éberklrdon
1805 ben
születeu
Pet ö c z
György
pozsony vármegyei
második
alispán
után viseli, ki Pozsonyban
1849-ben május
zi-ikén
a várhegyen,
a várnak ll. n. koronatornya
tővén,
a "nemzeti
hadsereg
istápolása';
miatt mint "lázaJó"
szen vedett
golyó által okozott martyrhalált.*)
Holtesttet
a nagyszombati-út
közelében
levő katonai
temetőben
tak aritották
el. Emlékét Pozsonyvármegye
közgyülése
1861-ben
jegyzőkőnyvbe
iktatta.
Ujabban pedig
emlékére
szép feliratos vörösmárvány
kővet helyezett
*) A cs. é, k. katonai vizsgülö bizottság itélet hirdetése következdleg hangzik: "Georg von l'etöez aus Ebersdorf'{igy
Couiitats

ElJ er h a rd helyett) ill der Schütt, Pressburger
gebürtig, 44 Juhre alt, katholisch. vorheirathet,
Vice-Gespan
des hiesigeu Comitats, w urde illi

zweiter
Laufe der urit ihm ahgeführten

kriegsrechtlicheu

Unter-

suchung boi g~8etzlidl erhobeneu
'I'hatbestaude
rechtsbestüudig
überwiesen,
im Laufe dieses
Mouats
die
in der tintern
Schütt uuter Commaudo des Ob irsteu
Kosztoláuyi
vorgedrungeneu
Iusurgeuten
durch Repartition au die Ortschafteu
theilweise verpflegt,
für solebe
die Stellung aines Itecruteu-Coutigeutes vou 111 Mann
angeordnet,
und sai llen uuterstehenden
Magistratualeu
au ch schriftlich die Hesorgung vou Kundschaftsnachrichten empfohleu
zu habeu,
Dieses Asseutgescháft
hatte
zur Folge, dass dio b'estelltell
Itekruteu sogleich zur
ungar ischeu Fahne beeidot und nach Comorn ontsendet
wurden,
Georg VOll Petöcz ist dalier nach Jen besteheuden gesetzlichen Normen,
wegeu facl ischer Theilnahme
an Hochverratu,
mittelst Urtheil vom 23. d. M. seiner
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Pozsony
Székház

vármegye
kőzőnség
e a megyel
nag-y termének
falaba").
I·et.~Ii-ntcn.**) (Petöfigasse.)
A
Terézvárosnak
e jelentéktelen,
félreeső, ele
festői utcája a Várlépcső-utcát
köti össze
a Mik lős-utcáva l és a Várt elek - utcával.
Ezelőtt Ki s-v áru tc á nak (Kleine-Schlossgasse) hivrák.
Az 1879. évi jul. 28-iki városi közgyülés
nevét
hazánk legnagyobb
lyrikusa , a "Talpra
magyar"
(1848. márc.
ry-ike] kőltője,
II halhatatlan
Petöfi
Sánti o r tiszteletére
keresztelte
el mai nevére.
Szület ett Kis-Körősen
1823-ban jan. isején.
Meghalt
harc mezején
Segesvárott
1849ben júl. 3I-ikén.
6 Pozsonyban
I843-ban
a róla
nevezett
utcának,
a V árlépcső
z.i-ik
fokánál
álló
viskójában
irogatta
Kelmar
Józseffel,
a Pozsonyban
most
is
élő
nagyérdemü
veterán
iróval
s
költö vel az "Országgyi.\Iési
Tuclósitások"at. A nagy költő lakása
azonban nem itt,
hanem a Bél Mátyás-utcában,
a pozsonyi
Vice-Gespansstelle
St rang

ontsetzt,

verurtheilt,

ciustweilcu,

dagegell

und zum Todo durell den
dessen

und his zur Eruiittluug

Gosammtvormögon

der Entsehadigungs-

ziffer,
mit Sequester belegt worden ; welches Kriegsrehtsurtheíl
lilit der Abuuderuug
der 'I'odesstrufe des
Stranges in jene dos Erschiesseua
die Restiitigllng
erhielt, und am hentigen Ta ge in Vollzug gesetzt worden
ist. Pressburg, am 24. Mai 1849. YOIl dor k. k. Mili tűr IIII ters lich uugsco IIIUIissi on.
*) Felirata a következő : "P oz S o II Y vár megye
k z n s g e Pe t d c z Györgynek,
a hazáért
l8·!9. május
h6 24-én
vértanúhalált
s z e n v e d e t t Il-dik a l i s p u j n a k '
ö

ö

é

á

.,,) Az utca feliratán

hibásau

á

Pet

ő fy.
28

-134

tC\'Ö .egyl;ori
evang.
convent
tulajdonát
Llasko virs-féle,
az akkori tanulők
által közönségesen
D i á k kas z ,i r nyá nak
nevezett házban
volt, amint ezl a Toldy-kőr
által e ház falába helyezett
feliratos márványtábla
hirdeti").
Pozsony
városa
méltó
módon igyekszik Petőfi nag)' geniusza iránt
való hódolatát
leróvni,
amikor Rippl hirlapiré
inditvanyrira
lelkesen
elhatározta,
hogya
kőlt önek
Pozsony legszelJb
terén
méltó szobrot állit. Csakhamar
megalakult
a Petőfi-szoborbixonsig
, mely gyüjtést
inditott
meg
és szoborp.ily.izatot
hirdetett.
Mindkettö
eredményes
volt. Az eddig begyült pt~l1zösszeg 31..115 korona, a pályáznn-a
pedig tőbb mű érkezett
be, rnelyek kőzül
kivitelre
a pozsonyi
születésü
Radnaié
lett
elfogadva. E szebor a 1Iummel-szobor helyére
kerül
a Szinház
átellenében
s a Sétatér
bejárójához,
mig a lIummel-szobor
az Ú. n.
Kis-Sétatérre,
a Notre-Dame-kelostor
elé
kerül.
Petz1-ut(~n. (P e t z l g a ss e.) A Terézvárosban
a Mária
Terézia-utat
köti öszsze a Váraljairévparttal,
Nevét
1~79. júl.
28-ika óta viseli az alapitványa
révén nagyérdemü Pet zi Imre után. Született Baziriban s rSoo-han lett márc, 4-ikén pozsonyi
*) E lakóház
felkutatás.inak
az érdeme
idősb
V ut ko y ic II Sándor uugy bllZö'ó~áö'ú jeles Petőfi-kutatóé és ű iuditvúnyoztu
II
h.izuak
eiuléktáblával
való
megjelölését.

Ez

emlékt.iblu

feliruta

a küvetkezd :

Ebbeli a házban
lakott / [letöfi
S,Lud or 11843
uuijus
és június
hónapokbau.
/ Kegyeletes
emlékül
a
"l'oz~olJyi
'1'ul,ly-k,jr" / 1900 március hó Lő-én.
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polgár. :\Ieghalt Pozsonyban
rSőo-ben ápril
havában.
U városi
oeconomus
(Kuchelxpeishándler]
volt s 186~-ben december 22ikén nejével
Petz l született
Speeli Terézzel együttesen
alkotott
végrencleletében*)
a pozsonyi Leves
o sz t ó intézet számára
tett, karnatai által feltételesen
10 ezer tor intig Ielszaporodhatő
hagyományt
s ez intéz etre hagyta a hegyi liget azon részét is,
mely Diákerdö
néven
ismeretes.
justi
polg,írmester cthagyomán yt úgy értékesitette,
hogy annak fejébt>n a Levesoszto
intézetnek 300 forintot juttatott,
a ligeti
fekvőséget pedig városi hegyi
diszligetté
alakitotta.**)
*) 1·; végrelldtlleL I.iÍra,lékáb:1II inoudja : "!<',,rner
'jr.!1J811 wir ali, da,;~ was nach Berichtigllllg'
,ÜJllmtticher AlIslag"l'n
uu.l Legato
erübrigeu
wird,
sull YOr
Allcm zur Berichtigung
der Steinpol- 11ll(1 Erbgebühren
derart
verwendet werden, dass all II Legutaro die ihnen
zugedachten
Hetrűge
vollz.ihlig'
ohne Abzug' erhulteu,
sullto alJc,' nach Eutrichtuug
der er wühnteu
und Erbg~llÍihrl'lI
von uuserer
Vcrlasseuschaft
noch etwus erübrigeII, so soll diesel' Uoberschuss
f íj r die
hi cs ig' e
Sup p e II a II sta 1 t capitalisiert
und die Interessen
hievon als Ileitrag
ZIl dell Kosteu dél' jíihrlichen
Suppenvertheilung
verwendet
wer.lou, 11'1'1111 uber
dieser
der
Suppenaustalt
zugedachte
Ucburschuss
über
lOnOU ll.
C~he hetragen
würde
der ll[ehr],etrag
deru hicsigen
A r III011fon de zufalleu solk"
**) Az IRti!:!. évi jún. 2-iki tanácsi jegyzi;kiillyv
szeriut
"a hagyatékhoz
tartozó eni!; l úgynevezett
Stud euteuwald)
utoljára
is csak akkor adatik
el, ha az az
adoműnyosokuak
kielégítésére
okvetlenül
szükségesnek
ruutatkozuék,"
Ez
el'lliít
kihasitották
az
egyetemes
örökségból,
mert nem került eladásra s 300 frtnyí készpénz fejében
tanáshat.irozatilug
a város tulajdonába
vették.
2H*

Plebálliu-ntc.~a. (P far r ga ss e.)
Az Óvárosnak
ezen kissé emelkedő
utcája
a Klarissza-utcát
a Káptalan -utcá val kapcsolja
össze. Nevét
a Kaptalan- utcában
álló, de a Plébánia-utcába
kiérő
belvárosi
plebániától
veszi.
Hajdani
neve ép úgy
mint
a Klarissza-utcáé
Apá c a- vagy
Sz ü z e k-u tc áj a volt, mert ez utca is a
Klar issxa-Szűzek
kolostortelkét
tette.") A
mai
Klarissza-utcától
való, melyet
JobbSzüz-utcának
is neveztek,
megkülönböztetésül mégis
Ba I-S z ü z-u t c á nak
is nevezték.t"}
Úgy a Neyder-féle
1820. évi,
mint a llalacsy-Iéle
18.J.I)-So. években készült nagy városi térképen
névtelenül
áll.
Ez utcában
feliünő
az 1899-ben, az országos rnüernlékek
bizottsága
által 30 ezer
forintnyi költséggel
szépen restaurált
Kl ar is sz a-t em pIo m déli oldala az ötszögü
s nyúlánk
kősisakos
toronynyaI.***)
A
templom nyugati disztelenség e abból magyaráxandö,
hogy
az a Plebániaés a
Káptalan
utcák sarkán
álló kanonoki ház
által fedve volt. E kanonoki ház templomig
terjedő része a templom
legujabb
restau*) Korabiusky szarint ueve J II ngf er u g a s S 1.
.*) Korahiusky szeriut : Das 1i u ke .Tu II g fer ng ass 1 au dom ehemuligeu Sandwinkel,
öffuet deu Weg
in die grosse Kapitelgasse, Das rechte
JUllgfernga íj si endiget sich rechts am Heukergassel.
links am
sogeuaunton
Bergl, wolchos ill die grosse
Kupitelgasse
führet.
***) Az uj torony
19,500,
a teuiploui
restaurálása
1l0!.0
Ior intba került.
L. külöubeu Kl ari s s z a-ll t c a alatt, Ieuutebb 255. I.

ni
rálásakor
bontatott
le:;
láttatott
el vasUgyancsak
a restauráláskor
ker itéssel,
készült a tornyot t.imog ató, az utcába jól
kiszökellő hatalmas támaszpillér
is. Ez csakis
biztonsági
épűletrészül
tekintendő,
mely az
eredeti tervben
hi.inyzik.
Etámaszpillér
ma teljesen
tönkreteszi
a torony
eredeti
épitesének
merészségét.
A plebánia-épületnek éjszaki oldalán, mely ez utcába terjed
ki, szerubeszőkő
az ágtagozattal
ékesitett,
most már befalazott
ablak-erkély.
J Iogy
a plebánia-épület
eredetileg
két házból keletkezett,
kitetszik abból, hogy nemcsak a
Kápialan-,
hanem a Plebánia-utcában
is van

kapúja.

pó,.tu-ut(·a. (Pos t g a s s e). ANándorvárosnak
ezen utcája a Széplak-utcát
köti össze a Vasár-tér
felső vagy is éjszaki
részével,
a régi Irgalmasok
terével. Nevét,
Kor abinsky idejében 1781-ben Po s t g a s s l,
a régebben
a kőzelében
elhelyezett
p ő's t a
után
kapta.
Korabinsky
emliti,
hogy a
Po s tga s s I sarkán
(a Széplak-utca
felé)
egy régi sarokkő van héber felirással,
de
ma már e könek nyoma veszett,
pöllni-utcn. (pöllngasse.)
Az
Uj városnak
ezen utcája az Esterházy-teret
köti össze a Sane-úttal.
Belé szakadnak
a
Kapás-,
a Hadaprőd-,
a Kőtélveröés a
Belnay-utcák.
Délnyugatról
a lovassági laktanya épülete és területe fogja be. Hajdan
a Pöllni utcanév kit erjedt a Grassalkovich
térig, mert a mai Donner-utcát
is a Pőlln
névvel jelölték.
A mai Pöllni-utca
volt az
Als Ó-P ö II n i -utca , a mai Donner-utca
a

Felső-l'öllni-utca.
Ami a Sauc-úton túl
volt azt már nem l'iillni-lItc;'mak, hanem P l In i-ú t nak (I'llllner-\\'eg)
nevezték").
Ezt az
1X79. évi jul. 28-iki városi közgyülés
megszűutette,
a Pőllni-utca
nevet
csakis
az
Alsó-Pőllni-utcára
szorit va. Nevét ez utca
a P ölI Í1 nevü szölödülőtől
vette, melynek
legkülsőbb
határa már az erdöséggel
érintkezett. Mint utca a középkorban
nem létezett, Je mint dülő gyakran emlittetik.
1464ben Orti Jobst pozsonyi
polgár
és neje
Brigitta a P Ö lill dűlőben
fekvő szölöjüket
eladják a sz. László-ispotálynak.
Az 1542.
évi szárnadókőnyvek
szerint
Pozsony
város is birt a Pöllni dűlőben
sz ölövel.
I»ötc!'ieni-út. (P Ö ts c h en w e g.) Ez
út a Pozsony, a Váraljai-révpart
átellenében
a városi
diszligeten
felül fekvő s egész
Károlyfalva
irányáig
húzódó szigeten vezet
végig. A szigetet a Duna főága és annak most
már felső részében elzárt, de azért vizzel még
mindig megtelő,
85622 []-ölnyi
vagy is 71
(1200 O-öles) holdnyi
és 422 LJ-iilnyi területet elbor itó oldalága
alkotja. Ez olda lág,
a P ö tc sen i á g, jeliili egyszersmind
Pozsony sz. kir.
város határát.
Egyes részei
külőn nevek kel jelöl vék meg: Leopoldihaufen,
Ursulinerhaufen,
Pötschen-Überfuhr,
Bendnerich, Pötschen-liget,
Pötschen-kertek
stb.
A városi kamara-számadások
először 1400ö

*) A Neyderféle
1820.
évi városi
térképen
a
G rassalkovích-tértöl
a Sinc-út ig P o II ell - G ass e néven szerepel,
a Sáuc-úttól
az útnak hegyi folytatása
P ö II II e r - W eg néven.

ban emlitik p e t s c h u e r , r.iór-ben
\Vötzsch en néven. E nevét valósxinűleg
a hajdan olt tuny.i zott be s s ell y ő k (Petschenegen) után kapta. A bessenyők
tudvalevőleg
Pozsony
megyében
Kis- és Nagy-Padany
helységekben
is letelepittettek.
A pötscheni
slig-et is igen alkalmas tartózkodási
helyül
szolgálhatott·
nekik. Val6szinüleg
a mosonmegyei, eredetileg
a németek ellen határőrőkűl rendelt bessenyőtelepekből
rajzottak
Pozsony alá. A kőzépkorban
Pozsony házi
kertésaéte
és gyümölcsgazdasága
mondhatni
e szigeten jutott volt belterjes virágzáshoz.
Ezt a régi
számadások
és végrendeletek
felesen bizonyitják.
A kőzépkorban
a gyümö\cstermés:
alma, körte, diő jelentékény
jövedelmét
tette a városnak.
Mint a tüzelő
fa, széna, úgy került a gyümölcs is a városi
polgárok
kőzt kioszt ásra. A ligetekben
ma
is kivált a hatalmas diófák ontanak
gazdag
dió áldást,
ele az útmenti
szil vaterrnés
is
jelentékeny
bevételi
tételként
szerepel a
városi költségvetésben.
Hogy helyütt tölgyfákban
is dúslakodott,
azt ma is hirdetik
az utohajtások.
Gazdasági
tekintetben
e
sziget
ma sem jelentéktelen,
kivált
kerti
növények,
gyümölcs
és faterrnelés
tekintetében. Halácsy felmérése szerint a pötcseni
sziget kerti területe
162422 O-öles
vagyis
135 (1:200 O-öles)
holdat és 422 O-ölet tesz.
Erdőségi
területe
pedig,
beszámitva
az
utakat és a pötcseni Dunaágat,
692362 [Jölet
vagy is 576 (1200 O-öles)
holdat és
1162 O-ölet.
Van itt a városnak
is faiskolája. Az Ernhoffer-féle
régi pozsonyi cég
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pötcseni faisleolaja bőven termeli a megyfaanyagot,
melyből
e cég a Budapesten.
Becsben, Németországban
és a Keleten is
nagyon keresett pipaszár
és szivarszopőka
készitrnényeit
és keresett sétabotjair
kész iti.
A Pőtcseni- út asz ige t f ő nél (A uspitz)
veszi kezdetét s csakhamar két főágra szakad, melyek egyike a sziget éjszaki, másik
a déli határán vonul el. A sziget belsejét
a föútakkal szamos, együttesen
8505 [J-ölet
vagyis 7 (1200 LJ-öles) holdat és !os 0ölet kitevő
útág kőti össze. Nyaranta, bár
a szű.iyogsereg
nagyon
alkalmatlan,
a
pozsonyiak előszeretettel
keresik
fel az
erdős avagy fasoros kellemes
szigetet
s
térnek be a sziget nag·ydunai partján álló
ven el égi ö be uzsonálni.
Van a szigeten
Vad á szl a kis.
I-ruy-utcu. (Praygasse.)
E három szögben
megtörő
nagy kiterjedésű,
még csak részben kiépitert
utca, az Erzsébet-utcát kőti össze a Duna-utcával
s keresztben metszi a Kórház-utcát.
Belé szakadnak
az Eötvös-utca
s a Temető-utca,
másfelől a Mező-utca.
Egy részében határt
von a Nándor- és az Uj város, más részében a Ferenc-Józsefváros
és az Uj város
kőzt. Az Erzsébet-utcától
a K6rház-utcáig
terjedő részének déli házsora a Nándor-,
éjszaki házsora az Uj városhoz tartozik. A
Kőrház-utcátől
a Mező-utcáig menö részének
déli házsora
a Ferenc-Józsefvároshoz,
éjszaki házsora, illetve kertterülete
az Ujvároshoz tartozik, a Sz. András temető területével eg yütt.
Régi
neve H ~inis c h-

Hl

utca

volt,

az Erhúzódik,
Ki s-I spo t ri l y-u tc á nak (SpitaJg<lssl-nak)
nevezték
1781-ben.*) Nevét ez utca az 1879.
évi júl. 28-iki városi kőzg yülés határozataLól Pr a y György,
hirneves
tőr ténetirő,
~ magyar
Livius
után
kapta.
Szül<?tett
Iir sekujvért+)
1724-ben szept. 13-ik,í.n. O az
174C)-so·ik iskolai évben a poz sonyi jez suita
gymnasiumll;íl
a rhetorikai
osztály tanára.
Ií67-ben
ősz óta állandóan
telepedett
le
Pozsonyban
s innentől
fog\'<l egészen
a
történelmi tanulmányoknak
adta magát. Az
1767-68
iskolai évben tanulmányi felügyelő egész 1771. őszig samellett
historiographus
collegii. A rend utolsó két évében
szintén a pozsonyi collegiumban
van historiographus
és bibliothecarius
minőségben.
E minőség ben érte őt a rend feloszlatásának sorsa. A feloszlatás
után ~I a gy a ror sz á g tör t éne ti r ó j á nak
nevezték
ki, egyúttal
az
egyetemi
könyvtár
és
kőny vnyomda igazgatójának.
Aztán termavai apát s nagyváradi
kanonok.
l\Ieghalt
Pozsonyban
1802-ben
78. éves
korában.
Valami 54 munkát
irt, legtöl>bje alapvető.
177o-ben fedezte fel Pozsonyban
a káptalani
levéltarban
a hires Halott
i be s z éde t
(Pray-Codex), mely eg-ymaga
is halhatatlanná teszi nevét művelődéstőrténelrnűnkben
•
zsebet-utca

azon

részét

pédig,

és a Kérhaz-utca

mely

kőzt

•

Spitalgussl,
welc IIes ZUIIl
Schöudorferthor
dern Spitalthor
t. i.), írja Korabiusky,
Sokan szer iut Pozsonyban, do il pozsonyi fiíplebűuia-teuiplom
unyaköuyvében
nem fordul ciii.
*)

führet

(VI)II

+)

vonala
a
aSz.
A ne! r á s te m et ö t szegi be. Ezen 11532 O
őlnyi vagyis <) (12000
öles) holdnyi
és
732 LJ őlnyi
temető
1784-ben
nyilt meg,
mikor a duna-utcai
Lazaret
mögött
levő
régi Sz. András-temetőt
felhagyták.
Ez okból uj Sz.
And r á Soteme t ö nek
(der
Lazareth
oder neue Andreas Freythof)
is
nevezték s eredeti területe csak 1618 O ölnyi
volt. Ma határolja
éjszakon a Mező-, keleten a
Zsigmond- király,
délen a Fűzfa s nyugaton aPray-utca.
Befoylaló
falai
mentén
szebbnél
szebb sirkápolnák
és kryptasirok
vannak. Tőbb jókarban
tartott,
egymásr
derékszögben
metsző
utak
több osztályra
osztják. Van nagyobb
arányokban
tartott
kápolnája,
mely
186I-ben
Feig ler Ignác
épitész tervei szerint épült. Mellette van a
csarnokos
halot
ti ház a holtak félravatolására.
A temető belsejét is sok szép és
gazdag
siremlék
disziti.
Sok
nevezetes
halott
alussza
azokban
a feltámadásig
a halál
nyugasztaló
álmát.
Országos
nevű s hazai
kőzéletünkbe
cselekvőleg
befolyt egyének kőzül
Szl á v y József volt
koronaőr
és ministerelnök ; gr. Sz é ch en
Antal, hirneves politikus, tudós és iró ; gr.
Est e r ház y István, 48-as honvéd s pozsonyi
főispán. A tudósok
kőzül
Szl eme n ic s
Pál hires jbgtudományi
ir
Viz kel et i
Ferenc, egyetemi tanár; Dán ie li k józsef
a fényes tehetségü
akadémikus
s több jeles
mü ir6ja;
csatoszegi
C sat 6 Pál, a M. T.
Akadémia
és a Kisfaludy-Társaság
jeles
A

Mező-

Prav-utcának
és a Fűzfa-utca

délkeleti
kőzőtt

ó

;

tagja;
R ó nay Jácint püspök, Kossuth
fiainak londoni t~S Rudolf koronaherceg
bécsi
tanitója
s Valéria
tőherceg nö nevelője;
K n a II z Nándor püspök a 1\1. T. Akadémia
tiszteleti
tagja,
történelmi
téren elismert
tekintély;
Ilo II á n Adolf hazánk egykori
jóhirü protornedicusa
: R ény i József iró s
a humanista-kor
szorgalmas
kutatója;
K ön y ii k Y József régiségi
iró s a városi muzeum első rendezője;
V II t k o v ich Sándor
akadémiai tanár, ir
és lelkes lapszerkesztö.
Művészek
és műtudősok
k őzűl
Kum li k,
1\1eye r 1> erg e r és Thi ard - L a for est
kiválő
zeneszerzők,
illetve zenedirigensek
s
Ma j s ch Elle kitűnő interieur és csendélet festőrnüvész. A nagy szabadságharc
részvevői
kőzül U u e r l on el e Nándor, 1\1es z l én y i Jenö
és K r á 1i kl )énes ezredesek, valamint a Schwechátnál megsebesült
s itt meghalt ifjú Sze nd e Kálmán. A város polgármesterei
k őz űl
Justi
Henrik,
az !8-J.8-iki pozsonyi
nemzetőrség parancsnoka,
továbbá Go t t l 1\/(Jr,
1\1erg I Károly, T a II e r Pál. A város érdekei
őr
nagy érdemeket szerzett egyének
JI e i II e r Károly püspök s városi plebános ,
Edi
Tivadar,
1\Iartinengo
Nándor,
a
pozsonyi tLb::oltóság első szervezője
s a hazai tornászat
megalapirója.
l Iazánk ipartörténetében
fényesen feljegyzett
vállalkozók és iparosok kőzül : P a lu g ya i Jakab
hires vendéglős
és M a rt o n Lajos kiváló
mülakatos.
I·re~·NzKristóf-lltcU. (P re y sz
Kr ist o f ga s se.) A Nándorvárosnak
ezen
a V ásrír-teret a 1\l.iria-utcá val ősszekőtendő,
ó

k

ül

k

őzül

IH

párhuzamosan
hal adandó,
még csak tervezett uj utcája nevét a Pozsonyban ISls-ben született
s a magyar névre a
külfőldőn,
főleg Németország
tudományos
köreiben
fényt
árasztott
Pre ys z Kristóf
után viseli. U volt Zsigmond
brandenburgi
választó
fejedelem titkára,
majd frankfurti
s kiinigsbergi
főiskolai tanár s tőbb tudoa Kórhaz-utcaval

mányes

mű

szer zője.

)C,ál~ócz,' ~"erellc-lItml.

(Rákócz
y
Fer e n c g ass e.) A Ferenc- Józsefvárosnak
ezen utcája a Széchényi-utcár
köti össze a
I\lalomligeti-úttal.
Aihasitja
a Nádor-utcát.
Ez utca hazánk nagy
sxabadság hőse, ll.
Rák ó c z Y Fer e II c fejedelem
után van
elnevez ve, ki 1703. jún. 7-ikén
l\Iagyarország
függetlenségét
proklamálta.
Született 1676-ban már c. 27-én. Meghalt Rodostóban il l\Iárványtenger
partján
1735. ápr.
8-áll. Tetemei ez időszerint
még Konstantinápolyban
nyugosznak,
a galatai
Saint
Benoit-Kolostorban,
de a Th a 1 y Kálmán
lelkes
Iáradoxásai
által meginditott
nagy
nemzeti
mozgalorn
és a magyar
koronás
király 1. Fer e II c J Ó zs ef hozzájáruló
engedélyezése
kővetkeztében
legközelebb
haza szállinatnak
s a kassai domban végleg
elhelyeztetnek.
Pozsony város hazafias kegyeletének
azzal adott ország-világ
előtt
kifejezést,
hogya
Rákóczy
Ferenc és társai által meginditott szabadságharc
200 éves
fordulója alkalmából
1903-banKonstantinápolyba indult zarándok-magyarságban
magát a törvényhatóság
egyik kiküldött
tagja
által
képviseltette
s a nagy szabadság-

hősök
slrjalra
tetett el.

ld.

disz es

koszorukat

helyez-

llaJun-szli:y Ist,,-nll-ntcn.

(R a k o v s z k Y ga ss e.) A Ferenc-Józsefvárosnak
ezen uj utcája a Kernpelen
Farkas-utcából
szakad ki s egyelőre
zsák-utca
marad. Nevét a pozsonyi szűletésű
id. R ak o vsz k v István,
cs. és kir.
kamarás
után kapta,
tS volt az els.'), ki a gazdag
városi levéltárat
rendesen
tanulmanyozra,
névszerint
annak
dús történeti
adatokat
rejtő számadási
kőnyveit.
Életén át ernyedetlen i.'tgybuzgalommal
folytatott kutatásának eredményeit
aPressburger
Zeitung
több évfolyamában
tette
kőzzé
e cimen:
Geschichtliches
b e r Pressburg:
Pressburg
u. seine
Umgebung,
és
Alterthümliche
Ueberlieferungen
von Pr e,ss b u r g. Számos cikket tett közzé
a 1\1. T. E r t e k e z ö, a Századok
és aM.
Sio n cimü folyóiratokban.
1884. febr. 28-ikán
ajándékba adta a városnak
két foli6 kötetre
terjedő sajátkezüleg
másolt latin és nérnet
D i pio m a tar ium Po s o n i ens e-jét, azonkivül a Pozsony
történetére
vonatkozó
időszaki kőzlernények
és nyomtatványok
gyüjreményét,
Munkái a város történetének
megismeréséhez
alapvető
kutforrásokul
szolgáinak.
Mejrhalt
Pozsonyban
lőrinckapűutcai házában
1891. dec. 8-án.
Raktár-utca. (M a gaz ing ass e.)
Az Uj városnak ezen a pozsony-szombathelyi
vaspálya ir.dóházán
túl vezető régi utcája") a
ü

*) Múr a multsz ázudi térképen

valamint

a Ney-

L:;igmond király utat kelti őssze
a Füzfautcával
és aihasitja
a Rozgonyi
istván-.
utat. Nevét az lö79-ben
itt állott
1isz tr akt ára k után kapta. Ma itt a nevezett
vasut
közelében sz intén raktárak találhatók.
ltune"HH:IHtváll-utca.(Ra
Il e yssga ss c.) A Ferenc józsefvárosnak
nen új
utcája egyelőre
a Grossling-uteát
kőii ősze
a justi-sorral,
ele tervbe van
véve
azt a
Duna-utc.iijr
l11e~'llOsszabl .itani .. -\thasitja a
Szlemenics I'iil_, az id, Ra kovszk y István-utcát és a CYé.ir-utat. Nevét R a n e y s s") István
után kapta, ki I'ozsouynak
q,)7-Lj39-ig~
LI_12-ben és 14.15- LI-l(l-ig Li r;í.ja , Li-35-- I..J-36i~' és LlS-J.-1-J56·igpolgármestere,
145I.
február rc-ikétöl
1-J52. jun. 2-ikáig harmincadosa volt.A város történetében
emlékezetes
szereplésü
fér ti
eszközölt ki 1436. jul. 8-ikán
Zsigmond
k irályt ól Pozsony
városrinak
uj
ciniert.
(')' erősittette
meg lÜ6. jlll. l)-ikén
Zsigmond
királ
tal II
Endre,
Robert
Károly é,~ 1. Lajos pozsonyi
szabadalomlevelét. O panaszolta
fel Li-36, jul. 15-ikén
Zsigmond
királynál,
hogy Pozsony
viirosa
harmincadrnentességi
szabadalmában
sérülést szenved.
(í irat.ta át 1-J3ö ban jul. 13ikán a pozsonyi
káptalan
által Erzsébet
királyné
1.:138.jun. zr-iki szabadalomlevelét.
O iratta át 1438. okt. r.r-ik én nevezett
ú,

()

y .u

(Jer-félén is, ha neru is Illint
ti t ki vall joliil vc.
li a

II

t,'khall

r.

utca,

hanern

miut

III e ~ II i

*) Neve
az
••kirutokl.au
HalIcs,
Honos,
e j s, II II II ey"
Ill\ II c )' ,; z é" It elle i ss változa("rdul

el;;.

·lt7

káptalan
áltnl il városi
l'rivil(~gilll11ot.
()
kész iueue
I.Ul')-LL3C.) lien
il most
hires
unik umot tevö pozsonyi nagy telekkőnyvet
,
() vett részt
LL)\)-ben
.-\Ibert
k ir alynak
Székesfehérvárott
tartott
koron.iz.isáu.
()
szerezte
me~ Albcr t
k ir ly t ól LljlJ-ben ~~
város részt~re a hidvárnés a révjogot.
t)
védte meg hazatlas
lJllzgósággal
Alher t
kiraly
özvegyt~nek
Erzs,:belnek
és fiának
Lász lónnk érdekeit. Er.zsélwt k ir.ilyné azért,
amiért Ranes
birónak a város és a királyné
ügyében
sokat kellett ide-oda
lnvagolnia,
neki lovat adat. q.+o-ben máj, ll-ikén részt
vesz V. Lászlónak
Székesfehérv,lrott
történt koronázásán.
I4_~6-ban Székesfehérvárott részt vett a febr. <)-iki király választó
gyülésen S tudósittist
küldött haza V, Lászlő
királylyá
tőrtént
rnegválasztásáról.
Tőbb
levele Bécsben kelt, Illi mutatja. hogy városi és országos
ügyekben
Bécsben
és a
bécsi udvarnal
is járt.
JCa.l·ger-uüm.
(R a y ger ga ss e.)
A Teréz város eme már a v.ir mögé eső
és il CsiÍszár·útra
kivezetö
utcáját
régen
p o c okt ele IInek (Ratzenstadtlnak)
hivták,
mit az lö79 évi jul. 2ö-iki városi közgyülés
mai nevére megváltozt.uott
R il Y ger
Károly és hasonnevu
fia pozsonyi jeles orvosok tiszteletére.
Rayger
Károly,
az apa
Pozsonyban
született 164I-ben szept. az-ikén,
tanult Altclorfban,
\Vittenhergben,
Strassburgban. Leidenben,
Párisban,
Montpellierben. Tudorr
Strassburgban
avattatott
1607ben, Pozsonyban
j6()!)-han telepedett le, hol
Lipót csriszár
(it udvari orvosának
nevezte
á

á
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k i. 167--1-hen nőűl vette Juditha
Katalint,
kivel 7 lia és 1 leánya volt. l\Ieghalt
1707
jan. r.i-ikén.
A legkitünöl>b
orvosok
kőzé
tartozott,
kir ől ir ták : neque enim nomine
et sermone,
ut multi prodolor l sed re et
opere
I\fediclIs
iuxt a 1 Iippocratis
legem
extitit, nec timidus
aut tumidus,
sed summa cum pru.lentia
et cautione
medicinam
Iecit, Elpusztult sirkőve
méltán hirdette:
llic
iacet \' ir mag ni no Il1 ini s Carojus Rayg,'rus. Irodalmi munká ssága kiter~,ed az orvosi tudomány
minden
ág"ára. () fedezte
fel a tűdők uszőpr óbáját.
Müvei
\Veszpréminél és V ámossynál
vannak
felsorolva.
Fia 1675-ben született,
külföldőn
tanult s
több orvosi értekezést
irt. i\Ieghalt 1731 febr.
s-ikén Pozsonyban.
Jlázglua l-ál-uÍ(·u. (R á z g ha
Pál - G ass e.) A hegyvidék
ez utcája
a jeszenálc
Jánosés a Zrinyi
Miklósutcától
huzódik
éjszaki irányba s egyesül
ismét
a jeszenák-utcával.
Nevét
a bazini születésű
Ráz g li a Pál pozsonyi eváng.
lelkész tiszteletére
kapta, mint kit 1849-ben
jún. 18-ikán a szabadságharcban
való tettleges részvételért")
a cs. k. haditőrvény*) A cs. k. katonai \"izsgali,bizott,;,ig r.ila a
kiivotkozö hirdetést tetto közzé : "Palll
Ház g h a VOll
Biisiug. Pressburger
Ko mitats gebűrt.ig , 50 J ahre alt,
augshurger
Confossion. vcrheirathet,
Vater VOll 5 Kiuderu, Pre.liger der hiesigeu ovangelischen Gomeiude, ist
ill dor wider ihn abgeführtun
gerichtlichon Untersuchung
beim ril~htig gestellten 'l'hatbestande
theils gestüudig,
theils durch beschworue Aussagen
glaubwiirdiger
Personen rechtsbestüu.lig
ühor wiesen, zu drei verschiedenen
Muleu und zwar : in Presshurg
am 19. Oktohor v.

szék euvhaneulac
kőié! által való
sv ,
b
b
it élt s kin aztán ez itéletet
végre is
ta. Tetemei a pozsonyi Kecskekapu
levő c\'áng. temetőben nyugosznak,

halálra
hajtatmellett
hol sir-

,J. YOUI Halkone des G;l;:;lhl'fl's zum grüueu
Bauui
Jer
vers.unmelteu
Nationalgard
un.l Jer zahlreich
auwoseuden Volksmenge
: sedunu zu Kittsce
dem Lereits gegen
Oesterreich
ausgcrücktcn
1., ,.rdell
selbst i endlich yor dein
'l'reffen hci Schweclrat
- wohiu or urit dor ungurischeu
Insurgonteu-Anueo,
als Feldpredignr
mitzog,
öffeutlicho ~"gcu ,lit! besteheude
Dyuastie uud gesotzliche
Or.luuug
gl!riehtete
lte,j()u
liochverratherischcu
Inlialts
gchalteu,
das Volk zur Ilewaffuuug
gegeu dio leg itime
H~gierullg
uufgcfordert,
dio zur Iiückkehr
vou Kittsee
nach Pressl.urg
g esiuutcn Garden zur Vorrückuug bewogl"U, und endlich
zur Ausdauer
im Kampfe
g·egeu
dio
k. k. öster. 'I'ruppen
aufgcllIuntert
zu haben i eheu 80,
.las~ er al~ 1\1itglic,l «inos
polirischeu
Cluhs die mittels der I',,~l .!illg'<!1.IIIg-tÚII Ilrillfú im Interesse
der Hebullen erhruchen,
und dio der Aufdeckung
yor uufrührcrischen
und hochverrűthorischeu
Verhaltnissou
hiorlands
gdiihrlichell
eder verdüchtigen
Schrift en und Drucksorten
.lem
H,'gicl'llllgs- Connnissűr
Uj házy
ausgoliefert
h a be, und
zugloich
\' erfasser
mehrerer
autreitzeuder
Z"itllllgsallf"iitze
gewesen sei. - Derselbs
wurde daher
weguu
Jes Vl rbrecheus
der fortgesetztou
'I'heilnalune
am bewaffueteu
Autruhre
durell wiederholte,
öffeutlich
abg ehal tene. hoch verrütherische
und
ali frei tzeud e
H~Jell, erschwort
durch Vorschubleistung
ill allen politischeu
Umtriebon
sowohl vor dein l\Iollate Udoher
Y. J., als uucl; nach domsetben über verlaufige
Elitsetzuug YOU seincin l'redigerawto
auf Grundlago
der
besteheuden
Gosotze ill deru untenn 16. .Iuni ll. .I. über
ihn nbgehaltcueu
Kriegsrechte
durch
Einhelligkcit
der
Stümueu zum 'I'ode durell deu Strang verurtheilt,
und
das höhern Orts rat iflcirte Urtheil
an demselbeu
heute
um dio 4-te
Morgonstlludo
in Vollzng gesetz t. Presshurg, am 18. Juni 18-1<).VOll der k. k. Militiiruutor-

surhungscommlssi-u.
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j.inál éven te megjelen ik Pozsony
haz a űns
lakossaga,
leró va szellemének
és dicsö
ernlékének
a lirilás kegyelt.:t adójrit.
Jté.°!'oiei-IÍ(. (IZ atz e r s ti o r fe rS tra
s s e.) A z llj városhoz
tartozó
ezen
út a Sánc-úu.ó!
Récsl! k\)zsé,:":" fel(~ veZet.
Belé torkollik II KéményseprőI~S a Bocskay istván-utca." 1 Iajdan a poz souyi polgárok Récse
hatértiban
házakkal,
kert ek kcl,
kivált szölőkkel
birtak.
15u() óta Pozsony
városa
is birt itt szölökkel.
A régi pozsonyiak kedvenc
kirrindulrisi
helye.
1.136-t61
1553-ig évente meglátogatták,
ott uxsonáztak, zenéltettek
maguknak
S osztogattak
II
boldog récsei gycrköcöknek
méz eskalá csokat. Pozsony
és Récse
kőzt kűlőnb en más,
történeti
összefüggés
is van. Azok az
evángelikus
iparosok,
kereskedők,
főldmivesek, kik már ióoő előtt Stiri.iból,
Ausztr iából
és Mor vaorsxágból
Pozsonyban
telepedtek
le, kezdetben
a kőzelben
levő
Récsén látogattak az ev'"Í.ng. istentiszteletet,
mint ahol Kollonich
Seyfr ied kir. udv, tanácsos külön eváng. lelkészt tartott.
A Récsei-út
mentcben
fekszik
éjszaki
oldalán a kápolnával
és halotti kamrával
ellatott;«
katasztrrilis holdnyi és 1157[}ölnyi
ujvárosi
ev á n g. te 111 et ő, délkeleti
oldalán pedig a Köz rak t á r nagy területe és
épületcsoport ja. El úton érhetni
el éjszaknyugat
[elöl a 1) y II a 111 it - gyá r rt t. A
nynamit-Nobel-féle
gyár Pozsonyban
1873ban keletkezett,
s 1885 óta részvénytársasági gyár. A nagyszerü
telep 228 karasztr,
holdnyi területet
foglal el és 261 épület ből

áll. Van saját elemi iskolája
és tiszti Casinőja.
Munkrisainak
száma minteg')' 500 S
ezek kőzőtt csak LIo női munk ás van. E gyár
a maga nemében
a ruonarchia legnagyobb
vállalata.
Főterrnelése
ugyan a dynamit,
ele mellette
termeli
annak segédanyagait
is: k énsavat, salétromsavat,
nitroglycerint,
colloelium
gyapotot,
sőt foglalkozik
az eer asitnak
és füstnélküli
lőpornak
előállitásával is. i\lzír épülnek azok a mühelyek
is,
mclyekben
le.~köze\eLb megkezdik az aknagY{lrtást t orpedók,
lebegőés szárazföldi
aknák részére.
Termelvényeivel
nemcsak a
monarchia szükség lereit
fedezi,
hanem
a
Ba lkán.illam: l);:éit is.Terrnel vén yeinek vevői a
kőzős hadtigyi,
a m. k. p~nziigyi
és földmüvelési.i.t.:yi minisxteriurnok,
nernkűlőnben
az ()sszes
l.rinyav.illa latok
és robbanó munk ák ku l foglalkozó társulatok
és magánosak.
1 .vi dynarnit-, savak- t~S szénkéneg-ter
melése
egyenként
több egy rnillió kilograrnmnál,
míg a lőportermelés
mcnnyisége
a hadügyminiszt er ium
mcgrendelésétő\
van feltételezve.
)Ci(~hu ••d- ••(eu,
(R e i c lJ a r dga s se.) A Ferenc- jőzsefv.iros
ezen 33 li.izszámból álló ut c.ija a Kőrh.iz-utcát
k őti
össze
a Duna-utcával.
Legrégibb
neve
Re ich a r II - r spo tál Y - Uj te \ e k (R e i ch a r d s s p y t a l n e w s id 1) s mint ilyen
tartozékát
tette a Kórház- utcának.
Későbben különvált R ei c har d-u t c a néven. Az
1379. évi városi adólajstromban
mint pl at e a Re)'
c har d i, az 1.t39. évi városi
telekkönyvben
mint Re ich a r d s g ass e n
2\1'

X\'I. századi
végrendeletekben
szerepel.
IZ e ich art s g ass 1 é s R e ich art s g a ssen néven fordul ell). Már 1341-ben sz ept,
rr-ikén
Mária néhai
Re y c har ct pozsonyi
polgár
őzvegye a Sz. Antal-rend
pozsonyi
házának némely szántóföldjeit
vette bérbe.
Ez adat eszerint bizonyitja,
hogy az utca
nevének
történeti
nyoma már a Xl\'. század első felében található.
Fe!tünő görbültsége a régi k űlső
védmüvek
befolyására
vezetendő
vissza. Régi hazbirtokosai
közt
németalföldiek,
tlandriaiak
is voltak.
Az
qy). évi városi telekkönyv
szerint Meixner
I\liklós és jános
házbirtokosok
a \' ődricen
és a IZ e i c II ar tou t c ~iban.
A Meixnerek
ősei a belga Meix-íaluból
valók.
Ez utca
házai ma is kicsinyek,
még inkább
azok
lehettek
a régiek.
A városi
telekkönyv
szerint
a Reichartsgassenban
1470. kőrül
egy ház ára 3 l/~ arany forint volt, mig a
belvárosban
8:;-1000
arany
íorintosak
a
házak.
)tónH~r J"·lól·~s-ntml. (R ó III er
Flórisgasse.)
Az (háros
ezen hajlott
rnenctü régi, szűk
utcája
a Mihá ly-ut cát
kőti össze a Barát-utcával
illetve a Ferenciek-terével,
Régisége
mellett
szől
az,
hogy ud vartelkein
még' most is szemlélhetni a régi városárokba
kiérő
városfalakból egyes részleteket.
A régi
bástyahelyiségekből
egynéllelyik
ma is használatban van. Egyik
házának
kapuja
alatt
egy k az q.66-ik
évszámot
mutatja.
A
régi tornyok egyike,
az 1520. évi városi
számadásokbau
emlitett
II j tor o n y, de
ő

az 153:? évi sz ámadrisokban
már L ö P o rt o r o II y II ak (Pulwerthurm)
nevezett
s a
i\lárián-féle
képmetszeten,
nernk űlőuben
a
Redel-Iéle
1751. '!'vi alaprajzon
is jól feltűntetett
torony ma is teljesen
fennáll
s
lakásul szolgül.
Az utca eredeti S aztán félezer éven
át használatban
volt
neve
Lak a t o sli t c Ll (Schlossergasse)
volt az itt )lajdan
telepesen lakott 1 a kat o sok után. Ugy az
J..J3-l. évi városi
adókönyv,
mint az Ll.)<).
évi városi telekkönyv,
nemkülönben
a kőzépkori számadokőnyvek
és végremleletek
is több lakatest ernlitenek,
kik közt h.i zbirtokosok
is voltak. Ezek nemcsak szorosan vett lakatos-,
hanem
kovacs-, kerékgyártó-,
órásmunkával
s azonfölül
borüzlettel is íoglalkoztak,
rni arra
enged k
vetke zt etni , hogy sz or os céhsxabályok
<iltal szer vez ve nem voltak. Tényleg
lakátosok készitették
és igazitották
a város nyilvános óráit,
amiért
őket
IIormaister,
Ur mai st e r, Ur ric h ter néven is nevezték. A z I4 40. évi városi számadókőnyvböl
kitetszik,
hogy János lakatos
évnegyedenként kapta fizetését azért, amiért a városi
órát igazitotta
és mükődésben
tartotta.
Az
144:? évi számadőkőuyvböl
meglátjuk. hogy
Bertalan (BartIme) lakatos igazitotta
a városi
órtit , kerekeit
k iresxelte,
mutatóját
disz itetre, Lakatcsok
készitették
a városi
pecs.u állvanyar, amint ezt egy
15-18. évi
adat bixonyitja.")
IIogy a pozsonyi
lakaő-

*) Das préssch

schlagr-n.

z urn gross"1l
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tosság mily műjártas volt iparsz ak m.ij.il ian ,
azt a fennmaradt
lakatosműveik
Lizonyitjáko A regl
házak
lebontásával
ugyan
tönkre
mentek
és elkallődtak
nagyrész t
azok a kovácsolt
ablakés balkonrácsok.
melyek
nem
egy
esetben
m í\ rem ek
számba mentek,
de e példányok
egyikmásika mt'g fennmaradt
a mai napig. Lzek
k őzül több igen érdekes
és műbecses
darabot Lithatni
a l\Iarton-féle
gyüjteményben a Gröszling-utcában
és a városi
muzeumben,
valamint eg"yes házakon a MáriaTerézia-úton
és a Vrirheg yen levő házakban. Nem szünt meg a lakatosság jelentősége városunkban
később sem. Szamos remek vasmű látható itt a XVIII. század elejéről
(1700) és a X\'I!L
század végéről
(1790).
Amazok kőzé
sorolhatni
a Mária-Tcr
éaiaúti I-SŐ számú háznak felsőablak-rostélyát
;
il Kossuth
Lajos-tér
23. számu
házának
lépcsőés balkonrár-sát
; a Kórhaz-utca
s.irkrin,
egykor az Arany
lúdról
cimzett
vendéglő
pompás cége rét ; a Rórner
Flóris-ut ca
13. számu
házának
felsőahlakrostélyát
és kapupántjait
; a Városház
őrer kélyét ; a városháxi
Apponyiház
udvarban levő kűtj.it ; a V ásár-tér en levő 1'16rián-oszlop
rricskapúját
és lámpáit;
a Jezsuita templom
két apsis-rácsát
; a k órházutcai Er zsébetiek
templomának
apsis-r ácsát
és a bejáró kapű pántjait;
a dőmtemplorn
Alamizsnás
Sz. János-kápolnájának
kapuját
és ablakrácsrit
és a várrom kapujának
printozatát.
A XVIII. század végéről
valók a
Sz. András-temetőben,
a halottasház
külsö

Ielállitott
gyöny(;rü
kov.icsolt
csarnokában
vas-kereszt j a pékszővetkezetnek
a Búzapiacon l.itható kov.icsolt
vascégerét.
Emlitjuk
azonkivül a XVL Lajos-féle
stilben
tartott
ablakrácsot
a primasi
palotán;
il
duna-utcai Lazarettemplom
ablakrácsát
; egy
a Frigyes főherceg-úton
levő ház felsőablakrácsrit. Mária-Teréz ia-stilben készültek
Frigyes főherceg
palotájának
homlok rácsa
és
kapuzatai,
mig a Sz. Ferenciele
terén levő
ti-ik SZ,lIllU háznak balkonrácsa
francia-harok kstilt mutat. i\Iindezek a vasrnüvek fennen hirdeti k, hogy lakatosaink nemcsak a rét; ibb, de az ujabb k orban is mesterileg
feleltek meg a régi jó hirnévnek.
És mondhami, ho.!.;)' ez iparág ma is magas fokon
<ill városunk han. A Kohl-, Martonés 110rar ik-cégek
műtermékei
úgy technikai
kivitel mint tervezes tekintetében
műremekek.
l jahhan a Lakatos-utca
nevét Róm e r
Fl ó r is - II t c a névre változ tattrik at R Ó III e r
Ferencz
Flóris hirneves
archeologus
után,
ki ez utca egyik
khában
született
lt\IS.
április
z-ik én. Iskolái befejezése
után a Sz.
Benedek-rendbe
lépett sannak
áldozópapjeid avattatott
fel. Ez után 3 éven át (1~-l5.
ango 26-ikától 1tí-l8-ig) műk ődőtt a pozsonyi
akadémi.in
mint a természettan
tanára. Az
1b-l8-49 évi szabadságharcban
mint főhadnagy résztvévén.
e lelkesedéseért
8 évi súlyos
Lőr tőnbűntetésre
lett ítélve,
amelyből
3
évet ki is töltött Olmützben.
Kiszabadulván magánnevelő,
löS7-ben györi kőzépiskolai tanár lett s maradt ott e ininőségben
1862-ig. 1862-t61 [866-ig :l pesti kath. gymí

hudapesti
na-num igazgauíja.
1:-i(,('-10f.\-ig
egyetemi
tanár s muz eurni régi,;,'-gnszl,il yi
őr. 1:-i7.!·bcn pápai ellj..!ed,:'lylyel a rendl.ől
kilépve, besztcrce-eg-)'hc\zm(~gyei
papp;í, maj.l
jánosi apűt t s v,~gre nagyváradi
stallum
lit t cr.ilés kanonokká
It:;.tl. ~Ieghalt
Olt 1889ben március 18-ik'\11. el tulajdonképen
a hazai régiségtudomány
megalapitója
és széles
kőrben való népszerüs it ője. Maradandó
érdeme, hogya
régiségtudom;íny
terén az akkor még kezdetleges
1 I «lris dacára
is isk olát a lapitott, mely aztán tanitványaiban
eurőpai szinvonalru
emelkedett.
1 lirét rnint a re\gis~.~tudomány mű velője alapitotta
meg. Nagy
része
volt neki a mi városi diszligetünk
rendezésében
is. Tudományos
érdemeinél
fogv,l kitüntették
őt a kir, tanácscsi
cirnmel és a vaskorenarend
Ill. osztályával.
A
I\/agy. Tud. Akadémia
1860-oan levelező.
1871-ben rendes tagjának
választotta
meg.
Szamos
külíőldi
tekintélyes
intézetnek
is
tiszt elet i tagja volt. Szerkesztette
18ú9-töl
1873 ig az ArcheologiaiErtesitöt.
Több munkát
és számtalan
cikket irt. Családja rokonsága
ma is fenn van Pozsonyban.
A Rómer
család külőmben
a város
egyik
ismert régi családja. R6mer J;inost
mint pozsonyi
házbirtokost
már az Ll39.
évi városi telek kőnyv
sorolja fel, s ha nem
is tudjuk e család. származását
kirnutatni,
ma~'a a név mindenesetre
valamelyes összeköttetésbe
hozza Olaszország
fővárosával.
A Rőmer
Flóris utcát
illetőleg még
nwgjegyezzi.ik,
h()~:'yhajdan nyilvános
kőzkútja volt, rnelye az 1502.• ivi városi számá

adókőnyv

emlil*). 15l)0·ben ez utcában tört
ki az a borzasztó
t űz , mely majdnem
az
egész várost elhamvasztotta)
úgy hogy csak
Sz.eMár ron-ternploma, a Ferenciek kelostora
és temploma,
az érsek háza, a városháza
és néhány más ház maradt épen. 1733-ban
ez utcában Ú. n. utc a i ele m i isk o 1 a
állott fenn.
IloJ"kó-uten. (Roykógasse.)
A
Ferenc-Józsefvárosnak
ezen jövő elé néző
utcája a Gröszling-utcát
egyesiti a BaressGábor-úttal.
Beleszakad a Dobrovits l\Iihályutca. Jövőben
a Taller-ut ca is, ha az egészen kifejlődik.
l\Iég az ötvenes
években
Gr ö s z l ing-ll tc á nak
nevezték,
annak
keleti részét tevén, amint azt a Halácsy-féle
nagy városi térkép
mutatja. Mai Roy k óII t c a nevét
1879-ben az ez évi júl. 28-iki
városi
közgyülés
határozatából
kapta
Roy k ó András
Sámuel,
a Roykonáum
alapitójának
a tiszteletére.
Az ő 1840-ben
júl zr-ikén
keltezett
végrendeleti
hagyatéka
a város
egyik
legjelentékenyebb
alapját teszi.
Az ez időszer int 1,715,562
koronából
áll. Az evángelikus
egyháznak
és az eváng. kérháznak
is tetemes összegeket adott. Hagyott
nevezett
egyháznak
toronyépitésre
is, mely azóta 229.500 koronára szaporodott
fel.

Rozgollyi István-út. (R o z g 0nyi
l s t v n-S't r a s s e.) Az Ujvárosnak
ezen a pozsony-sz ombathelyi
vasúti pályán
túl eső útja a Malomligeti-utat
kőti össze a
á

*) pr
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S

se r ga ss e n.

Bo d z a-ul c á v il I és áthasitja
a Fűzfautcát. Belétorkollanak
a Raktárés Mez
utcák. Nevét ez út Ro z'g o nyi
István,
azon férfiú után viseli, ki csaladjával
együtt
nem csekély szerepet játszik Pozsony
tőrténetében.
Roz.~on)'i
István
és Gyiirgy
13ö4-be'Jl S aztán
I4:?I - qH-ig
pozsonyi
Iőispánok.
Nagy
szolgálatokat
teltek
a
hussz iták ellen, kik nagy kárára
és veszedelrnére
voltak a városnak
és környékének.
Vezéreik:
Ladwenko,
l\Iaczko,
Pan Janda,
Jan Messenpek
hírhedt cseh rablók voltak,
ikr
városi
beszélnek.
A várost minden oldal felül fenyegették,
úgy hogya
polgárok nak éjjel-nappal
talpon
kellett miatrok
lenniök
s ellenök
összes
bástyái kat ágyúkkal felszerelniök.
A hussz i..
tik folyton a város kőrül
rajozva,
elhajtották a polgárok
legelő
vagy
dolgozó
barmait. J\li őket
külőnősen
veszedelmesek ké tette, az volt, hogy
a város
kőrnyékén
főlelváraik
voltak,
melyekbe
üldözés esetére
meghuződtak.
Merészségüket
az mut atja, hog)' olykor a város kapuinál,
nevezetesen
a V ődr ici-kapűnál
is, került
egyik-másik
ernberük fogságra.
Kézrekéritésrükre
külön pénzjutalmuk
voltak kitüzve.
A Rozgonyiak
elszántan
és
hősiessen
hadakoztak
e veszedelmes
rablók és orvtámadók ellen s ebbeli
érdemeiket
Zsigmond király 1424-ben. jan. z r-ikén PozsonyLan
kelt
ok levelével
jutalmazta
meg.
Ugyanezt
teszi ő l430. jan. zr-ikén
ugyancsak Pozsony han kelt oklevelével
is, mig
1435. ápril 4-ikén azonkép
Pozsonyban
kelt
ő-

k

ől

sxámadok

őnyveink

ok levelével
Rozgonyi István özvegyét
Cecil
grófnöt a Galarnbőcz
vára körül tanusitott
hősiességeért
özvegysége
tartamára
adományozások ban részesiti.
Rozgonyi
István azonban
a várossal
néha ellenkezésbe
is jött. O Ulászlő ellenk irály hive volt, mig a város
szivős
hűséggel
Erzsébethez
ragaszkodott.
Ezért
vár és város kőzőtt
harcra került a dolog.
Rozgonyi
István a várból
lövette ágyuival
a várost, s nem csekély
kárt ejtett azon.
A v.irosházát
kűlőriősen
érték ágyugoly6i.
Rozgonyi
Istvánnak
fiai Sebestyén
és
György 1445-1448-ban
ugyancsak pozsonyi
főispánek.
LJ 48-14.s0-ben
főispán Rozgonyi
György.
l fgyanő
az I452-ben.
1454-ben
György
és Sebestyén.
14<)2-ben I{ozgonyi
Péter. Azonkivül
tudjuk,
hogy a mai Sz.ilágyi Dezső-utcában
háza volt a családnak,
melynek értéke 1471-ben 120 dukát vagyis
mai pénz szerint 2<)25 frank volt.

JlÓz~u-lItca. (R o sen g ass e.) Ezen
az Óvárost
és a Ferenc- J6zsefvárost
elválasztó utca eredeti
neve Róz s a-S z ige t
(Rosenwerd.)
Igy Ros en wer el néven jön
az elő l.lg6-ban
és Ros e n ber d illetve
Ros e n ber t néven 1506-oan.
De az auf
d em \Ve r d és 1m \Ve r Ll is okiratilag
sokszor
ernlitvék.
Szigeti
volta
mellett
bizonyit az, hogy onnan
hajók jártak-keltek.*) Akkori tágas volta mellett pedig az,
*) Dem peter Hewgliu
gebu vor ein
dom II o S II II ber t hinauf gefr:rt. hat.

scheff aus
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hogy 1506-1>al1onnan indult meg a sereg.*)
Területér
tehát a Dunának alon ága. mely
a mai J lat-tér
Irányában
a Fődunáből
kiszakadt,
s a mai, Kossuth Lajosról nevezett
Sétat-iren
v~_~ighllZÓd( .u, szigetté
tette.
llogyeterület
szigds~g
volt, azt az a
kőrűlmény
is bizonyit ja, hog)' Rózsa-utcának nevezték
a mai Vadászsornak
azon
szakaszát
is, me\y a Fűrdö-utcától
a mai
Rózsa-utcáig
terjed. dc a rnit az IB7c). ~vi
júl. 2~-iki városi közgyülés
megszüntetett.
Ugy a Rózsa-utca
mint a kőrnyékén
hajdan kertek virultak. Az 1573- évi városi
látképen
a városfalak
és a Halásztelep
közt
levő téren bekerirett
kertek láthatók.
Idővel az egész
térség
kiépült
házakkal
és
utcákkal.
névszerint széppé
alakult a Rózsautca, mely úgy túlnyomólag
kétemeletes
házainak disz es volta, mint szélessége,
és a
rajta
végig
menö
városi
villamos
vasút
tuiatt a Iöuicák
egyikei.il
jelölhetö
meg.
Egyik
nevezetes
háza a Rózsa-utca
s a
Gröszling-utca
sarkán
álló
V ÖrÖ s Ö kör
cimü vendéglö.
Ez már a mult század eleje
óta áll fenn, bár maga a Vörösökör
vendéglő
(zurn Rotten
Oxen) már I669-ben
ernlittetik,
csakhogy
az nem a mai rózsautcainak a helyén állott. A pozsonyi diaeták idején I833-b:m Deá k Ferenc
szállója
volt. Egykori
előkelőségére
mutat az is,
hogy
I8q·ben
okt. 30-ikától
nov. 2-ikáig
benne szállott meg Frigyes
Vilmos braunschweig i uralkodó herceg, 1~3C)-ben Charn*) Dv das

u-.

uufprochen hal

III

Ros.~

II

lJ erd.

bord
gróf bor deauxi herc~g,
és r8-ts-ben
május zó-ikán
II. Frigyes
Agost
szász király. Ma a vidékiek
által szivesen felkeresett sz álló- és étkezőház.
A Pozsony s Hainburg
kőzt naponta
kőzlekedő
póstakocsi
állóhelye.
Azonkivül
a Poz s o nyi
szab a d pol g á reg
yes üle t egyesületi
helyisége. Ugyanitt
van a Ci p s z e k= t r s ul a t n a k , továbbá
az Első
pozsonyi
mu nk á s-k er é k P á r-e gye s l e tn e k, valamint a Poz s on y i agg har C o sok, Rudolf koronahercegről
nevezett
egyesületének helyisége.
Ez utóbbi egyesület
1877ben alakult. Célja a bajtársi érzés ápolása,
országos
ünnepségekben
való testületi részvétel, betegségben
és haláleset ben való segélyezés.
A Vörösökör-szálló
mellett
levő s
az A ran y - Róz sár ó 1 cimzett
vendéglő
ugyancsak
régi*). Valamikor
a város elsőrangú
vendéglől
kőzé
tartozott.
Egy a
házra alkalmazott
feliratos vörös-márványtábla szerint
e venclégfogadóban
volt elszállásolva
II. József császár.
Eszállóból
ment a császár 1783-ban júl. io-ikén gyalog
a Notre-Dame-kolostorba,
melynek főbeja- ,
rása ez utcában
van, és kertjének
éjszaki
fele szintén
ez utcára ér ki. Ugyanez
utcában vannak a Sz. Lászlóról
és Sz. Irnrér ől nevezett
kath.
elemi
fiú-iskolák
és
a Sz. Erzsébetről
nevezett kat h. ele mil eá n y - isk ol á k. Ediszes
épület,
melynek
egyik szárnya a Vadász-sorra
ér ki, Feigler
á

é

á

ü

*) Elllliti Keruhinsky

1781- heil.

.jli:!

Ign;ic tervei sz erint (:pült s mintaszerü
tágas torna terenun- I van ellát va.
A Rózsa-utcába
érnek
ki a Városi
SzinlléÍz és az Ipar- és kereskedelmi
palota
déli szrirnya i és II Csáky-tér
szintén
déli
oldala, V~gre ez utcában van a Sz. Rochusról nevezett
Poz s o nyi K ö m ü ves e k és
k ö fil rag" ó k bete.L:"segélyzö és temetkezési
egyesületének
helyisége.
Ez egyesület
célja
béteg
tagjait
kizárólag
a pozsonyi
irgalmasok kórházában felvéretui
és ingyen gyógykezeltetni,
halál esetében
pedig a temetési
kőltség ekhez 60 kor onányi seg élylyel hozzájárulni.
Súut·-IíC.
(Schanzstrasse.)
Az
L;jvárosnak
ezen külső
útja el Stefélnia-úttol a Nagyszombati-útig"
huzódik
e.~yenes
vonalban.
Belé t orkollanak éjszakról a Margil-, il Szar vas-, a Krirpát-,
a Felbiger-,
a jt:g-utczák,
a Récseiés Nagysz omuatiútak, délről a Sref.inia-út,
a Liszt Ferenc-,
a Belnay,
a Pőllni,
a Várnés a Keresztutcálc A Sane-út
nevét azon s ánc
után
vette, mely ez út hosszan II város
védelmére szolgált.
Ezen a várost
kőrűlk er itő
sáncot 1775-ben létesitették
Kevitzky
Sándor pohrármesterséjre
idején és azt 4 vámházzal látták volt el. l\Ia a sánc már nem
áll fenn és árkát egy-két
évelőtt,
hogya
Sane-út épülni kezdett,
beboltoztak
s igy
ama vidéket lakhatóbbá
teltéle l\Iég a hatvanas évek elejéről való képeken a Sáncútat nem házak, hanem csak sudaras nyárfák jelölik. l\Iost évr ől évre gyarapsziíc
itt
egy nj városrész.
Régibb
neve F els ö-

S á n c-ú t (Obere
Schanzstrasse)
volt, ezt
azonban az 1879 évi júl. 28-iki városi
kőzgyülés S ánc - útr a egyszerüsítette.
A város törvényhatósági
bizottsága
I905.
évi
már c. 6. és 7-én tartott rendes közgyülésében ez útnak a Stefánia-úti várutól
a Szarvasutcáig terjedő .:jOO mét. hosszú szakaszát 47
ezer korona k őlt ség erejéig bazalttal kőveztetni határozta
el.
Ez út mentén van a Bunzl- és Eiach-Iéle
Rongy-gyár,
ezzel szemben agya
logs ági
1 akt any a éjszaki
épületrésze
és
bejárása,
mellette pedig a l-l o 11 v é d- fogh ,i z területe,
odább a vendéglővel
ellátott
s k ivált nyáron kedvelt mulatóhelyül
szolgáló
Est e r h ,í. z Y - ker
t.
Aztán
a
Schulpe - féle
munkástelep
kővetkez ik,
rnelyröl
később tüzetesebben
szólunk.
Ez
útra ér ki il virágvölgyi
Róm.
kat h.
te m et ő déli része. Itt van a temető bejárása is. A temetö ha lottas ház zal és csinos
kápolnával
bir. Túl a vámon a Köz r a ktár kővet kez ik. Ez az I88s-bell 80 ezer frtos
alaptőkével
alakult")
pozsonyi
közraktári
rész vénytár sasag é, árukat raktárol
el, átveszi azok kezelését,
továbbitja
azokat s
elölegez
raktárolt árukra. Üzlete évről évre
gyarapodik.
l\Iig 188s-ben II093 kor onányi
tiszta nyereséget
tűntetett
fel, addig ..lg0-l-ben már 16693 leoronára rúgott az. Ossz es
*) A túrsulat
részvéuytdkéjo
,100
darab
névre
Sl,íl,) 200 foriutos rés,wéllybí;1
áll. Közgyülési
határozat folytán a részvénytdke
ujahbi rrisz véuyek kibocsátása
által 200 ezer for intny! összegre euiclhetű
fül.
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;:iruforgalma
II)0-l-ben
4.ll)::?::?' méter mázsat
tdt. Végül a F' io k-p l y a u cl v a r és a
F i 6 k - t ü z r I akt anya
épületr észei érnek ki a Sánc-útra,
éjszakról
pedig
az
1884-1888
ig tennállott
nagy
nernzetk őzi
marhavasárui
után nevezetessé
lett I-.Iarh a v á sár
délnyugati
területe.
S~n'o~raiJeIl4.-utca. (Eu ge n v.
Sa\·oyen-Casse.)
Az Uj városnak
ezen
legkülsőbb
uj utcája
a Récsei-utat
köti
össze a Szőllősi-űttal,
melybe
a Lőportorony irányában
szakad. Nevét a XVII század egyik legnagyobb
hadvezére:
a budai,
rnohácsi,
péterváradi,
zentai
és belgrádi
fényes gyözelmei
dicsőségében
uszó
Sav o y a i Jen () herceg
után kapta, ki 1663ban okt. 18.-ikán Párisban
született
s mint
hires francia- és törökverő
hős örökké élő
érdemeket
szerz eu. A monarchiának
60
ezer négyszög,
kilóméternél
nagyobb
terüldet szer zett. Ug'Y had vezéri mint állarnféríiui I•.lngelméj(:nél
fogva egyaránt
ünnepelt
férfiú, ki a világtőrténet
menetére elsőrangu
befolyást gyakorolt. O Pozsonyban, melynek
várkapitányi
tisztségét
is viselte,
valamint
Pozsony kőrnyék én tartotta 1. Lipót, neje és
fiai jelenlétél)cn a magyar hadak felett a szemlét az 1697. évi szeprember
r r-ik én vivott
zentai döntő csatával
befejezett
török hadjárat előtt.
Mint
a müvészetek
bőkezű
Maecenása
s a magyárok
igaz
barátja
is megérdemli,
hogy
őt az országgal
egyetemben
Pozsony
is
ünnepelje
s
emlékér kegyeletesen
fenntartsa.
Meghalt
Bécsben
1736-han április ar-ikén.
á

é

·Hifl

S.-bii ••be.

t
",

(.yörg)'-uten.

(Schönberg
Georggasse.)
Az Ujvárosnak ezen a Szőllősi-utat
a Récsei-úttal
összekötő
utcája
nevét
Sch
nb erg
György
Pozsonynak
"I455-től 1486-ig való
prépostja után viseli. O Mi.tyás király titkára
és meghitt embere volt, kit mély tudornánya-,
széles
látóköre-,
diplomáciai
nagy
ügyességeért
nagyrabecsült
s ismételve
a
legkényeseb~
diplomáciai
küldetések
kel
megbizott.
O a király
küldetésében
járt
l\lilan6ban,
Bécsben,
Szászországban,
Velencében
s egyebütt.
Mint lll. Fridrik császár követe ll. Pál pápánál járt.
Neki
a
sz.
korona
visszaszerzésében
s Mátyás
királynak
Fr idrik császárral
való kibékitésében oly
nagy
érdemei
vannak,
hogy
Mátyás király
ezek miatt q64-ben
a pozsonyi káptalant
szabadalmakkal
látta
el.
I477-ben a Fridrik császár
és Mátyás
király kőzt kötött barátságos
egyezség
kőzvetitőjeként
ugyancsak
György
prépost
szerepel.
Mint kiválő
humanista
nagy érdemeket
szerzett az Acadernia Istropolitana
letesitése
kőrül,
melynek alkancellára
volt.
Meghalt 1486. szept.
30-ikán.
Tetemei
a
pozsonyi
székesegyház
sirboltjában
nyugosznak.
Alakos siremléke
ugyanezen
templom Sz. Anna kápolnájában
látható,
mig
feliratos sirtáblája
a dóm sekrestyéjének
falába van illesztve.
ö

SdIUII)C GJ'(irgy-telcl)' (S c h u Ip e A r bei ter - C o Ion ie.) A Sánc-út,
a
Kárpatés Felbiger-utcák
által bekeritert
háromszög területen, az Alső-Eisgrűbeln
dél30

nyugati
csücskében
mindinkább
kiépülő
munkásházak
visélik e nevet törökkanizsai
Sch u 1 pe György
után, ki e telep k e zdeményezője
és Üg)'b~lZgÓ fejlesztője. O e telep létesitőséhez
1894- ben fogott 10 ezer
forintnyi töke befektetésevel
s bevonta kőzhasznu actiójába
a várost is, mely a vállalat sikerülése
érdekében
készségesen
engedélyezett az épités, az auyagszáilitás
és adó
kőrül tőbb
rendbeli kedvezményt,
óvodajának
Ienntartásához
pedig évi 700 koronával hozzá j.irul. Schulpe ezen kezdeményezésének annyiban is volt sikeres eredménye,
csakhamar hasonló vállalatokra
arnennyiben
hatott
ösztönzőleg.
Azóta a Sanc-úton 8
uj utca
keletkezett
s t őbb nagyszabasu
numkaslak
- telep
létesült
másfelé is, mint
a milyen névszerint
a városé, mely 120 lakásból áll, a lluberth
Ferenczé,
mely 88
lakásból
áll, a Kühmayeré,
mely I() lakásból áll, a Dur vayé és Sameké, melyek azonkép tőbb lakásból
állanak, úgy hogya
szák
munkáslakház
jelenleg tőbb rnint 700 munkáslakóhaz
vall
v árosun k Gan.
Áll a szóban levő Schulpe-telep
5 egyegyemeletes
lakőluizből,
1 kaszinó-kőuyvtár épűletből
s egy óvó-iskolaépületböl.
Van
etelepen
36 lakás
(melyek
rnindegyike
J szobáből,
J k onyháből
, pincéből és padhisból áll), 2 mosókonyha,
2 mángor!ÓSlOba,
1 fürdőszoba,
1 Letegszoba,
J első segélynyujtásra
berendezett szeba, 1 szertár S 1
muzeurni-szoba.
A kőnyvtár
2500 k őtetet
tartalmaz. A munkások
oktatására
a kőnyvtárrnos

isebb

beszámit

ásával
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helyiségben
időnként Uránia-előadásokat
tartanak, amellett lelkészek,
orvosok, tanárok
egyéb
oktató
előadásokkal
is fejlesztik a
munkások
ismereteit.
A telep területe
mintegy 2500 D-ölnyi s a telek mai értékével
s az összes felszereléssel
mintegy 250 ezer
koronát képvisel.
Az 1904. jún. 6 és 7-ikén
tartott kőz ayűlés,
a Sane-út
és kőrnyékének
66 ház- és telektulajdonosa
kérvényére s egyúttal mélt.inyolva
Schulpenek a munk áslakő
házak
kérdésében
tanusított,
városunkban
úttörő
műkődését,
a népnyelv
által máris
használt
Sch u 1 P eGy
ö r gy - tel ep elnevezést hatóságilag
is elismerte. A telepen
lakó munkások
e lény megörökitésére
emléktáblát
helyeztek
el il házak egyikének
ía l.iba.
S(·;:;nel-.ílt. (5 e g ner s t r ass e.) A
Ferenc- józsefváros
ezen széles s egyenes
útja ~ Kikőt ö-utat
kőti össze a Nádor-utcaval. Athasítj«
a Szérhényi-utcát.
Nevét 1879.
júl. 28-ikán kapta 5 (> gn e r János András
után, ki Pozsonyban
17°4' ben okt. 4-ikén
született.
Cimeres
szűlőháza
ma is megvan
a Mihály-utcdban,
de cirnere azonkivül
a
i\Ialomvölgyi
5-ik malomnal
is latható.
l\Ia~)'ar nemesi oklevelét
II. Frigyes
porosz
kiiály megerösitette 1755 ben. Segner tanulmányait
szülővárosában
kezdte
s aztán
JCllában befejezte. Utóbb Debrecenben
volt
városi főorvos. Innen vissza került Jenába,
hol mint bölcsészeti
tanár mükődőtt.
Majd
Göttingenben
a fizika, metafizika
és vegyészet
tanára
volt. 1755-ben meghívták
llalléba,
hol mint kir. titkos tanácsos
1777.,
30*

okt. s-ikén meghalt.
Szám os irat sz er zője
s ő a róla nevezett
v í z í ker é k teltalálója is;
A Segner-utca
mentén
fekszik a Regenhard
Ferenc
és társa Pos z t 6 gyá ra,
me ly mintegy
7 ezer O-öhiyi területet (oglal el a Rákóczy-,
Nádor-, Széchényi-utcák
és a Segner-út
közőit.
Alapitották
1871-ben
s áll egészben 6 gyári
épületböl.
Hajtőer
ként
eg)'
100 lóerejű
gőzgép
műkődik.
Kétharmadában
nökböl
álló rnunkásainak
a
száma 150- 160. Termelési képessége
évenkint 120 ezer ruéter
posztó és 67,200 méter kálikó.
SilllOllyi
Gyula-út. (5 im o II y i
Gy u law eg.) Ezen változatos
s gyönyörű
hegyi- út a Vaskút
mögött
levő két tőnál
kezdődik
s a Nagy- Vödric balpartján
éjszaki maj II keleti irányban
haladva il Ferenc-Iorráson
túl a Sinuti-útba
szakad.
Az
egész út 21/2 6ra alatt tehető meg. Útjába
esik a Józsa-pihenő
(Simonyi
Gyula
neje
után igy nevezve),
hol a pozsonyi hegyek
legnagyobb
bükkfája
árasztja szét lombos
ágaival
az üditő hűs árnyékot.
A fa tövén
padok kinálkoznak
pihenésre,
a fán magán
pedig
szép
Madonnakép
indit emelő magányosságban
áhítatra.
Majd a Gyula-, a
Károlys István-források,
ezekre
a kgszebb hegyi katlanban a Vadász-gunyhő,
majd
a Marg it-, Antal- és Ferenc- források kővetkeznek. Nevét ez út Sim o nyi
Gyula, a
pozsonyi Első Takarékpénztár
ügyésze
s a
pozsonyi Szépit ö-egyesület
érdemdús
s tevékenyaielnöke
tiszteletére
viseli, úgymint ki
ő-

heg yvidékünk
élvezését
fár adhatatlar.
buzgóság-gal
igyekszik lehetövé
tenni a közönségnek.
Született
Iö.p-ben
szept.
Jö-ikán.
Testvérőc scse Sim on y i Ivánnak a néhai
nagyte,-ékenységü
politikus
és bölcsésznek. Gyula szülöiveI18~() ben Pozsonyba jött,
eg)' időn át a haditengerészetnél
szolgált. aztán Pozsonyban
ügyvédkedett.
A 60-as évek
végén a pozsonyi SZl~pitő·egyesülethez
szegődött,
Jö8s-ben annak jegyzője s aztán alelnöke. maig. l\lint fenkőltszellernű
természetbarrit heg y vidékünk
hájait kivánja a közönség
számára
hozzáférhetővé
tenni. l\Iegkezdette
a h~gyi utak
jelzését
s gondoskodott pompás uj hegyi utak létesüléséröl,
melyek
közé a róla nevezett
is tartozik.
Amellett a magasb müvész i élvezetek
iránt
is van finoman kirnűvelt
érzéke.
O a k am a r a zen é II ek hivatott
s igaz barátja,
ki azt állandóan
a q vartettjátékkal
ápolja.
Nevéhez
eszerint városunk
kamara-zenéjének ápolása is fűződik."]
"') A k a nl a r a-z o 11o Pozsonyban
az Egy ház iz o II e o If yes li lot b i) I fejlií.tött.
Ez egyesületben
ad ták
elő 18li2-boll
Spohr
eg-yik quintettjet
s 1868-l,an
Beethoven septettjét
Chalupa 'I'auuis a prágai couservateriumban
kiképz ott
contrabassista
és Schölnast
oboista,
il helybeli
sziuh.izi . zenekar
tagjai közremüködésével. 1 HGf>-],m adiu et:í az itlibb Hellmesberger lIayun
és Beethoven (Op. 18.)
I,ét quartottjét
az egyháli
zeneegyesületben.
Ez alkalonnnul Wilt Mária mint éllekesuű debüttirozott,
1 ~91-Llln .Mozart klariuettq ui IItettje
került az ll!D hiízi zoneegyesülot
hungversonyén
Hubiuku
sainház]
klarluettással
elűadasra.
185018Gl-ig
szintén az ogyhazi
zeneegyesületböl
alakult
meg az
els ö ;í II a 1\ d Ó III íí k c II vol ö-q \1 art e t t, iuely az

tm
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SilluU·út.

(Schinut-\Veg.)
Ezen
éjszak
iráúttól vezet
nyában
Máriavőlg
ybe s a Nag-y- Vődr icnél
belészakad
aSiIllonyi eyula.út. Egyik ág-a
heg-yiüt

a Récsei

egyesület
~ol"lil'gl't1ibc
.l.uh imoszky t;·lrvéll)'széki
irnd.rii!;,az!.!at.',hi,l, t .•v.íJ.h(t Trauta lo'crcll(;I,;a
és 'I'rauta
I\.í.rolyb.'! és a ~HIItJ",D'esiileti elnök
Schar itzer
tör' élly.
széki ]'ir,'>II1~1 .íllűt.t . .\ két 'I'ruutu a'l. ltlOO-IJaIl születeLt és 18t.;;j· hall elhalt Trauta Ferunc poz';llllyi IItols,'
városi torouymesteruek
a fiai. Az ez ut.in kövctkezet.t
qvar tettet az 1!:>60-h.1Il a b-lv.irosl jlll'h:ílliáha ktiphinyul
rendelt,
ul;,I,o a SI.. Huromság-teruplouuuil
pleb.iuosk».loti, s vég-Cil }IIIZS01'yi kunonokk.i
lelt V osz fl 1 y Furene (svül, 1!::l:I:1.
1~04.) reudexte a 'I'runtu testverpárral,
Ma.ler "'"Illi iskol.u.miróvul,
(a huduposti operaigazgat,í utyj.ivul)
és ké"üiJhun testvérével
dr, Veszolyvel. I'rogrutnmja
kiterje.lt
Hay.lu , i\(,ll.ar!.- és 011,,1,111't.;l a közép Beothovouig.
::; i III Ű" Y i Gyula
a Illaga
állami"
III űked vld':i-q vart eí tjét
H'G5- ben
alapitot ta.
Vele jlíts1.\lLlak Farkas és Kopotzky
~zilllllizi hegt'tlíbiik
,
Mader, Schnitzler,
Norguuer,
St n-hlen, miudkét Veszel y,
Gottl A, II ké;őlJbi curiui biró, aztáll
'I'ru IIta Kriroly
'és Si 1lI,iu yi il'jil S •.hnstian i. Sirnouyi
(miIIt caellu-jűtsvú)
emellett z o lll-( ti r a-k a III a r il 1. e 1\ é t is ü1.iitt játsz va
anyjával
LI~ IIt'llel, azt.in Spáuyik-Jluiutner,
Schuster,
Hcuffcl,
Ftoriau
IÍrhülgyekkHl
és Schcdius
Lajos curiai
biróval.
Simouvi
prngrammja
ma feli)!.·li.
az ÖS';ZB, jélentős k.unuruzone-ircdalmut,
I~ ige In Ag-ost csellista s
a pozsonyi
El<í Tukarékpénztár
fijkiin)'\'tJt.'íjl) (sziildol t
Pozsonybau 18·15. ápr. 2~.) 1868. óta szintén iípoljl1
az állandó qvartettot
Louizu: leányával
és 'I'opolausky
méruökkel,
Szlaikkul,
Dávid
és lroluuiuyi
gymnusimuí
tuuárokkul, Jakl,hllill, J("l'ebkyval,
Gottllal, VIl~·rl.tl.p'''1.
E k.uuarn-zouei
es' úhn a Por sonyhan
szülotott Förstur
Charles
és iq. l luluuiuyi,
mu m:ír hirneves mestorek,
Geisler-SehulJl'rt
kisas~z\lll)' vuhuniut
Bartók B. kaptak
fiatal .;vcikbell nagy ('.:;ztiillzést. 1~7n.• íta N () r g a ll" r
Ágostuuk,
a p(lz'~()lIyi Eb.i
'l'ukarékpénzt.ir
második
könyvelöjéuek
(szüh .•toLt l''''lsoll)'ha.1\
1861. fi-b. 9- ikéu),

+
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Récse felé vezet. A Sinuti-út a Spariszka és
Schwarzenberg
tövénél
a sinuti vad
s zh ét z hoz "isi'. Ez
út
mentén
fekszik
a
Ral.lőkút
(Riiuberbründl.)
Nevét
az út az
á

ki mint
11I'g-ctlíis il zongvramuvesz
ismerotes
s kiuek
egyik zen~8zerzem.;II.\'ét • .1adwig,í"-t
1893-bun
a pozsouyi sxinh.izbun
elóadliík, sziutén
van álluudő
qvartcuje,
melyben testvére
elhalt
Norgauor
Lászlö,
Hort,
H"tl! és Kirchuor szerepeltek
illetve szoropelnek jeleuleg is •
.Mindezukell kivül vult néhai
Wi e d II r ma n II tanulIlllÍllyi r;iig';(;I,gal,"lIak ugyuncsuk
,í1lallJó Ll vartettjo 1).í vid
és Il"hu,íllyi tauárukkul
és Nergauerrel.
1 í:i72-bell Mader, Farkas.
l loruk,
ltigele,
azonkivül
Spányik
és
Schuster
urhülgyokkel
:3 kamaraestélj t rendeztek,
1889-IJClI ogy qvartett-cstélyt
rendeztek
Uuger, Jakob,
Hotlrneister
sziulnizi
zenekar!
tagok Dohnányi tallárral.
El. estélyen
Hectuoveu
Ol'. lilO. került előadásru,
Kiilriildi
hires qvurtettuk
küziil
rendeztek
városunkban
eIVa!l.í,,,kat iL Fiu r Cll c i-q v il rt ott
18G8-ban
és
Ib70-hclI;
il lr u h o z-q v a r t o t t 1871-banjaIf
•i l lnt il s h lJ r g' o r-I] var tet t 187:1-hilll j 1878-hall
előu.lt.ik 111111111101 nagy septettjét
Goisler-Schubert
kisasz5Z0llY, Loschdortcr, Pauer, Kopotzky, Szedlacsek, lrohn.iuyi .;5 Chulupu ; 1885-bCII Rubinstoin
Antal, Loschdorfer, Pauer, Kopetzky,
Walll.rük, Dohnányi és Chalupa;
1887-ht'lI Madume
do Surros. Losclulorfer.
Pauer ,
Kopetzky, Sze.llucsek, l rohn.iny]
és Holub, Egyéb unlelőadások közül emlitendűk : a II e c k III a II 11- q V a rtet t 18H5-hcn
és lHi)G-bau (Beethoveu
Op. 131.
és Op. 74.); id, II e 111I e s b o r goII r é 1888-ball (Beothoven Op. 135.) és 18!)ü-boll
(Bchnbert
oktottjét
Ó:3
Beethoven Septettjétj ; Il o II nt osb erg e r fiaié 1873ball (Beethoven Op. 131.) 1895-bon
(Schubort
qviutottjét),
1891- ben a budapesti
JI ii r g o r-G r ii II f o I dq v il rt ott
eWa.lta a györi születésű
Kirchner
Elek
20lWSZOrzŐ E-moll
qvar tettjét 1894-tííl
kezdve a
C soh q var te tt játszott többször
városunkhan
előadva
Smetana, Dvorak,
Borodille
és 'I'schajkowszky
qvar-

tettjelt.
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Alsó-,

Közép-

és Felső-S i n u t nevű szőlőkapta,
melyek
már kőxépkori
emliuetnek.
Stelallin-{.t. (St ep han i e st ras se.)
Az Ujvrirosnak
S egyátalán
Pozsonynak
ezen főkőzlekedési.
a városi villamos vasút
által is élénkitett útja a Grassalkovich-teret
köLi össze a Sane- és Mély-utakk
al, illetve
a Lamacsi-úttal.
belé szakadnak az Izabella
föhercejrnö-út,
a G<l.sparich Kilit-, a Günther Vilrnos-, Katona József-, az Aulichés
a Gyurikovics-utcák,
A Stefánia-úton
át
juthatni
a Mag y. államvasúti
iudóházhoz
és a Iaruacsi országúton
át a Kal variar a és
Zergehegyre.
A Stefrinia-út régi neve 1\1a rc z a l= u t c a, melyet a már a XV. századi
végrendeletekben
emlitett s ma is használatos 1\1 Ü. r zen,
Mar cel n nevű szőlődűlők
után kapta volt. Ujabban
Stefánia
volt trónőrőkősné
(ma Lónyay grófnő) tiszteletére
kapta
mai nevét
azon alkalomból, hogy
nevezett
főhercegasszony
Pozsonyban járt Frigyes főherceg családjának
látogatására.
Pozsony egyik utcája sem alakult
át
annyira s lett oly széppé,
mint a Stefániaút. Az Orsolyák
régi rnajorja,
a későbbi
Falb-telep
(5758 O-öl vagyis 4- (12oo0-öles)
hold és 958lJ-öl) gyönyöri.i házakkal
épült
ki. A nyolcvanas évek óta hivalkodó
paloták és nagy bérházak
emelkednek
iu, milyenek
a gr. Erdődyés Swetlik(ma
Palugyay-)
féle épületek. Az Erdődypalota
lépcsőháza főuri fényüzésre
vall. A Stefániaút mentén egyéb előkelő házak is keletkeztek
dülők után
iratainkban

4.:3

gyors egymásutánságban.
Ilyenül említjük
az egykoru
gr. Kar ács on y í-féle, most
Frigyes
főherceg
tulajdonit
tevő nagy kétemeletes
bérházat,
melvben az Izabella föherceg-nő védnökség e ;latt álló 1zab e II a
ház i ipa r - egyes
üle t van elhelyezve.
Ez egyesület
célja a háxiipar
és nevezetesen az aranynyal.
ezüsttel,
selyemmel
és
fagyapottal
való hímzés iparágának
fejlesztése, hogy ilykép
a felsőmagyarország
í
parasztasszonyok
a velök született
tehetség ét müképesség g'é fejleszszék s azt hasznosan
értékesítsék.
A főhercegnő
buzgó
és gyámolitó
érdeklődése
a z egyesületnek
nagy hasznára
vált, mert készitrnényének
hire messze
terjed már a külfőldőn
is.
A Stefánia-úti
házak kőzül emlitendők
a Palugyay-, Reischl-, Horárik-,
Pisztöry-,
Schlernrner-, Tauscher-féle
házak is. A Pisztőry-palota
izlés és fényűzés
tekintetében
kiváló úri palota. Kapuzatának
és lepcsőházának vasművei a Marton- cég műrernekei A Horár ik-ház vaskapuja Horárik műlakatos gyönyörű műrerneke. A Stefánia-úton van továbbá
a ma már
magán-Iakássá
átalakitott
régi
Pol g á r i 1 ö v ölti e. E lövölde I779-ben
keletkezett,
amikor
a Mihálykapű
árkában
levő lövöldét
megszüntették.
Területe a kerttel együtt
1245 IJ-ölnyi
vagyis 1 (1200 [Jöles) holdnyi
és 450 O-ölnyi,
1846-ban Palugyay Jakab vette át a lövöldét s iu kedvelt urasági
bálok és ebéd ek rendeztettek.
1848-ban" e lövőldében
gyakorolták
be magukat a szabadságharcba
indulő
ifjak a
lővésben,
és e lövölde gyakorló
terén vé-
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gezték ki 184<)-ben márc. 27-ikén II a l d ini
János olasz származásu
vasúti mérnőkőt
s
a magyar Frangepán-zászl6alj
föhadnagyát.
A hetvenes évek végén a ház magán kézbe, az Indrák-családéba
ment át, s azóta a
polgári
lővörársulat
a ligeti
lövöldeben
tartja lögyakorlatait.")
A Stefánia-úton
volt
hajdan a szépségéről
hires
V ic zay
s
Erdődy-féle
kert,
mely
ma azonhan
már teljesen
elhanyagolt
állapotban
van
meg. Emlitendö a jó hirben álló Wendlerféle dió- és mákos süteményeket
előallitö
cég, valamint
a Deutsch-féle
maláta-gyár
és Mozsnyi
Vince or go na - kés zi t
műhelye. Városunkban
az orgona-készités
műmesterségének
nyomai már a közepkorban
találhatók
fel. A Stefánia út és az A ulich
Lajos-utca
sarkán van aMe
d v é -r ől cimzett kis vendégfogadó,
oldalán a keresztúti
első állomással. **) Az út végén a városi vám ház áll, mely egyúttal sebkötési ládaeskával
eliatett első segélynyujtási
állomás is.
Steinwnll-tér.(S
te i nw a II r lat z.)
A Terézvárosban
a l\Iária Terézia-utat
köti
össze sz aba.: lépcsők
által a V áraljai r évparttal. Nevét
Dr. Steinmassler
von
St ein wall,
Károly
főherceg,
az asperni
győző hadvezér
orvosa
tiszteletére
kapta.
Az itt levő lépcső és a tűzoltószeri-raktár
1876-ban épült 8006 forinton.
Stro)lIl1uyer-utcll.
(S t ro h rn a yerg ass e.) A Terézvárosban
a Mariaé

ő

*) L. Úligcli-(Il
alatt.
*t) E7.t már Koral,illsky cmliti

1781-ben

Terézia-útat
kapcsolja össze a Váraljai révparttal.
Nevét 1879- ben júl. 28-ikán kapta
a város egyik jóltevő polgára 'tiszteletére.
A Strohmayer
Gy.-féle alap, mely a pozsonyi Sinlödők
házának emberbaráti
céljaira kamatoz,
ma 52.684 koronát tesz ki.
SzaulárJaegyi-út.. (E seI s ber ger w eg.) A váron túl levő a Császár-útból
kiszakadő
s a Donauleiteniűttal
érintkező
ezen hegyi út nevét az Ese l n nevű dülö
után viseli, a kőzhit
szerint
pedig onnan,
mivel
régebben
rajta legeltették
a vizet
hordó szamarakat.
A Dunaiapályra,
várra,
a város
egy
részére,
a Dunán
túl levő
hegységre
g'yönyörü
kilátást
élvezhetni
e
hegyről.
Szomorű hírnévhez
az itt történt
kivég zések
révén jutott.
Itt szenvedtek
mártirhalált
a szabadságharcban
való részvételük ért Me d nyá n s 7. k Y László báró
és Gr u ber
Fülöp
1849-ben jún; s-ikén
valamint Ráz g h a Pál 1849-ben jún. 18-ikán.
Szarvas-utca. (H i rsc h eng ass e.)
Az Uj városnak
ezen szépen
épülö utcája
a Sanc-útat
köti össze a Kűn-Lász ló-utcával illetve az államvasuti második viaducton át a szölöheg ységg el. Belé torkollik a
Leinburg-utca,
a Wesselényi
l\liklós-utca
pedig áthasitja.
Nevét aHi
r sch ma n til
nevü szőlödülő
után kapta. Ez utcára szolgál a városi munkasházak
pavilloncsoportjának
éjszaknyugat]
resze*).
SzéeJaéllyi-lItea. (S z é c hén y ig- ass c.) A Ferenc- józsefvárosnak
ezen a
.) L. K ci r p

li

t-

II t

c a. alatt 230- 231 II.

4il;

Kérház-utcától
a Duna-utcán
és a Gyárúton, a Justi-soron
és a Segner-utcán
át
a Kikötő-útig
huzódik. Ez utcába torkollik
az Eötvös-utca,
a Temető-utca
és a Rákóczy Ferenc-utca.
Nevét az 1792 szept,
zr-ikén született s 1860 ápr. 8.-ikán Dőblingben meghalt Sz é c hén y ils t v á n, a
legnagyobb
magyar tiszteletére kapta. Széchényi életének és tetteinek számos emléke
fűződik városunkhoz.
Egyik
legkihatóbb,
korszakalkotő
tette Pozsonyban
történt, itt
alapitotta ő meg a követek
kerületi
gyülésében 182s-ben nov. 3-ikán 60 ezer forintot tevő évi jövedelmének
felajánlásával
a Magy.
Tud. Akademiát.
Itt hangzottak az országgyülésen
lelkes
beszédei.
Itt alakította meg 1826-ban aPá
I y a- futási
Társaság
ot, mely Pestre kerülve
1830-ban A II att en y ész t ő T á rsa s á gg á,
utóbb pedig Gazdclsági
Egyesületté
nőtte ki magát. Itt Pozsonyban láttak egyes
müvei napvilágot,
mint "Javaslat a magyar
kőzlekedési
ügy rendezéséről" cimü is 1848ban. ASzéchényi-utca
legjelentékenyebb
épülete az 1871óta fennálló s internátussal biró,
kitünő vezetése miatt jeles hirnek örvendő
A II ami nőt ani t
kép z ő int é zet,
melynek
első igazgatója
a széles kőrben
ismert Uh r I J z s a, ez időszerinti igazgatója pedig a nagy képességeivel
s ernyedetlen mükődésével
egyaránt
az intézetet
felvirágoztató
''fl! o II m ann
Elm a. Ez utcában van továbbá
a Fer e n c J z s e f
gye r me k - k r ház,
melyet
18S7-ben a
pozsonyi jótékony nőegylet alapitott s melyő -

ő

ó

ő
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nek évi segélyezésére Pozsony város két
ezer koronát megközelitő összeggel hOZ7.ájárul. Mai ujépülete 1894-ből való. Ez intézetbe 6 hónaptól 12 évig terjedő korban
levő beteg gyermekek
vétetnek fel. Az
intézetben 40 beteg számára van hely, van
azonkivül ragadós betegségek esetére 2 elkülönitett pavillon szintén 36-40 gyermek
számára. Ez intézetben
mint ápolók az Isteni Megváltóról nevezett Congregatio
6
növére műkődik. Ez intézetben van továbbá Gye r m e k- o r vos ren del ő- int é zet
is, rnelyben szegény szülök
beteg gyermekei ingyen orvosi rendelésben és gyógykezelésben részesülnek. Jótékony kőrők tartják fenn ez intézetet, azonkivül a város is
részesiti 1888 óta évi 200 koronával évi
segélyezésben.
SzegCií-lltca. (N el ken gas se.) Az
Ujvárosnak e kis utcája a Kereszt-utcát
köti össze a Kertész-utcával.
Régi neve
Kis-Kertész
utca volt, mit az 1879 évi
juI. 28-iki közgyülés mai nevére változtatott. E nevét a pozsonyi kertész ek által
kiváltképen ápolt sz eg fű virág után kapta.
Székest"gybáz-tér. (D o m p l a tz.)
Az Óváros e tere a dómot éjszakról. keletről és délről veszi kőrül,
Délen lejtősen
huzódik le a Szilágyi Dezső-utcáig
s kőzönségesen D m d om b (Domberg) néven
ismeretes. A középkorban a Hosszú- (a
mai Szilágyi Dezső-) utca felöl is házak
fedték s igy nem nyilt, hanem zárt teret
alkotott. Déli kapujához pompás szabadlépcsőn jutottak fel. Éjszakon a belé torő
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Káptalan-utcától
is el volt választva
kapu által a prépostsági
és az akademiai
Nyugati hosszvonalán
úgy
épületek kőzőtt,
a templom éjszaki mint déli oldalán a városfal huződott
v!~gig. Az éjszaki oldalon
a
falat csak legujabb
időkben
bontották
le
a térnek a város által eszközölt szabályozása alkalmakor.
amely szabályozás
a tér
niveauját jóval alább szallitotta.
A lebontott fal egyharmad
részben eltakarta volt a
dóm éjszaki portáléját,
mi arról tanúskodik,
hogy e fal még csak e porta után épült.
A tér déli részén a városfal
ma is áll s
lehuzódik
a Szilágyi Dezső-utcáig',
csakhogy
a most itt levö patronátusi
házak épitésésekor azt külsö falakul felhasználtak.
Hogy
e házak külsö, a térre néző fala csakugyan
a régi városfal, azt a külső falnak a dómhoz tárnaszkodő
ép városi fallal való összefüggése
kétségtelenné
teszi. Az udvarok
egyikében
még láthatni a régi városárkot,
az udvarok másikában
pedig még láthatni
a mostani Szilágyi Dezső utcát egykor elzárt Vődrici-kapű
részeit.
Mint a régi
templom-terek
alralán,
úgy ezen Székesegyháa-tér
is hajdan
tem e tö ü I szolgált 1778-ig. E temetőben volt
az Udvőzitö
egyháza a Csukarok
nemzetségi sirboltjával,
miért
1291-ben Csukár
János az Üdvözitő-egyházra
hagyta Thürne
nevű, királyi adományból birt birtokát. De
más kápolnák is voltak e temetőben,
névszerint a Hambotto pozsonyi
polgár által
1324 előtt alapitott
5 zen t Go t tha r d é
és Sz. And r s é. Továbbá
a Sz. Eg y e dkellő

á
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é, melynek
eg)' 1514 ev! okirat
szerint
Tamás esztergomi
érsek 40 napi búcsút
engedélyezett
ájtatos látogatói részére. Volt
e temetőben a Kr isz tus
t á r sui at nak
krypta- kápolnája,
azonkivül
egy oltárral
ellátott c so nt ház is (karn er Capellen auf
Sant Merten freytthof, 1496), melyben miséztek. A temető történetéből még tudjuk,
hogy falát 1547-ben helyreállitották,
1548ben pedig szó van annak befejezéséről.t)
A tér éjszaki részének
legujabb
időben
történt szabályozásakor
szám os krypta
és
sorsir került tömérdek csontvázzal
felszinre.
A tér légkiválőbb
nevezetessége
a
Sz é k ese g y ház,
melyről
a tér a nevét
kapta. Ez egyház Pozsonynak legmonumentálisabb egyházi épülete, háromhajós elsőrendű csarnok- templom. tpült dévényi
terméskőből
külőnbőző
időszakokban,
amint
ezt épűletrészeinek
stilkülőn bözete mutatja.
A XIII. századból valók éjszaki nagy kapúja, a föbejárö,
az Ú. n. porta speciosa,
aztán hajójának éjszaki oldalcsarnoka.
Ezek
átmeneti
vagy is kora-csűcsives
(transennalis) stilben tartvak.
Az I76s-ben át- és
kiépitett torony
és homlokzatának
egyik
csarnoka, az u. n. Cseh királyné
kápolnája, nemkülönben
a sekrestyében
levő árkádok szintén átmeneti stilidejüek. Valamenyi
még a XIII. századból valók. A hajónak fennt
nem emlitett részei s a hajóhoz támaszkodó Sz.
Anna kápolna jellegzetes ajtaja már a XIV.
*)
der

II e

erlegt zu vellendung und' fölliger
Bezal ung
weil ill a II era r boi t auff S. Merten froythoff.
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századból származnak. A hajó déli falrésze
s maga a Sz. Anna-kápolna, valamint a hatalmas ablakok által áttört fenséges szentély
is a XV. század alkotásai, mindezek csúcsívesek. Az utóbb emlitett szentélynek épitése 146I-ben vette kezdetét s 149s-ben lett
felszentelve. Hogy kik voltak az adakozó
hivek sokaságán és a káptalanon kivül föépitői, azt a szentély ivgerinceinek zárőkővein szemlélhető cimerek mutatják: a Hunyadiak, Bánfiak. Döczyak, Czoborok s Pozsony
városa. A templom déli bejárójának csarnoka
IS26-ban épült, ez, nemkülönben a templom
külsejének és belsejének egyes szobrászati
sirernlékrnüvei már renaissance-koriak.
Alamizsnás Sz. János kápolnája még későbbi,
barokk stilben 1734-ben épült rnü.
E stilek kivánalma szerint ment véghez
ujabb időben a templom belső s kis részben
külsö restaurátiója:
a templom belsejeé, a
Sz. Annakápolnáé s a déli kapué 1863-78ban Heiller plebános, az éjszaki kapué 1893ban Rimely plebános, az Alamizsnás Sz.
János kápolnáé 1902-ben Zandt plebános
idejében. Az 1863-78-ik évi restaurálásnál
a köfaragöi munkákat Rum pe 1mayer Alajos, az asztalos munkákat F r s t és K a rger, a képfaragási munkákat Hu t ter e r
szobrász végezték.
A festmények Is e l l atói valamint Job s t Ferenctől és Károlytól,
az üveg festmények Ge y 1 ing Károlytól, az
ezüst és bronzmüvek Brixtőlés
Andrestől valók. A restaurálás műszaki fövezetése
Lippert Józseférseki műépitész kezében volt.
A restaurál is lelke pedig He i IIer Károly
ü

481

volt, kinek buzg61kodására keletkezett 1863ban a Pozsonyi f t e m p l o m-é p it k e z s i
egyes üle t (Domrestaurirungs- Verein ). *)
A restaurálás összes költségei 265,784 kor.
rugtak. Ami a másik két restaurátiót illeti,
az éjszaki kapuéhoz a terveket
Haybák
bécsi rnűépitész
készítette, a végrehajtást
pedig Feigler Sándor helybeli epitész végezte. A költség ek 29 ezer koronát tettek
ki. Az Alamizsnás Sz. János kapoina restaurálási
munkája Altenburger
budapesti
cégre volt bizva s egészben szintén tetemes
költséget okozott.
Fájdalom az ujitásnak voltak egyes
visszás következményei is. Az alkalmazott
túlzott purismusnak számos műemlék esett
áldozatul, egyebek között az Esterházy primás által alapitott, Donner Ráfáel hirneves
szebrász
és erlachi Fischer ugyancsak hirneves épitész által 1733-ban készitett főoltára is. Az e főoltár mögött állott Sz. Márton-szobor, Donner gyönyörü müalkotása a
templom külsö pillérfülkéjébe
került, hol a
zord időviszontagság
romboló hatása ellen
még az utóbb épitett vasszerkezeti üvegház
sem védi meg sikeresen. Az oltár szentségimádó angyalait 600 forintért a Nemzeti Muzeumnak eladtak, sok müértékes holmi elő

é

*) Ez egyesület védnöke Magyarország
hercegprimása,
világi védnöke erdődi Pálffy Miklós herceg.
Van 98 alapit6 tagja összesen 222,121 kor. alapitványi
összeggel, melyet azonban a res!auráti6
alkalmakor nagy
rlÍszt felhasználtak,
Tagjainak száma 189. Mai vagy on a
az egyletnek ,28,200
korona,
81
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kótyavetéltetett.
Az éjszaki kapu helyreállitása pedig annyiban kifogásolható,
amennyiben a külső tér niveaujának
tetemes leszállítása
következmények
épen
megváltoztatta
a templom alappárkányzatának
futóvonalát.
a főbejárat küszőbét
ellenben 3 lépcsőfokkal
lejebb sülyesztette,
a mi a kapuzat eredeti
archi tek turai conceptióján
ejtett durva sérelmet. A külső csarnoknak
a kapú elé való
épitése is mint eredeti tervhez nem tartozó
felesleges toldalék a hatalmas félkőrü
kapuivezet hatását
bénitotta
meg.
Azonban
mindezen hibák és károk dacára is a régi szépségében
megujhodott
templom még szárnos nézni való ritkaságot
és
szépség es mürerneket tartalmaz, Ilyen a fenntemlitett
Sz. Márton-szobron
kivül q.
rornánstilü,
dombormüves
régi.
1409-ből
származó ker esz tel ő k t, melynek csakis
a fedöje ujabbkori.
A Sz. Anna-kápolnában
a gótstilü ajtó tyrnpanonjában
diszlő Sz. H
r o ol s á g dom bor m li mütörténetileg
hirneves alkotás. A kápolna éjszaki sarokjában
álló Sch ö n ber g pr é pos t sir s z o b r a
felette érdekes müernlék. Nagyon
nevezetesek úgy köfaragasi mint lakatosművi tekintetben a templornszentély
gót
sze n t s é ghá z á nak részletei.
Eredetileg
a szentségház a mennyezetig
ért fel, de II. Lipót koronázása idején letörték,
hogy helyén a falat áttőrjék
s oratoriumot
létesítsenek.
A
gyönyörü vasmű a bécsi Fischer Zsigmond
remeke. A templom egyik
kiváló nevezetessége
A 1 ami z s n ásS
z. J á n 9 sna k
dúsgazdagon
ékesitett
k~polnája. Epitette
ú

á-
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I734-ben 60 ezer forintnyi költségen Esterházy Imre hercegprimás,
kinek Donner
Ráfáel által carrárai márványból kifaragott,
vörös süttői márvány-imazsámolyon
térdelő
remek szobra a déli falon szemlélhető.
A
kápolna egyéb szobrászati
ékességei
is
Donner mester müvei, melyek közül kivált az
oltárt ékesítő s Krisztus
szenvedéseit
feltüntető bronz dombormüveket
emeljük ki.
E kápolna két renaissance-korbeli,
ismeretlen művésztől
származó
gyönyörüséges
b ron z kan del á ber e ritka remekmü.
Az. oltár felett ezüst süvegkoporsóban
Alamizsnás Sz. János, alexandriai patriárcha holttetemét
láthatni. A szent tetemet Mátyás
király
kapta
volt Konstántinápoly bevételekor a török szultántól.
Először Budán helyezték el, Buda elfoglalásakor Máriavölgybe
került a pálosok
kolostortemplomába,
végre I. Ferdinánd
rendeletére
IS32-ben Pozsonyba
hozták.
Az ezüst tartőr Pázmány Péter bibornok
keszittette. A szent átszállitásának
ünnepsége szerfelett fényes volt. Maga Pázmány
Péter pontifikált, é!- dőm pompás képekkel
és jelvényekkel, latin. görög s héber emlékversekkel volt feldiszitve.
Amint a templom s a nevezett kápolna
nagyértékű
műremekeket
tartalmaz,
úgy
dűslakődik
az tornyában
is egyébnemü
becsesnél becsesb tárgyakkal.
E zömök
torony éjszaki részében
őriztetik ugyanis
a ritkaságokban
dús könyv- és levéltár. A k n y v t árt
számos XIV.
és
XV. századi kézirati
codex és ősnyomö

31*
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tatvány (incunabulum), miniaturos és jelmezes festményekkel ékeskedő
kézirat teszi
nagyértékűvé.
Ekönyvtárban fedezte fel Pray
I77o-ben egy codexben
az első magyar
nyelvernléket,
a XIII.
század harmadik
tizedéből való sermo supra .sepulchrum -.
halotti beszédet.
E könyvtárban
van a
Poz s on y i k r ó n i k a eredeti kézirata,
melyet Toldy Ferenc adott ki. Az itt levő
ösnyornatok
pedig
ritkaságüknál
fogva
annyira
értékesek,
hogy
hazánkban
e
tekintetken a pozsonyi káptalant illeti meg
az elsőség. A 1e v élt á r egyik réz se, a
káptalani
levéltár
főleg Pozsonymegye
birtokviszonyaira nézve kimerithetetlen kincsesbánya. Másik része, az országos levéltár kőz történetünk
minden korszakához
nyujt becsesnél
becsesebb
adatokat.
A
káptalani levéltárban van összesen 141 darab
árpádkori, 3144 darab mohácsi vész elötti
és 23058 darab mohácsi vész utáni okirat. "')
A torony déli részében van a k á ptalani
kincstár,
mely sok nagybecsű
liturgikus
tárgyakat,
egyházi
szereket,
ereklye- és szentségtartó kat, keresztek et,
pásztorbotokat
tertalmaz. Ezek legkiválóbbika a XV. században készült gótstilü nagy
mon S tr á n ti a. E nagyértékü'
szerekből
~) És pedig esik ezekbdl a t u l a j d o u k p i
káptalani
l e v l t r r a : 66 drb. árpádkori, 9.5
darab a mohácsi vész elötti, 1388 drb.· a mohácsi vész
utáni okirat. Az o r s z ágo sle
v élt á r ra elleuben:
75 drb. árpádkori, 2199 a mohácsi vész eliítti és
21670 drb, a mohácsi vész utáni okirat.
é

é

é
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a nemzet ezeréves fennállásának
alkalmából
Budapesten
rendezett
kiállitáson
24 darab
pompázott.
De sok e kincstár ban a drága
szővetű
egyházi öltöny és infula is.
De tör t éne til e g is nagyon nevezetes a dőmtemplorn.
Már kettős ciménél
fogva is érdekes.
Mig a prépostsági
templom fenn a várban
volt:
cime addig
a
Sz. U d v Ö 1. it ő r ő 1 szólott,
mikor
aztán
a városba
lekerült,
kapta másik titulusát:
Sz. Má rt o nr 61, mert a Csukárok
temetkezési
templomának
ez volt a cime. Ez
utóbbi cím a XIV.
század
elején
kezd,
nevezetesen
1302. óta mindjobban
használatba jutni.
A templom
v é d n k ség e
1302. illetve 1341. óta a város kezébe került
a plebánosvalasztási
joggal
együtt.
1'\'1int
pátr6nusnak
volt a városi tanácsnak
saját
oratóriuma.*)
A jog gyakorlás
fejében viselte
az a templom körül felmerült
költségeket.
1400 kőrül
épitőanyaggal
támogatja
az
építkezést.
145I-ben orgonát
vesz, fizeti az
egyházfinak
a reggeli
harangozásért
a 3
frtnyi évi bért.**) A már fenntebb emlitett
s maig
meglevő
gyönyörí.\
műalkotásű
monstrántiához
30 aranyforinttal
hozzájárul.
1457' ben
a templomhoz
szükségelt
épitési
fát
Aspek
János
bécsi
fakereskedőtöl
szerezte be. 1478-ban saját
számára
székeket
készittet
a templomban. 1494-ben a nagy harangot a passaui órás
ő

*) Klain Stublein . "
uo dy Herrn zusannneu
gellll VOll sant Merten Freytthof,
**) Von den preyn glokheu zu lewten.
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által uj harangszékbe
téteti,
1529-ben uj
mennyezetet
készittet.
154o-ben
harangot
öntet az Újlaki püspök
által adott ércből.
1542-ben tapétákkal
diszitteti a templomot*).
1549-ben már volt toronyöraja. Hogya
templom védelméről
is gondoskodott
a város,
mutatja az a tény,
hogy tornya
1577-ben
fel volt szerelve
9 duppla
ágyucsövel+").
1579-ben a templomot
alaptél
fogva megujittatja. A munkát Táb Jakab ném et mester végezte.
Ekkor a torony is uj tetőt
kapott. 1582-ben uj orgonát
készittet
Bécsben Sunderspitz
Lipót orgonakészitönél
s
azt a régi
orgona
helyébe
felátlitatja
s
megfesteti,
mely mű 1295 tallérjába
került.
1611-ben uj padokat készittet.
1675-ben uj
harangot
huzat
fel a templomba,
amely
1675-ben az orgonát
1123 forintba.
került.
positivvel
láttatja el.
Még jelentősebb
történetében
az, hogy
1619 nov. 18-ikán a Pozsonyban
tartott országgyűlés
83 szőval II ellen a Sz. Mártontemplomot
a protestánsoknak
adta áto Az
átadáskor
Heuchelin
Simon, Götz András
és Jentsch
János eváng. lelkészek
német
nyelven,
Sághy
István
pedig
magyar
nyelven tartott sz. beszédeket.
Református
isteni tisztelet is volt akkor úrvacsora
osztással. Jelen volt Bethlen Gábor fejedelem
is az ország rendeivel.
1621-ben május h6
4-ig volt a dórn a protestánsok
birtokában.
*) A kamarás szegeket vesz, das man Tap i sse re y in der kirchen hat aufgemacut.
**) rörn.
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Ekkor Bouquoi gróf cs. hadvezér visszafoglalta a várost Bethlentöl
és a székesegyházat visszaadta a katholikusoknak.
E templomban ment véghez 1766-ban
aug. az-ikén a magyar Sz. István-rend első
ünnepsége.
Ennek szőszékéröl
hirdette ki
Batthyány primás-bibornok n8I-ben II. József
császár türelmi rendeletét. De ami történetében a legjelentősebb, ami azt a magyar királyság templomáva,
a magyar tör-.
ténet regestájává teszi: az, hog y ben ne
Il kir á 1Y és 8 kir á 1Ynél
e t t meg k or on á z va. *) Koronázó egyházul hirdeti városszérte
tornyának napfényben tündöklő
magyar sz. koronája is.
Mint te m e tk ez é s i hel y is nevezetes.
Kriptájában aluszszák
örök álmukat P á zmány, Lóssy,Lippay,
Sz e le p c s n y i
Sz c h n y i, Keresztély-Agost
primások, Uj 1 aki Ferencz volt pozsonyi prépost, utóbb győri és végre egri püspök s
-királyi
helynök valamint Het esi Pet he
Márton kalocsai érsek. Mindkettőnek
vörösmárvány dombormű siremlékér a szentélyben
láthatni. Világiak kőzül gr. Pálffy Miklős a
é

é

é

*) A templom szeutélyéuek éjszaki falán olvashaté
jegyzék szeriut a következők : Miksa és ueje Mária 1563ban, Rudolf 1572-Len, Mátyás 1608-bau, Mátyás neje
Auna 1613-ban, II. Ferdiuáud 1618·ban, Ill. Ferdinand
uejei Mária-Anna 1638·bau és Eleouora 1655-beu, IV.
Ferdinánd
1647-beu, 1. Lip6t 1655-beu, I. J6zsef
1687-beu, Ill. Károly 1712-beu és neje Erzsébet 1714bon, Mária- Terézia 1741-bou, II. Lipót 1790·beu, 1.
Ferouc és neje Mária-Ludovica 1808-bau és Karolina
Augusta 1825-beu, V. Ferdináud 1830-bau.
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hires győri hős, kinek szép alakos siremléke a
templom szentélyében
pompázik;
aztán a
nagy győri hős fia Pál ffy jános koronaőr ; Draskovichjános
nádor, Ll l s h z y
István
és Erd ő d y Anna s más jelesek. A templom külfalára elhelyezett sok
szép és érdekes sirkő is hirdeti azok neveit,
melyeknek viselői szintén lenn a sötét kriptában nyugosznak. Egykor a je zs u i t á k
is ide temetkeztek. 1629-ben a káptalan-utcai
jezsuitálc ugyanis kieszkőzőlték
Pázmány
érsek
közbevetésére,
hogy
temetkezési
helyükül a Sz. Anna- kápolna alatt levő sirboltot nyerték. Idő haladtával a kápolna
szűknek bizonyul va, a jezsuiták a templom
sirboltjában
temetkeztek a káptalan ellenmondása nélkül. Aki legut6bb kőltőzkődött oda, az Dan k józsef a nagy tudással ékeskedett pozsonyi prépost és a széles
körben ismertté lett nagy műbarát, kinek
arcképét a prépostlak arcképgyűjteménye
tartalmazza. Nevezetessé lett gazdag theologiai
és müvésztörténeti
tudasán kivül
kőnyv-, könyvornamentikai-,
érern-, vignett-,
függökép-, műfénykép-,
arckép-, karc-gyüjteménye után. Dürer gyüjteménye csaknem
teljes volt. A dőrn egyik üvegfestményes
ablaka az ö bőkezüségét
hirdeti. A prépostlak egyik termének mennyezet-festménye
az ö költségén készült Storno által. A városi Muzeumban egy szekrény rnükincs az
ö hagyatéka. Született
18'29-ben jan. ző-ikán
Pozsonyban.
E városban végezte a gymnásiumot, itt volt ö az Emericanum növendéke. Felső tanulmányait Nagy-Szombatban
é

ó

á
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s Bécsben
a Sz. Ágoston-intézetben
végezte. Aztán tanár a Pazmaneumban,
majd
esztergomi
kanonok,
apát, praelátus,
1889ben pedig pozsonyi
prépost lett. l\leghalt
189s-ben jan. Is-ikén.
A Székesegyházzal
szoros
összefüggésben
van
városunkban
az egy ház i
zen e és éne k. Már 149I-ben emlittetnek
a városi tanács által a dómban
tartatott
énekes misék.*) Jobbára
tanulők
voltak az
énekesek.**) Kollonich Lipót magyar kamaraelnőkröl
tudjuk,
hogy
5 ezer forintnyi
alapitványt
tett a jezsuita
templomban
és
a templom előtt 1672. óta álló Mária-szobornál szereplö zenekar szervezésére.
I686-ban
Deittmann
urnő 500 forintnyi
alapitványt
tett a templomi zene céljaira. Szalay Mihály
2 ezer forintnyi alapitványnyal
sorakezott
az előbbeniekhez
templomi
zenészek
eltartására.
I717-ben Grospeitner
azon kép 2 ezer
forintos
alapitványnyal
tette
magát
az
egyházi
zene terén érdemessé.
De sokat
tettek az egyházi
zene meghonosításaban
a jezsuiták
is. Már 1707-ben vállalkoztak
két zenész eltartására.
1717-ben két másik
zenésznek az élelrnezését
vállalták magukra.
Az ő templomi zenekaruk
I747-ben :1 hege-

*) Vom Hats wegen des ambt lilit dis c ant gesun gon 8 Knabeu yeden hab ich geben 1 D.
**) Die S tud elit ell uud Sch u ele r zu
sand Mort., dy ge s u II gen haben (t, i. bey der Sunabentfeuer),
írja az 1519. évi vár. sz. könyv. Az
1557-ikibell pedig olvassuk, hogy az urak elé járult
die ca II tor ei (t. i. az iskola tanitványai.)
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düsből (violonistae),
egy bassistabol,
ki
egyúttal karmester volt, egy orgonistából,
egy tenoristából,
egy altistáből
és egy
discantistáből
állott. Valamennyien a collegium személyzetéből kerültek ki. Hozzájuk
ünnepélyes
alkalmakkor
külső
zenészek
(externi musici) járultak. A dómban a XV.
századtól
kezdve
zenészetileg
tevékeny
volt a kántor, (ki később
regenschori), a
ter.orista, a bassista, az orgonista, az altista
és a discantista. Ezek mellé minden vasárnapon a városi toronymester
kőtelessége
volt hegedüseket,
fu vőkat
és dobosokat
adni. Mikor kononázások vagy egyéb alkalmakkor a bécsi császári udvari énekkar
városunkba jött, akkor természetesen egyházi zenénk kiválő
volt, de különben a
kántor-regenschori
és a városi torony mestet kőzt fennlevö, rang miatt való surlódások és civakodások következtében az egyházzenei állapotok a XIX.
század elején
nagyon szornorűan alakultak. Ezért az igazi
zenészek elhatározták, hogy egye gy ház i
zen e - egyes
üle tet
alapitanak.
Kl ein
Henrik, az 18I7-ben keletkezett
művészek
és nyel vtanitők egyesületének
egyik alapitója, aki az utóbbi egyesület anyagi érdekeiben ismételten hozta előadásra Haydn
két nagy
oratoriumát,
1828-ban egyházi
zene-egyesületet
alapitott,
csakhogy
ez
Klein
előhaladott
kora
következtében
állandóságra szert tenni nem tudott. Ezért
Kleinnak halála után 1833·ban Eybler udvari
karnagy buzditására s az esztergomi érsek,
a pozsonyi káptalan s a városi plebános
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segitségével Kum 1 i k József megalapítja
a maig fennálló egyesületet. O lett az
egyesület dirigense s ez állást mindvégiglen
önzetlenül viselte. Az egyleti kiadásokat a
tagok illetményeiből,
adományokból s alapitványokb6l fedezték. Csak legujabb idők
6ta kap a dirigens székesegyházi karnagyi
cimmel együtt 1600 koronányi fizetést is.
Ez egyesület eddigi elnőkei Pr y b Y1a,
Kr em nic s k a, He i II e r, Ri me 1y és
Za n d t kanonokok és városi plebánusok.
Az egyesület karnagyaí pedig 1833- 1835ig Kum l i k józsef, 1836-1843-ig koch
lovi Fra j ma n n Károly,
1843-1869-ig
ismét Kum 1 í k j6zsef, ennek halála után
1869-1881-ig 1\1 a y r ber ger Károly, 1881
-1896-ig
székesegyházi . karnagyi címmel
Thiard·Laforest
j6zsef, 1897-1901-ig
II u r g er Lajos. 1901-től máig mint helyettes
karnagy St r e h len A. regenschori.
Kum 1ik József karnagyi műkődésének
már a második évében előadta az egyesülettel 1835-ben nov. zz-ikén Sz. Cecil napján
142 kőzrernükődövel Beethovennak második
nagy D-dur rniséjét (Op. 123)' Ez előadás,
Beethoven halála után a 8-ik évben. Eurőpában átalán a rn s o d i k volt. Ismételte
ez előadásokat 1844-ben,*) 1846 ban,**) 1857'
ö

á

muuik

*) Duba)' - Leeh
és Schönwálder

démiai tanár
nistával.

és Strohuiuyr

éuekesuékkel, '1'0éuekesekkel, Kolbay kir. jogakasóltl/leKedi\ssel, id. Batka Nep. János orgo-

**) Horváth sopránual,
telli bassistával,

Stoffregen tenorral. Chris-

-i9Z

ben, *) r~62-ben, **) és r863-ban ***). Kumlik az egyházi
repertoirt
1844-től kezdve
teljesen
kifejlesztette.
Született
Bécsben
1801. aug.
ro-ikén s itt képezte magát a
zenében Kunert regenschori
alatt, 1813- és
1814-ben a helybeli báró Czinek-féle
privatszinhazban
volt mint énekesfiű, majd Klein
tanitotta az elméletben,
ki egyúttal
belső és
külsö müvészeti és polgári életét irányitotta.
Későbben
Sechternél
is tanult Bécsben s
lett
aztán
Kleinnak
1832-ben
hivatalban
utóda. Ő az 50-es években megkapta a zenetanári
cimet.
Komponált
miséket,
graduáliákat
és offertoriumokat,
melyek
még
ma is repertoiron
vannak.
Az egyházban
előadta Cherubini,
Righini,
Mehul, Haydn,
Beethoven,
Weber,
Stadler,
Tomaschek,
Seyfried,
Eybler, Klein, Lindpaitner,
Schubert, Hőlzl, Herbeck,
Rotter. Preyer, Veit,
Sechter,
Elsner s mások legjelentékenyebb
miséit valamint ezek és mások betét-szerzeményeit
is gazdag
változatokban.
Fr aj ma n n Károly,
kinek szereplése
Kumlik megszakitott
karnagysága
közé esik,
Lengyelországban
180o-ban született, 1830ban mint politikai menekült jött Pozsonyba,
és később egyeitt 1833-ban dőm-tenorista
sületi
karnagy
lett. Meghalt
itt 188s-ben
mint magán-zenész.
Egyik tanitványa
Czi*) Horváth,
Edelsberg-Scherűbl,
Fuchinovszky
Titus szólőhegedüs közreműködésével.
**) 'I'ranta E., Trauta A., Scheriibl. Vojnics sziuházi karnagy, Trauta F. solóhegodüs,
~IlIsits orgonista
köz rem íi köd ésévol.
.if",*) Dr. Stoll bassistaval.

bulka A., az ismert zeneszerző.
Az ő utódja:
May r ber ger
Károl y Bécsben született
l828. jún. g-ikén,
Preyer Gottfried
tanitványa, kinek elméleti rendszerét
tovább fejlesztette,
186s-ben mint élelmezési
tiszt jött
Pozsonyba,
1866-ban a dalárda
karmestere
lett, majd egyesületi
karnagy gyá
történt
megválasztása
után 186g-ben magát egészen
a zenének szentelte, a kir. állami nőpraeparandiának
is ő lett a zenetanára.
6 adta elő
elöször 1872-ben Liszt "Esztergomi
miséjét",
1874-ben ugyanannak
"Magyar
koronázási
miséjét",
aztán Schubert
"As miséjét"
és
Orlandus
Lassus
egyik
miséjét, továbbá
Volkmann
"O rex" offertoriumát
és mások
szerzeményeit,
amellett fenntartotta
a régi
repertoirt
is s a zene ujabb elméletére nézve
úttörő lett "Die Harmonik
Richard Wagners an Leitmotiven
aus Tristan
erleütert"
cimü elméleti művével,
Meghalt
1881-ben.
Töle igen szép és kedvelt férfi karokat,
egy dalmüvet
(Melusine) s egy vocalmisét
birunk, Utódja; Thi ard - L a for est józsef
Püspökipen
. született
Pozsony
kőzelében
1841. március rő-ikán, Kumlik
tanítványa,
hivatásos zenész s rendkivül
szellemes férfiu. 6 ujból repertoirra
hozta Beethoyen
második miséjét (Op. 123 D-durban),
melyet
vezénylete alatt 18gl-ben*), 1892-ben**), 1893ban***), 1894~be!1 és 189s-bent)
is előad*) Kováts Finuy (soprau), NoH (alt), Schreyer
(tenor), Strehlen (bass), Kopetzky (solöhegedüa), Forll~jtl'
(orgonista) közrelj1ülcÖdóliével.
.*) Gabler altillt~VIJ,_
•• *) Slubekné altistával. -:-: t) Orgona : K~t;&inge~.
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tak. A régi repertoirt azonkivül Schumann
R6bert miséjével szaporitotta. Ut6dja:
B u r ger Lajos 1850 ápr. z-ikán született Billigheimben a badeni nagyhercegségben, 187o-ben Pozsonyba jött mint fuvolás
a szinházi zenekarba. Ő a mannheimi zenekarnál mükődőtt
Lachner Vince tanitványa,
majd Pozsonyban Mayrberger és Volkmann
tanitotta az elméletben, ut6bb szinházi
karnagy s zenetanit6. Repertoiron
tartotta
Beethoven második miséjét s azt 1901.ben
történt önkénytes tá vozásáig többször előadatta.*) Távozása után e misét előadták
d6munkban a Sopronb6l meghivott Dr.
Kos s o w dirigens**) és 1903'ban a Györböl
meghivott székesegyházi karnagy Fra nek
alatt***).
Az egyházi zeneegyesületnek feladata
azonban a világi
zene cultiválása is s
ennek értelmében az évenkint eleinte 12,
később 6, 4, ma már csak 2 hangversenyt
ad. E hangversenyeket
régen részint a
primási teremben, részint a régi vigad6ban
rendezték, most pedig a vármegyeház termében tartják. E hangversenyeket mindenkor zsúfolt teremben lelki élvezettel hallgatja meg Pozsony műszerető
közönsége+).

*) 1897-bon (alt: Dvoracsekné), 1898·ban (orgona:
Haring), 1899-beu és 1900·ban.
**) Orgona: Kitzinger. - ***) Orgona: Kitzinger.
t) Ku ID li kelőadta 1835-ben Beethoven "vittoriai csatáját,': Schneider" Weltgericht"-jét, Haydu ,,7 szavát" nagypénteki zeneül. Fra j ID ann Károly e bang-
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A Pozsonyi dalárda meliett rnükődik
városunkban a Poz so nyi dal egy 1et is.
Alakult I879-ben, célja az énekművészet
ápolása, főleg a négyes karéneké. Ez is
rendez öná1l6, nyilvános előadásokat,
hangversenyeket,
zenészéti
estélyeket és esti
mulatságokat.
Elnökei
eddig Sim o nyi
Gyula, dr. Hodoly
Elek, Liebleitner,
Ne spo r, Wer ner. Karmestere kezdettől
versenyekben Beethoven, Mozart, Lindpaitner, Herold,
Auber, Boíeldieu nyitányait adta elő, Viviani, Mercadante
Paer, Rossini, Bellini és Donizetti dalműtöredékeit, azonkivül bravourózus zongora-o fíóta-, trombita- s az akkor
még kedvelt guitárre-darabokat,
Beethoven. Krisztus az
olajfák hegyén" cimü
szerzeményét 1838-ban, továbbá Neukomm "sirbafektetését" 1839-bon. Melldelss(lhll
"Pál"-ját (1) 1840·ben és (II.) 1842-ben.
Kumlik
1843-ball ismét fellépvén előadta 1844-ben "A négy
életkor" ot, 1845-bon Romberg "Lied von der GJocke",
1846-han Haydn "Jahreszeiten", 1856-ball Meudelssohn "Walpurgisnacht" cimű szerzeményeit, azonkivül
1856-ban
a l2·ik zsoltárt, 1857-ben Rossini "Stabata-ját, Mendelssohn 'I'edeumát,
1860-ban Wagner
"Lohengrin "-jének bevezetö felvonását,
1861-ben Führer "Megváltó halálát" és Berlioz "Rákóczi iudulóvját, 1866-ban a "Nászmelletet" valamint Spohr, Kreuzer, Hoven, Spontini, Verdi, Meyerbeer dalrnűtöredékeit, Struensee nyitányét,
továbbá zongora-, trombita-,
hegedü-, violoncello-hangversenyeken Oherubini, Gluck,
Marschner. l\Iendelssobn, Weber, Niculai és Lort:dllg nyitényait. Ez utóbbit maga a szerző személyesen
dirigáita
184 7-ben. Ugyancsak Kumlik alatt kerültek
előadásra 1856, 185 7 és 1858- ban Beethoven egyes
symphoniai tételei, 1858-ban Mendelssobn A-mollja, másszor Preyer, Seiler, Lachner, Ries és Tomaschek symphoniái. Kumlik alatt jatszott 1865-ben a Hellmesberger-quartett
WiJt Mária énekesnővel. Richter Hans
1866-ban Oberon ouverture- hangversenyen val6 elő-
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fogva máig St r e h 1e n (recte St r ll) Antal*). Előadta eddig ez egylet nagy művekból 188o-ban "Der Rose Pilgerfahrt ", 1881ben Mader R. "Das eleusische Fest" cimü
mü vét, 1883-ban Wagner
"Meistersinger"
nagy fináléját, mit 1904-ben ismételt, 1884ben Gade "Ps)'che"-jét, 188s-ben Mendelssohn "Loreley"-jét, 18go-ben Zichy Géza
25 évi művészeti jubiláuma alkalmából annak
"Dolores"-ét,
root-ben
és 1904-ben Liszt
adásakor uiiut trombitás működött közre. - }I ay r b o rgo r Károly előadta 1871-bon Beethoven mind a 8 symphoui iját, H17:!-bcn Volkmuuu 2 symphéuiáját,
Schubert
uyitányait,
Waguer
'I'anuhüuserouverturjét,
egyes
részleteket a saját nMolufiine" cimü dalművéből, azonkivül
SChUlU3UU Ir-moll
syuiphouiűját
s cultiválta
a vogyos
karéneket
(Praetorlus,
Liszt,
Dowland,
Rheiuberger,
Moudelssohn,
Bruch.) La for o s t miudenek
",!ött
előadta 1882·beu
Beethoven
IX. sympbouiáját
Kováts
Fánuy és Schlennnerámbros
hölgyek és Steger
és
Strehlon
urak
közremüködésével,
elöadta
azoukivül
Wagner Richard nParsifal"-jának
összes nyilváuos elöadásra
megengedett
darabjait,
Betlioz,
Liszt,
Bach,
Schubort, Schumaun, Haydu, Brahms, Goldmark. Bruckuor egyes szerzeményeit.
B u r ger
Lajos előadta
Waguer "MeiBtersiuger"
elöjátékát,
Liszt "Hungaria"~
ját és "Rák6czy induI6"-ját,
Wagner ft Walküre"-jének
fiuáléját
'l'schajkowsky
ll-moll sympbouiáját,
ZimIl\ormauu "St.
Petrus+-át és Erzsébet
királyué
h~hí.l4ra
szerzott saját monodiáját.
*) Született 1840 ápr. 6-i~én . Ober-Holíabruuuban, Bécsben Preyer Gottfried al~tt a Sz. lstv'n~gyházban énekes fiu, Gentiluomo tanár
tauitváuya,
.ztán
operaénekes,
U:l73-ban miut Schöuwálder
Károly
izékesegyhá.zi
regenachori é~ basaif:!t. ut6dja. Pozsonyba
jö~t, itt az elméleti
seuébeu Mayrberger
t.uitványa.
1888
öta regeuschori,
~900 4ta helyettes 8zékea~yh4zi karnagy,
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"Boldogság"-át,
1902-ben Cornelius
"Bagdadi borbély+-át,
1903-ban Liszt" Prometheusának aratőkarát"
és sokszor Erkel "Magyarok istenét",
mely müvét a mester külön az
egylet számára
irta.
Azonkivül
magyar
és nérner férfi- és nőikarokat
illetve vegyes
hangu karokat.
Az egylet valamennyi meger ősitett zenekarral
való előadásain
a helybeli katona- és honvédzenekarok
részt vettek.
Végül megjegyezzük,
hogy rnind a három
emlitett egyesület
levéltára a nevezett
comtartalmazza.
Az egypositiök kóta-anyagát
házizeneegyesület
főleg
egyházi
szerzeményeket
foglal magában
és a pozsonyi és
hazai zeneszerzők
müveit birja, mint Klein,
Kumlik , Frajmann,
Mayrberger,
Laforest,
Richter János (Hans Richter apja), Mosonyi,
Seiler, l Iőlzl, Engeszev, Zsaszkovics
és mások müveit,
Még megemlítjük,
hogy az egyházizeneegyesületböl
fejlett ki 18S7-ben a P oz s o nyi
dal á r d a is férfiénekosztályképen. Már 1847-hen tett ily egyesület
alakitására
Stoffregen
énekes kisérletet,
mely
egyesület
nérnet
és magyar hazafias
karokat adott elő. A Pozsonyi
dalardának
elnőkei : Mayer
János, Edi,
Mic hae 1is,
H a i s, B o II re isz, 1\1 a i sch, 1\:[ ole c, W e in e rt. Karmestere
1857-től 1859-ig S ch ur ig*)
18)9-tő1 1862-ig Vo g rit sch szinház i kar*) Született
üttó

Gyula

orgonistája,
1899-bon.

1822-uou

Szászországbau

Aueben,

.tanitváuya,
a pozsonyi
eváug, egyház
1861 óta Drezdában élt s ott halt meg
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mester,
1861-töl 1866-ig
Ma der
Raoul,
1869-töl
1879-ig May r ber ger
Károly,
1879-től máig Kit z ing er Nándor. Az első
karmesterek
magyar
és német férfikarokat
adtak
elő Erkeltöl,
Ottótól,
Schuberttől,
Mendelssohntől,
Lachnertől,
Kreuzertől,
Egressytől,
Dopplertől,
Kückentöl,
Abttól,
Tínódytól,
Herbecktöl,
Veittöl,
Liszttöl.
May r ber ge r szapóritotta
az alapitványi
hangversenyeket
hangszerelödásokkal
s először adta elő Beethoven
"István királyának"
a nyitányát,
továbbá
tanítványának
gr.
Zichy Gézának
kardalait,
Wagner
"Matrónák-karát",
Schubert
"Szellemek
énekét".
Kit zi n g e r*) elöadta
1879-ben \Vagner
"Liebesmal
der Apostel'
szerzeményét,
188o-ban Dávid "Wüste"-jét,
IS81-ben Berlioz "Romeo és Julia"
kardalait,
1882-ben
Liszt 18. zsoltárát,
Palestrina
"Adoramus"át, 1~83-ban Brahms "Rinaldo"-ját,
1884-ben
Liszt "Naphymnusát"
s "Királydalát",
1887ben Liszt
"Prometheusána
k arató karát ",
1891-ben gr. Zichy
"Serenatáját",
Löwe
"Ere kigyóját",
I89i-ben
Il. Vilmos
császár "Aegir"-jét,
azonkivül elöadott magyar
karokat Korbaytől
és Rothtél.
Zenészetileg
előadta
1879' ben Massenet
;,m.agyar indulóját",
1883-ban Ber! ioz "Heroldjának
" zarándok indulöjár,
1884-ben Saint-Saens
"halotti táncát".
*) Születott Pozsonyban
1843
doc. 1. Orgonán
pater Plilial Caecilianus, a pozsonyi Sz. Ferencrendiek egyháza. orgonistájának,
az elméleti zenében pedig Mayrbergernek a tanitváuya,
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A Székesegyház-téren
vannak adó mi sk o 1a néven ismert Sz.Mártonról nevezett rőrn,
kath. ele m i fi ú isk o l á k abban a házban,
melyben a kir. jogakademia
is van. A
dőmiskola
osztályai e nagy épületnek
a
Székesegyház-térre
kiérő déli s a Szük-utca
felé irányuló nyugati szárnyait foglalják el. A
déli szárny I633-ban, a nyugati szárny
I63s-ben épült. A dómiskola földszinti helyiségében és folyósójában, a kath. patrónatus helyiségeiben látható nagy szeritképek
val6szinüen
a jezsuitáknak a mai jogakademiai épületrészében berendezve volt házi
kápolnájából valók. Már a mai épület épitése előtt virág7.0tt e helyen egy káp t al ani vagyis ele m i, utóbb egy Ú. n. 1a tin vagyis középiskola.
Az átalakulást
a XVI. század humánista-mozgalma
idézte
elő. E mozgalom ujból felvirágoztatta
a
latin nyelvet, felköltötte annak szeretetét,
amiért is aztán tanitására müveltségi szempontból nagy súlyt fektettek.
Az elemi
iskolabél 1a t i n iskola lett.
A legrégibb
e helyt létezett iskolaépületet a városi tanács Isso-ben rontatta le
s helyére egy bécsi mester (Maister Mathissen
von Wien) által egy 6 ablakos, téglapadolatos
uj iskola-épületet emeltetett a dórritéri temető
szomszédságában. *) Ez épületnek az akkori
idők igényeihez képest nagyon kiválónak
kellett lennie, mert még bécsi tanárok is
jöttek megszernlélésére. Tudjuk, hogy 1550-

*)

daruebeu

auff den freithofl'.
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ben ez iskolában a főtanitó mellé két segédet (succentor
és coadjutor ch ori) alkalmaztak. 1554-ben a tanitő javadalmazásának
és ellátásának
terhe szer ződésileg
a prépostot
illette,
a város évenkint
csak IO
15S7-ben
forinttal járult a tanitó fizetéséhez.
Németalföldi
Gergely
(Gerardus
Arnold
Flandrensis)
volt az iskola tanitója, ki magát
gy m n á s i u ol i
kijelölt
vezetőnek
mondotta").
1558-ban már ősztőndijalaphoz
jutottak az iskola növendékei,
mert Muche
Pál pozsonyi
kanonok 40 aranyat
hagyományozott szegény
tanulók segélyezésére.
1567-ben a város a tanitó évi járulékát
25
magyar forintra emelte fel. Ez évben \Vinkler
András a tanitó. IS78-ban a Sziléziából
származott Cseh János**) a tanitó. I578-ban a
tanitói állást a város
és a plébános
kölcsönös megegyezésévei
töltik be. A tanitó
fegyelmi hatóságaképen
hol az egyik, hol
a másik vagy mindkettő együttesen
szerepel. IS79-ben Hyppodimander
János a latin
iskola tanitója. Is82-ben a város a latin iskolánál
a városfal ra vivő lépcsőt javittatta***).
Is84-ben
magyar taniré
volt itt
alkalmazva,
de helyette
a város németet
akart+).
Is8s-ben a város rátétette az is*) dosiguatus

moderator

inclyli

Gym

II

a s ii

soniousis-uok írja magát.
**) J ohauuos 1301JOUlus Liguieusis Silesiorum,
***) Auf die Stiegeu auf S. Martina Kirclihof
l a t ei n is c h cu Sch II el, die stiogeu so auf
Statmawer geot, pussoru.
t) A magyarság
szószőlőja
Monaszlai
András kanonok, a ki utóbb prépost lett.

der

Po-

boi
die

kol ára a maga cimerét").
1587-ben a tanitő
mellett több segéd müködik.
Ez évben valamint már előbb 1:')86-ban és késöbb 1588ban is Z w ie r sch Ia g Gaspar a ludirector**). IsS9-ben a város latin felirattal diszitteti az iskola falát***). 15I)I-ben a város az
iskolát javittatta
és meszeltette.
IS94-ben
egy vörösen
vonalazott
íali táblát állitott
belé. De innentől fogva az épület már korhatagnak
mutatkozott.
1625-ben nov. 25-ikén
ll. Ferdinand
király
már az iskola d l őfél ben levő állapotáról
szől. 1626-ban jan.
l4-ikén
ugyanő
már azt is mondja, hogy
immár Ll katholikusok
sehol sem tanittathatjak gyermekeiket.
1628-ban tényleg már elbocsájtjak
az iskoldnal
alkalmazásban
volt
Sogiaszky
Györg-y
tanitót t) s aztán az
iskolát bezárják. Ezzel az iskola ujabb aerája
következik,
mert a Pázmány
által
épitert
uj épületben
a jezsuitálc
bereudezik
a maguk
iskoláját.
A jezsuita-iskola
1627-ben
nov. s-én nyilt meg s maradt ott, mig nem
a rend a mai Batthyány-téri
uj otthonába
nem kőltőzkődőtt,
Káptalan-utcai
és Székesegyház-téri
elhagyott
épületük ben idővel a
kir. jogakadémia
s a fenntnevezett
Sz. Mártonr6l cimzett róm. kath. fiúiskolák állandósultak. Ez iskola épületében
van a pozsonyi
ü

*) Sta

t

wall

II e II

ali

der

lateiu ischeu schuél.

**) Caspar Zwirschlag
Lateinischer
Schulmaister,
U*) Auf der lnteinischeu Schnel lusseu ain Orth
Z II c a r ID illi
b 1\ S verdincheu.
t) ltector Seholao hei St. Merten Gsorgius
Sogiaszky lI['lravius.
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elemi iskolák
igazgatójának
a lakása.
Az
igazgatók
sorozataból
kiemeljük B o II a Jánost, ki úgy mint botánikus
s úgy mint
rovarkutató
és buzgó gyüjtő egyaránt
tiszteletre méltó nevet vivott ki magának. Született 1806-ban, meghalt
I881-ben.
Széna-tér. (H eum ar kt.) Ezen a
Grassalkovich-teret
a Bűza-piaccal
összekötő hosszant nyujtott
tér két városrészt
választ el egymástól.
Éjszaki
házsora az
Uj városhoz,
déli
házsora
a Nándorvároshoz tartozik.
Hajdan e tér már a város
külsö
körfalain
kivül
esett.
E
kőrfalak jól szemlélhetők
a várost
éjszakkeleti
részében
feltüntető
Gotofred-féle
1649 évi
képmetszeten,
mely egyúttal
mutatja, hogy
e külsö körfalak mentén árok huzódott el.
E körfalnak helyébe
épültek
a Széna-tér
déli során ak házai. A körfalnak
egyes
részei még ma is megvannak
a vármegyei
majorságban,
hol az udvar
kerítését
teszik
a Magas-út
felé s az udvar
végén
kiér
21/2
ölnyi
falvastagságban
a Széna-tér
és a Búza-piac
sarkára,
mutatva,
hogy
itt egykor
egy erődbástyát
alkotott
volt.
É bástya termés kőtőredékböl
és téglából
áll, lörései
egészen
téglák ból alkotvák.
A Széna-tér
egyik részének régi neve
Felső-V
m- utca (Obere-Liniengasse)
VOlL
Ezt a nevet az 1879- évi jul. 28-iki városi
közgyülés
megszüntette
és Sz é n a-t é r r e
egyszerűsitette.
E nevét a tér az itt tartatni szokott sz é n a - v ás áro k miatt kapta, ami igazolja
az itt feliratilag
tilalmazott dohányzást.
á
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A széna mint a mezőgazdasági
termelés egy
felette
szükséges
produktuma
Pozsonyban
kezdettől
fogva fontos szerepet
játszott.
A középkori
adatok
bizonyitják,
hogya
városi
területen
a szénakaszálők
száma jelentékeny
volt, főleg túl a Dunán
a ligetekben,
hol a talajviz meg az időna fütermésre
kinti
kiöntések
a réteket
igen alkalmasokká
tették. A városi számadókönyvek
több ilyen szénakaszálőt
emlitenek, igya
Dreschwerden,
az Ungerluston
és a városi
határon
túl Vajnőron
és F őréven. De bizonyos,
hogy a DunaIigetek
csaknem
valamennyijén
fűterrnö rétek
léteztek. Mindezeket egyszerüen
"Wiesmad"nak nevezték
s gondos kezelés alatt tartották, amennyiben
fel voltak osztva a város,
a tanácsosok
és a polgárok
közt. E fel-,
osztás szerint a kaszálókat részben Sta d tlu st, részben Her r n lu st, részben B u rger lu s t néven jelölték. A kaszáló- felosztást először még csak az 1416. évi számadó
könyvemIiti,
de bizonyos,
hogy az már a
XlV. században
is divott.
A felosztást
maga a város eszközölte,
kiküldve e célra
a polg ármestert,
az erdészeket,
a tauácsurak egyikét-másikát,
a hegymestert
s olykor
a városkapitányt
is. E kiküldött
bizottsági
tagokat
"füuraknak"
(grasherrn)
nevezték,
a rétek kiosztását
pedig Ausschnüren-nek
mondták,
Megjegyzendő,
hogya
mészárosoknak a Wiesmadból
külön osztalék jutott,
hogy az általok tartott élő vág? marhából
minnél jobb húst vágjanak
ki. Ősaszel a lekaszált
Wiesmadot
lepőrzsőlték,
mit "le-
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égetésnek " neveztek (Wismat
pre int haben) s mi nyilván a rét terrnékerryitése
céljából történt.
A Wiesmad kiesztásával
mindig víg lakmározás volt összekötve.
A
wiesmadi
evést- ivást "fülakomának"
nevezték (Grasmal).
Még csak a XVIII. sz.
közepén szünt meg e szokás. Ma a széna
és sarjűtermelésből,
legelő
és fü használatáből
a városi költségvetésben
egy
8000
keronán
fölü! menő bevétel van előirányozva. Ellenben
szénaés sarjútermeszrésre
3000-5000 korona.
A vármegyének
a Szena-téren
levő
tágastelkü
majorsága
élénk en emlékeztet
arra, hogyamajorgazdaság
a multban
igen élénk volt városunkban.
A multban
városunkban
a 16-, szarvasmarha
(őkör-, tehén-), juh-, bárány-, disznó- és baromfi- tenyésztés nem
volt jelentéktelen.
Az 1379
és az 1434 évi adólajstrornokban
a felsorolt
'polgárok
közt igen gyakori
a Mayer
név, mely valószinűleg jelző maj o ros értelemben.
A XV. századi
számad6könyvekben
többször
emlittetnek
a vár o si
maj o ros o k. Úgy a városban
benn, mint
a városon kivül több major is ismeretes.
A Sz. Katalin- udvar a Mihály-utcában
sem
volt más, mint az ausztriai
sz. kereszti
szerzeteseknek
pozsonyi majorsága.
A mezőgazdaság
is egy részét tette
a majoresok teendőinek. A XVII. században a városi
elsöbbrendű
tisztviselők
már mezei terményeket is kaptak deputatumként,
mi részben majoroskodásból
telt ki.
A Szénatér
és a Búza-piac
sarkán
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állott 1781-ben Richter Henrik Mihály háza,
hol az Amphitheatrum (a Thierhetz) volt.")
A Szena-téren
ma is fennálló A ran ybár á n y-ról cimzett vendéglő már régi
idő óta áll fenn. Már 1617·ben találkozunk
egy A ran y bár áll Y nevű vendégfogadóval. Akkori vendéglőse Vogl János volt.**)
De nyilvánvaló,
hogy e vendégfogadó
helyileg nem esik össze a mai Szénatérivel.

A Széna-téren van Fe i g le r Sándor
tekintélyes épitész háza és üzlethelyiség e.
A Feigler épitészcég hirét Fe i g le r Ignác
alapitotta meg városunkban, ki a hatvanas
évektől kezdve Pozsony legjelentékenyebb
épületeit épitette. 6 volt az, ki először alkalmazta az u. n. lebegő-lépcsőket.
J6 hire
nyomában
járt rokona Fe i g 1 er Sándor.
O épitette a Helmer és Fellner által tervezett
pozsonyvárosi szinházat,
a pozsonyi kőzraktári
házakat,
a dynamit-gyárban
a
Casino-épületet
és az összes tisztviselői
lakőházakat,
a törvényszéki
palotát s az
uj gyalogsági laktanyát, az Ujtelep villáit,
az izraelita neolog kitközség templomát és
a főreáliskolát,
továbbá a kábelgyár-telepet,
a Hubert-féle lakóházakat
a Malomligetben.
a tölténygyárat,
a gr. Erdődy-palotát
a
*) Hoiur. Mich, Richter, ein Eck in dio O bor e
Lill ie II g ass o (= Vám utca, Esterházy-tér),
wo das
Amphithoator
921 O-öl, irja Korabiusky.
(L.
János-utca alatt ís.) - Itt tebát II mai Gázgyár és a
Buza-piacra
kinyul6 korcsma területéről
vall szó.
*"') Hans Vogl wird zum gulden
Lambl.

telken,
a Sierschés Perlrégi Falb-féle
féle lakóházakat
és a magy. kir, IV. honvédkerületi
parancsnoksági
épületeket
a
Védcőlőp-utcában,
a városi villamos rnüveket
és a mag-yar Schuckert-müveket,
a
városi
IO' munkás
lakóházat,
az Apolló
kőolajfinornitó
részvénytársaság
gyári
és
lakőépületeit,
Reidner Zsigmond és Fischer
József lakóházait
a Baross-űton,
a magy.
kir. iparszakiskolát.
a kereskedelmi
és
iparkamara
épületeit.
De városunkon
kivül
is ismeretes
jeles szakértelme
és válalkozási szolidsága
révén.
O épitette Győrött
a Vigadót, Trencsén-Teplicben
a Hammamfürdőt és a tiszti gyógyitó-intézetet,
Bécsben a
báró Auer von Walshof-féle és a Károly István
főherceg-féle palotákat,
Dévényben az ezredéves emléket és Lobasiczon
a Baross-mauzoleumot.
Épités-vállalkoxási
üzletéhez járul
egy jelentékeny
köfaragöi
telep és mühely
is. Végül még ernlitjük, hogya
Széna-téren
állanak az ujabban emelt szép épületben a
Sz. Istvánról
és Sz. Margitról
nevezett
róm. kath. fiú- és leányiskolák.
Hogy vajjon a középkori
feljegyzésekben
emlitett
Zs i d ó t eme t ő, mint némelyek gondolják,
a Széna-téren
volt-e? ki nem mutatható.
Szél»lak-utca.
(S c h n dor fe rga s se.) Ezen rendes, szépen fejlődő s jól
kerarnittozott
illetőleg asfaltirozott utca a mai
Nándorvárosnak
a magva.
Hajdan
két
kaput kötött össze, a Mihály- és a Széplakkaput.
Ez utóbbi az utca
végén állott,
ott, hol a Magas-út a Széplak-utcába
nyilik
s a Merian-féle képen jól szemlélhetö.
1442ő

vendégnépe lakott. Ezen adományt a polgárok kérelmére megerősitette 1292-ben Ill.
Endre, sőt 1297'ben elrendeli Széplak helységének Pozsony városá val való egyesülését. hogy igy a város megfogyott népe gyarapodjék. lll. Endrének ezen 1297.évi okiráta
szerint Széplak nak akkor vegyes épületei
voltak, köböl és egyéb (nyilván téglaból
s fából) anyagból. 1311-benpusztulásnak indult. A XIV. század végén ismét népes
volt. Az 1379. évi városi adólajstromban
Pia tea Sch ö n d o r f néven fordul elő. A.
varosi számadások és a XV. századi végrendeletek is gyakran emlitik Sch ö n dor ffergassen
néven. E néven van az
1439. évi városi telekkönyvbe is bejegyezve.
De nevezték a középkorban Sz é P fal u-nak
(pulchra villa, Schewndorfnak) is. A XV.
századi
végrendeletekben
csupa ném et
nevü lakók kal találkozunk.
Az 1439. évi városi telekkönyv szerint
ez utcában állott a sővényfallal
bekeritert
domus civitatis, in qua habitant meretrices.
Tehát városi ház volt, melynek jövedelmét
a város a hóhér fizetésére használta. E hirhedt házat az 1434-1543-ig terjedő városi
számadó kőnyvek rendszerint n ö há z (Frauenhaus), ritkában n ö u d var (Frauenhof)
avagy
fe hér vár (Weissenburg)
néven
emlitik. Az 1451. évi kamara-számadás szerint e ház az agyagbányák kőzelében s így
a külváros végén állott. Ugyancsak az 1439.
évi városi telekkönyv szerint volt a Schondarfergasseban 52 ház, 1gazdasági major és 1
pusztatelek. Hozzá épült az 1440-70 közti
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időben 9 uj ház, úgy hogy 150o-ban a házszám 61 volt s 1 major. A telekkönyv
szerint 1440-ben ez utcában
egy ház ára 20
arany forint.
A Széplak-utca
végén voltak a kőzépkorban
a városi
agyag
bán y á k (laym
grub).
Ezeket emliti az 1451. évi kamaraszámadás.
Az agyag
szükséglete
a kőzépkorban igen nagy volt, mert belőle tömérdeket szükségeltek
a védelmi sövények
betapasztására.
Mint fazekasi anyag kevésbbé
volt felhasználható
s fazekasaink ma is Ausztriáből, névszerint
Prellenkirchenből
szállittatják maguknak a mesterségükhöz
szükségeIt agyagot.
Ez utcában volt azon Ebeczky
Mátyás
háza, melyböl 1578-ban a városi tanács ellen
szervezett
lázadás kiindult. A lázadás élén
Hauser
Ulrik állott. Csak a helytartó
és a
mentette meg a tanácsot.
várbeli helyőrség
A vizsgálat egy egész évig tartott, a lázadókat halálra itélték, de megkegyelmeztek
nekik azon feltétel alatt, hogy összes vagyonukat
egy év alatt idegenítsék
el s vándoroljanak
ki Pozsonyból
mindenkorra.
A lázadás oka
az volt, hogyapolgároknak
nem adtak
fát, kaszállét, halászatot.
Az ez utcában levő
Schupfnerház
udvara
szolgált
az evángelikus híveknek istentiszteletök
helyéül rövid
ideig a XVII. század
kezdetén.
1683·ban
júl. 27-ikén a törökkel szövetkezett
Thőkőlihadak elhamvasztották
ez utcát.
A XVIII.
században
Betrany Mártonnak
ez utcában
volt ele mip rot est á n sis kol á j a. Fiúk
és leányok, számuk 60-ra is felment. Egy-
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másután több házba
költözkődött.
1769-ig
Buchhofer Kristóf a tanitó. Utána primánus
deák ok és 2 évig Wegner
György
szabő
tanitott.
1773-ban Gross Jakab a tanitó.
A
Széplak-utcában
állott fenn Pozsony első
z álo g ház a, mely 1772-ben keletkezett.
Kor.ibinsky idejében I7SI- ben aF eke t es a s ró 1
cirnzett vendégfogadó
(Schwarzadlerwirthshaus volt itta mai Arany Szarvas mögött.
A póstaépület
is erre ért ki.*) Az utcában
balra voltak az Ú. n. Po ini sz ő lők vagy is
házi szőlők.**) A Korona-vendég
lö (Kronen
Wirthshaus)
is itt volt, a Fa-utcába
való sarkon (balra a város
felé) pedig
a
~ Szarvas-vendéglő
(Hirschen
Wirtshaus).
Es volt ez utcában több
k z kút is. Ma
ez utcában van a Pozsonyi
által
ános
bet e g s e g é ly z ő egyes
üle t, melynek
célja rendes tagjait betegség
esetén gyámolitani, azokat orvosi segélyben,
gyógyszerekben
és egyéb
szükséges
tharapeutikus segély- és gyógyeszközökhen,
halálesetén pedig a családot
bizonyos temetkezési
segélyben
részesiteni.
Ugyanezen
utca és a Nagy
Lajos-tér
sarkán
van a
jeles hirnek örvendő,
internátussal
összekötött Urb a u er-féle
nyilvános
elemi
és
polgári leánynevelő
intézet. Alapitotta
Urbauer Zsófia 18S7-ben, kinek
halála
után
az intézet átment
leánya
Urbauer
Málvin
ö

01<) K. k. Postamt,

ehodem roth Ochsenwirthshaus,
Korabinsky.
"'ol<) Hier fangen sich die sogenanten
P o i n lei II g art en boy Hausse an.

mondja
'ff
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kezébe
s azt legközelebb
(1905. február
22-ikén) bekövetkezett
haláláig
jeles szakképzettséggel
és körültekintéssel
vezette.
Nem kevésbbé
kiemelendő
ez utcában
a
B r u ck ner
Mihály
Els ő poz s o nyi
r z s a k e r t s z e t e, mely főleg rózsatermelésben
kiváló.
Ugyanez
utcában
van
végre két alapitványi
ház a Lan g Nándoré és a Royk6
A. Samuelé.
A Lang-féle alapitványt
Lan g Nándor
pozsonyi születésű,
1850. május 28 ikán polgárrá lett katholikus
gazda
tette 1872-ben
április
4-én kelt s 18n·ban
július
21ikén kihirdetett
végrendeletével
olyképen,
hogy a nevezett házat a kath. polgárápolo
ház alapjának
hagyományozta
s mindenkori
jövedelmei
mindkét nembeli javadalmasokra
fordittassanak. *)
Szilágyi Dezsö-utea. (S zi lág Y i
ó

é

s-u pontjában olvassuk:
"Mein auf der Schöndorfer-Strasse sub Nr. 191
liegendes Haus vermache ich dem hiesigen kath. Bürgerspitale auf folgende Wei se. a) Dieses Haus übergeht
in das unanfechtbare
Eigonthum
als Fond des kath.
Bürgerspitals
und darf nie verkauft werden. Die Verwaltung übernimmt der kath, Bürger- Versorgungsverein
gleich
nach meiuem
'fode.
b) Von dem Reinertraga
dieses Hauses, nach Abzug aller AusJagen und Steuern
sollen so viel Stiftungsplütze
(münnliche und weibliche)
gernacht
werden,
als es der Reinertrag
von diesem
Hause erlaubt uud zwar ohne Unterbrechung
für immer.
c) Nachdem ich diese Stiftung ubgesondert
zu verwalten anordne,
so ist es auch mein W unsch und Wille,
dass diese Stiftung meinen Natneu trage und Ferdinand
Lang'sche
Siiftung benannt werde, damit die Pfründner
im frommen Gebete sich meiner erinnern."
*) A végrendelet
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D e z s ő ga ss e.) Az Óvárosnak
ezen a Halászkapú-utcától
a Hal-tér ig terjedő
szép,
egyenes s már a kőzépkorban
köburkolattal
birt föutcáját
a Ven tur-utca
hasitja
át.
déli része. Eredeti
Érinti a Székeségház-tér
neve Hosszú-utca
(Langegasse),
melyet
hosszúsága
miatt kapott volt, hozzátartozván eredetileg
a Lőrinckapu-utca
is, úgy
hogy a mai Szilágyi Dezső-utca
a Fel s ő-,
a mai Lőrinckapú-utca
pedig
az Als
Ho ss z Ú - utc a volt.
E régi nevét egy
1470 évi okirat s régi térképek bizonyitják.
Egy
időn át Úri - utc ának
(Herrngasse)
is nevezték
az ez utcában levő előkelő paloták és azok föűri gazdái után. Az absolut
időszakban
úgy a mai Szilágyi
Dezsö-,
minr a mai Lőrinckapú-utcát
Zi ch Y - útnak
(Lichy-Strassenek)
nevezték
a Pozsonyban
i St r-ben
jan. 24-ikén született
s a szabadságharc
idején mint császári biztos műkődött gr. Zichy Ferenc után. Az alkotmány
helyreállitása
után ismét visszakapta
régi
Ho s szu - utc a nevét.
Legujabban
Pávai-Vajna
Gábor
városi
törvényhatósági
tag indiiványara
Sz i 1ágy i Dezső
néhai
igazságügyminiszter,
városunk
diszpolgára
és első kerületének
Tréfort Agoston
után
kővetkezö országgyülési
képviselője
tiszteletére kapta mai Sz i 1 ágy iDe z s ő - utc a
nevét.
A z utca
történetében
nevezetes
esemény, hogy azt 1809-ben jún. ző-ikán egészen a Vödrici-kapűig
a. francia
bombák
lángba
boritották.
Házai közül nevezetes
szerepet játszott
az ez utca nyugati végéő-

&l3

ből a Hal-térre
kitorkolló V ö dr ici - kap ú,
rnelynek rajzát a várost délfelől
feltüntető
1574. évi képmetszeten
láthatni*), falrészének
maradékai
pedig
maig
is fennvannak
a
dőm felöli épület udvar-sikátorában
és a
vele szemben álló Strohrnayer-féle
ház pincéjében.
E kapút hosszú bolthajtásos
alkata
miatt Sötétvagy Fekete-kapúnak
nevezték, épitését
a hagyomány
Salamon királynak
tulajdonitja az alkalomból,
hogy az
ellene támadt Géza és Lászlo elől Pozsonyba
menekült,
mit azonban igazolni nem lehet.
A kapű a városi
számadásokban
elősz ör
1434-ben, a kapűnál
levő védelmi sikator'")
l44s-ben ernlittetik.
Hogy a városnak
és az
országnak
festett cimereivel
volt díszitve,
azt az 1456. évi számadókönyvek
mondják,
Hogy alja mint általán
az egész utca kővezve volt, azt az 1651. évi számadókönyvból tudjuk.·**) E kapú alatt voltak a városi
súlyos
börtönök.
Harmadik
pillérén
egy
kettős kereszt volt be faragva az 1516. évi
nagy dunai árviz emlékére.
E kapű elött,
mely
legközelebb
esett a dunai
révhez,
fogadta a városi magistratus
az érkező királyokat.
Itt volt felállitva a trón, melyen
a megérkezett
király a város hódolatát fo*) Ezen képmetszeteu a sőtét kapu két-két oldalablakkal s ('gy hozzúdülű kűptetös roudellával szemlélhetó,
E rondella talán megfelel a Vargutoronynak,
mely a
Maldoghom-féle ház nyugati felében wa is látható.
**) Zwingcr zwischcn Bedritz 'I'huru.
***) Pflasterer, so II II tar
d a m W (j d rit zart It o r bis zuo dell Sch r a II k h a II gepftastert,
24

klafter.
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gadta s a neki átnyujtott városi kulcsokat
átvette. Egy Lt34. évi városi sxárnadókőnyv
feljegyzése szerint, Zsigmond király Pozsonyba jövetelekor e kapú elött állitották
fel székél*). Hódolat után e kapún át vonultak be a kiralyok a városba. lll. Károly
királynak itt történt koronáztatása alkalmab61 1711-ben akapút
megujitották,
a rajta
levő országos és városi cimert is díszitették. Ekkor került rá ismeretes felirata is**).
E kapú előtt állott az' az ágyú, melyböl
koronázásokkor a megjövő királyt üdvlövésekkel tisztelték. Igy történt ez Miksa király koronázásakor
Is63-ban. I778-ban lebontották.
E munkát bécsi faltörők ezer
forint árán végezték sanyagát magánosoknak eladták ölenként.
Az utca egyik nevezetes épülete a
K ri s z t u s- t á r sui a t i ház é s káp o 1n a (domus et capella Corporis Christi.)
Ajtaja
tympanonjának
szemöldök - kövébe
e szavak vésvék : Altaria
Corporis
Chr ist i. Pozsony legrégibb számadökönyvtöredékében
nP r ue el e r S chaft
und
zech des heyligisten
wirdigisten
Go t z 1e ich nam" cimen emlittetik. E társulat eszerint
céh et is képezett. E társulatot a városi tanács és a pozsonyi polgárok I349·ben alapitották,
1447-ben pedig
uj szervezetet
és alapszabályokat
kapott.
A kápolna eredetileg
az udvarban állott.
*) yor Wedritz Tar ZlI des kuysers Stul.
RoX MagllVs CarolVs seXtVs IuaVgVrallDVs ViVat.
**)

Mint Angliában
úgy nálunk is alapitása
óta a legnagyobb
tekintélyben
állott, a
város legelőkelőbb polgárai és tisztviselői
voltak tagjai,
ingatlanokkal,
javadalmas
oltárokkal, szolgálmányos
házakkal, üzletekkel,
szőlőkkel,
jövedelmező
alapitványokkal s igy szép anyagi jövedelmekkel
birt. Volt neki Sz. Márton egyházában,
a
dómban is kűlőn javadalmas oltára. Egy
Isol-ből származó hiteles jegyzék kimutatása szer int volt e társulat nak jeles könyvgyűjteménye
és kincstára is. Is68-ban a városi
tanács a kápolna homlokfalát festménynyel
diszittette. A Bethlen-féle háborús időkben
a ház elpusztult ugyan, de 1627-ben Telegdy János kalocsai érsek által ujból épült,
mit egy az utcai falba helyezett
címeres
márványtábla
felirata hirdet.") E restauratiókor került a kápolna az utca vonalába.
Ma a ház és kápolna a Jézus-társasági
atyák kezelése alatt áll s benne fennáll az
1864-ben alakult Sz. 1 s t v á n - o 1 vas óegyes
li.1e t, melynek célja a vallástalan
és erkölcstelen
könyvek ellensűlyozása,
vallásos
és erkölcsös
könyvek
által jó
alapelveket terjeszteni.
Ez utcában állott a Froschawer-család háza, melyet Froschawer
Farkas neje
Margit IS26 évi végrendelete
szerint 97
*) 'I'ompore motuum et rebelliouis Gabrielis Bethlen couuulsa ot desolata totaliter,
etiam denuo per Il.
Us. Dnum J oauuem 'l'elegdiuum
Arcbiepiscopum
Oolocensem et Bacieusem reaedificata et instaurata
sub Urbano VilI. Pontifice O. M. et Ferdinando
II. Rom
Imp.
semper
Augusto
Anno MDCXXVn. Cai. Sept.
33*
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magyar
forintért
eladtak,
A Záborszkyféle ház, mely a Szilágyi Dezső- és a Ventur-utca déli végszakán
át a Kossuth Lajos-térre
kiér, Korabinsky
idejében 178I-ben
K am per - ház
volt. E ház ban volt a
Hat tyú - ról cimzett
vendéglő.
A vele
szemben levő, szintén a Ven tur-utca déli végszakába behuz6d6 és a Kossuth Lajos-térre
kiérő
gr. Pálffy István-féle
ház a régi
Vár meg y e ház. A Larnberg-,
most Széchen Miklős-féle ház hajdan
gr. Balassa
János háza volt. Ez utcában volt az A ra ny
Sa s-ről
nevezett
vendégfogad6
is, mely
átjár6 ház volt a Zőldszeba-utcaba.
Feltünő
ez utcában
a Stein bach-féle
házon
egy gu g go 16 alak, mely a város
egyik
nagy
vizáradatára
emlékeztet.")
A régi
királyi parancsnoksági
ház (Commandantenhaus),
melynek kapualja g6t
boltozatával és ülőhelyeivel
szemlélésre
méltő régiség volt, vagy 30 évelőtt
pusztult el s
a volt temetkezési
egyesület,
jelenleg
a
pozsonyi
kereskedelmi
segédek segélyezési
egyesületének
a háza helyén áll. Nevezetes ez utcában
az egykori
Ro z gon y icur i a, mely 120 dukátra
volt felbecsülve.
Rozgonyi
Lászlo e curia felét 147o-ben a
pálosoknak
zálogositotta
el, a másik részét
pedig Rozgonyi
Ilona a király beleeg-yezésével
nekik
ajandékozta.
Azóta
e ház
Fe hér bar áto khá
za:
Wei s s m ö n*) das
ein Zeichen

1781-ben.

sogenanute Mallulein in der
der Ueberschwemmuug,
irja

Heihe,

als

Korabinsky

ch en h o f néven ismeretes. Mint szerzetesi
birtok e ház is men e d é k jog gal
birt s
bár 1. Lajos király és Zsigmond király a
menedékjogot
eltörölték, az magát ezentúl is szivósan fenntartotta. Még a XVIII.
században
is jogper támadt a paulinusok
és a város kőzőtt, amiért a városi darabontok egye házban menedéket keresett gonosztevőt elfogtak. Mai alakjában e ház egészen ki van vetkőztetve
régi jellegéből.
Ujabban Fischer, aztán Neiszidler, jelenleg
Stahl kezébe került. A XVIII. században
aKi g y ó-ról cimzett vendéglő volt benne. *)
Ma is itt van az A ran y ki gy ó cége
mint boltcég. A szornszédos id. gr. Pálffy
János palotája nagyértékű mükincseket tartalmaz, főleg hires olasz és németalföldi
mesterektől származó festményeket.
Nevezetes a Szilágyi Dezső-utcában
továbbá a Sz, Sal vator-gyógyszertár.
Ez eredetileg a Káptalan utcában volt a jezsuiták s későbben a bencések praeláturahelyiségében.
A jezsuitarendnek
eltörlése
után világi kezekre került és egész 1833-ig
novemberig maradt régi helyén a Káptalan.
utcában,
mit a Jogakadémia
épületének
ajtófelirata bizonyit**). Onnan jött aztán a
Hosszu-utcába. 1774-től 18I2-ig Sessel Kátulajdonosai Schöninger,
roly-é. Későbbi
Tsida, Lucich Géza, Klein Zsigmond s
"') eiu Freyhaus,
S011St
dus Weissmöucbenbaus
geunnnt
mit
"illem
Wirthshausschilde
zur
Sc h l a n g e, írja 1781-bell Korabiusky.
"'''') L. fenntebb Káp t It I il II-U tc a alatt 219. 1.

jelenleg
Adler Rudolf.
A Hosszú-utcában
1904-lg a herceg
Sulkovszky-féle
házban
volt, ez évben
átkőltőzkődőtt
a szornszéd
házba, melyet
sok izléssel
és pazar költségen
jelenlegi
tulajdonosa
Adler Rudolf
emeltetett.
Nevezetes
e gyógyszertár
régi
jezsuita-gyógyszertár
i bútora
és pharrnacopeája.
Az állványok
1727-ben készültek
s a roccoco-bútorok
remekei.
Legrégibb
pharmacopeája
1613-b61 való. Van itt valami
9S drb. agyag illetve üveg gy6gyszertart6.
Ezek egy része a jezsuita
gy6gyszertár
alapitójának : Lippay György érseknek, másik része a jezsuita-rendnek
acimerével
ékeskedik.
6 puha márvány - oroszlán
által
tartott asztal szintén g yőnyőrű
mű, Van 1
alabastromból
készült zúzó edénye, szintén
a jezsuiták
idejéből.
Ujabban az Orsolyák
feloszlatott
gy6gyszertárának
g)r6gyszeredényei is idekerültek.
A gy6gyszertár
jeligéje a helyiségnek
Adler Róza és Sztankovics J. allegorikus
festményeivel
disaitett
mennyezetén : Quidquid agis, prudenter agas
et respice finem 1727. A gyógyszertár
köböl,
rnűvész i ihlettel faragott
"Sz. Salvator" cégére Rigele szebrász
mű ve.
A herceg Sulkovszky-féle,
cimerel diszitett
szép nagy,
de felette elhanyagolt
ház első emeletén
van
a Toldykör.
Alapitotta
1874-ben a lángol6 hazafiságáról
országszerte
ismertté vált s irodalmi műkődésével nagy érdemeket
szerzett id. V u tk o v ich
Sándor
jogakademiai
tanár,
a
magyar
irodalomtörténet
megalapitójának,
Tol CI y Ferencnek
a tiszteletére
azon cél-
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ból, hogya
kőr a magyarságot
összepontositva, a magyar nyelvet és szellemet terjeszsze. Evégett
a kőr nemcsak
társalgásra
és hirlapolvasásra
gyüjti egybe a kőr i tagokat,
hanem tart sza pora felolvasásokat,
művészi
előadásokat
és vidéki kirándulásokat
is. Nemcsak
a város
legkiválóbb
férfiai gyönyörködtetik
a hallgató közönséget élvezetes
felolvasásokkal,
hanem a fővárosból
meghivott
illustris
vendégek
is
szivesen
rándulnak
fel a pozsonyi
Toldykör tágas
helyiségeibe,
hogy nagy lelki
örömöket okozzanak szellemes előadásaikkal
Pozsony magyarérzelmű
lakósságának.
Művészi produktiők
alkalmakor
is a legkiválóbb rnű vészek ugyancsak
megtisztelik
e
kört megjelenésükkel
és előadásaikkal.
A
Körben
rendezett
thea-estélyek
, társas és
ünnepségi
lakomák,
táncvigalmak
mindig
nagy vonzóerővel
voltak a tagokra.
Könyvtára már több ezer kötetre szaporodott
fel s
van sok hazafias vonatkozásu
emléktárgygyüjteménye
is. Eddigi elnökei:
Bot ka
Tivadar
(1874 márc.
28. 1874 okt. 18),
Zamoyski
József
gróf (1874 okt. 181876 ápr. 1.). Esterházy
István gr. (1876
ápr. 1. - 1879 jan, 5.), O ros z Lászlo
(1879 jan. 5. 1885 jan. 4·), dr. Vu tk ov ich Sándor (1885 jan. 4. 1891 jan. II)
dr. Kr a mol in Győzö
(1891 jan. II. 1894 jan. 21), Rényi
Rezső (1894 jan. 21.
1896 jun. 21), Klempa
Bertalan (1896
jún. 21. 1897 jan. 10.),
és Tha 1y Kálmán (1897 jan. 10. maig.)
Ugyancsak
a Szilágyi
Dezső-utcában

van a Polgári
Ca s i n o IS, mely azonkép
kedvelt
gyülekePozsony előkelőségeinek
zési helye. E Casinó is szép kőnyvtárral
bir.
Szlávy JÓzNet:,út. (S zi áv Yjós e fw eg.)
Az Uj városnak
ezen még ki nem
épitett
de szép jövőnek
elé néző útja az
Ujtelepet illetve az Izabella-utcát
köti össze
a Mély-úttal. Belé szakad a Gáspárich
Kilitútca s áthas itja a Katona
józsefmeg a
Günther Vilmos-utca. Nevét Okányi Szl
vy
józsef
Mag yarorszag
volt miniszterelnöke
s koronaör
után kapta,
ki Pozsony
első
kerületének
1868-tól kezdve több éven át
képviselője
s 1872 okt. 7-ike óta egyszersmind diszpolgára
is volt. Pozsony irántjőés
nemesakaratának
számos jelét adta. A pozsonyi főreáltanoda
segélyegyletének
, annak
1877-ben történt alakulásakor,
elnöki tisztét elvállalta s 100 frttal alapitó tagja lelt. A dőrn belső restaurátiójának
költségeihez
2100 frttal járult. Hült tetemei is Pozsonyban
pihennek
a Sz. András
temető
Szlávy-sirkripolnájában.
Richter
által festett
életnagyságú
képe a városház nagy tanácstermét
disziti.
SzleluenicH Pál-utca. (5 zi em en i c s g ass e.) A Ferenc- józsefvárosnak
ezen
uj utcája a Kempelen Farkas-utcából
indul
ki s egyelőre
zsák utcát
képez.
Nevét
Szlernenics
Pál hires jogtanár
után veszi.
Született
1783. jan. rz-ikén
Kecskeméten,
1810 jún. zo-ika óta hites ügyvéd,
1811 aug.
zo-ike óta jogtudor,
jan. 27 ikétől
18so-ig
a pozsonyi jogakadémián
a magyar magánjog nagyhirü
tanára, s a jogi kar helyettes
prodirectora.
Szamos
és nagyjelentőségü
á

jogi rnűvel alapitotta
meg s állandósitotta
nevének hirét.*) Művei legtöbbje
Pozsonyban került ki sajtó alól. Az ő felügyelete
alatt
másolták
a jordánszky-codexet.
Irt
szám os birálatot
és könyvismertetést
a hazai folyóiratok ban. Magyarra
forditotta Ovidius Á tv á 1 t o z á sa it, Horae 6 d á i t, Lueretiusnak
A 1 ény ek ter m ész e tér ö 1
szőlő tankölteményét.
Kéziratban
több munkája maradt. Kiváló tudományos
érdemeiért
a M. T. Akademia
őt 1830 nov. 18-ikán
rendes tagjának
választotta
meg. 1839-ben
mag-yar nemességet
és magyar udvaritanacsosi cimet kapott. Lakóházát
a Hal-téren
emléktábla
jelöli.
Meghalt
Pozsonyban
1856 dec, ző-ikán.
Hült tetemei a Sz. András-temetőben
nyugosznak,
ahol évenkint
Halottak
napján
a pozsonyi
kir. jogakademia
hazafias
ifjusága
kegyelettel
uiitja
fel a nagy érdemü tudós emlékezetét.
Szölöhegy-utca. (Wei n ber g e rga ss e.) A Terézvárosban
a Várhegyen
összeköti
ez utca a Vár-útat a Rayger-utcával. Nevét 1879. júl. -z8-ikán a közelbe esö
s z 1 őke rt ek után kapta. Pozsonyban
a
szőlőrnüvelés
ősidőktől
fogva virágzó volt.
Abban a szabadalomban,
melyet Ill. Endre
király 1291-ben
Pozsonynak
adott, r égi
és ujonnan keletkezett
vagy
keletkezendő
sz őlőkről
szől, mi kétségtelenül
egy régi
sz ölörnüvelési
gyakorlatra
enged következtetni. Komolyan
alig
vonható
kétségbe,
ő

*) MŰVl'it felsoroltuk

is ko 1a éle t

é

Száz év egy hazai
b ö 1 cimii muukánkban
120-1301.

ró-
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-hogy a pozsonyi hegylejtők szölörnüvelése
nem igen ifjabb az alsóausztriai
Dunahegység lejtőinek szőlöművelésénél,
mely
pedig visszanyul az V. századba. Pozsonyban mindenesetre jellemző, hogy nemcsak
az iparosok, hanem a halászok nagy része
is szölömüveléssel
foglalkeztak.
Maga a
város gazdaságának
is egyik jelentékeny
ágát a szőlőrnűvelés
tette. Az 1439. évi
városi telekkönyvben
ugyan egyetlenegy
városi szőlöt sem találunk megnevezve, de a
XV. és XVI, századi városi szárnadökőnyvek sürün emlitik a városi vincelléreket
(Weinzedl), kik a város birtokát képező
szölőkre
ügyeltek, a városi pincemestereket,
kik a város szőlöiben
szürt s a tizedelésből beszerzett borokat kezelték s a bortized
behajtásaban
is részt vettek. A város Is06.
óta bir szölökkel
a Höchel s Jud nevű
városi szölödűlökben
valamint Récsén is.
Szölöt - szeréz
ISl7-ben a Vizitoronynál,
IS23-ban a Wűlfing, IS29·ben a Spitaler és
a Goltfuss,
IS42-ben a Stefendl,
Pőlln,
Priefl és Tzauka, Is61-ben a Műhlweingarten,
Olrarn ésHohenei
nevű dúlökben.
A bortermelésre jellemző. hogy az adő legnagyobb része a boradóból került ki s mint a
legjövedelmezöbb
adóalap az összes ingatlanok kőzt a szölök
voltak a legértékesebbek. legdrágábbak.
A háznál is drágább,
értékesebb
ingatlanok
voltak. A
nőknek leibgedingje főleg szölökre
volt
lekötve. Nem lehet tehát meglepö, hogy a
szölöérték
e nagy felbecsűtése
mellett a
szőlölopást
qualificált kihágásnak vették s
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megrögzött
el követöjét
sxárnűzéssel
fényegették, mire ti XIV. századból adatunk van.
A városi határ
annyira el volt lepve szölőkkel, hogy még a várbástyáknak
városra
dülő oldalán is a hegyet szőlötökék
boritották. A várbástyák
egész keleti hosszában, az éjszakkeleti
rondella és a diszkapű
között fekvő téren a szőlők egy ősszefügő
complexumot
alkottak,
de sőt a hegynek
a mai Várlépcső-utcán
innen levő déli lejtőjét is, hol ma az Oeserés Florian-utcák
vannak, szölöültetvények
foglalták el, amint
ezt az 1574, évi városi metszetképen
szemlélhetni. Az '439. évi városi uj telekkönyv
113 szőlödülőt
és 2003 szőlökertet
sorol
elő. Ma az egész szőlöterület
1352 katasztrális holdnyi, vagyis az egész 13023 holdnyi pozsonyi
határnak
10 százaléka.
E
szőlőterület
140 dűlőre oszlik fel. A szölöfajok zöld veltlini,
melyböl 80 százalék, a
kék frankhoni.
melyből
10 százalék
és a
vegyes
fajok, melyből
10 százalék
esik.
186S-I895-ig
a termelt
és elárusitott
bormennyiségnek
összes értéke 10,978,373 frt.
volt.
Szölö.l-út. (\V aj no r er s tra sse.)
Az Uj városhoz
tartozó ezen út a Sánczútból indul ki s Szölös
(Vajnor,
Prácsa)
felé vezet. Belétorkollik
a Bocskay Istvánutca.
Mentében
van a Lőportorony,
melynek fentartása
kőzel 200 koronával
terheli meg a város évi budg etjét.
Ezen
Lőportorony
táján feküdt a XV. és XVI.
századi városi, nevezetesen
az 1456., 1459.,
1478., 1508. évi számadökönyvekben
ernli-

tett Pad 1u ken (Lakhen Bey der Oedenkirchen) nevü városi halast.6, .melyben a
város urai évente nagy halászatckat
tartottak. E halászatok utóljára
165I-ben emlittetnek. Szőlősőn
a XVI. században a
pozsonyi lövészek Sz. Lászlo napján céllövészettel
szórakoztak .*) Ugyane
tájon
fek üdt az 1456-ban emlitett Sz. Go t th a r dk ápo 1na. E kápolna I65I-ben már
pusztulttemplomnak (Oedenkirchennek) mondatik. Továbbá
ez uton érhetni el délkeletfelől a Dynamitgyárat.
Szőlős eredetileg
udvarnoki
birtok
volt. Később 1323. 6ta I. Károly kir. adományáből
Pozsony birtokát tette. A XV.
századi városi számad6könyvek
gyakran
emlitik a majorosokat, kik Szölősőn
a városi gazdaságot vezették, A középkori végrendeletek szárnos pozsonyi polgárnak szőlösi
szölöiröl (gelegen an weynerer per ig) tesznek
ernlitést s intézkednek
ezek birtoklásár61.
A husszita-járás és egyéb háborús időszakok
idején sok kárt szenvedtek itt a birtokosok.
Az 1569 évi városi számad6könyv szerint
300lövészt kellett itteni birtokuk védelmére (auf weinerer Grundt) Farkas Mihály
ellen küldeni. rőoy-ben Váradi szolgabir6 a
csall6közi kis nemességgel
támadta meg
Szőlöst (Vajnort), úgy hogy a város pol.
gárságának ellenök fegyverrel kellett kivonulnia.
*) 1535·bell
Schützell
Ladislai
Regis zum seblessen
samet-et adott a kamarás.
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Sziík.uteJl. (Z win ger g ass e.)
Az Óvárosnak ezen a lakosok által alig
ismert sikátora, mondhatni falköze, rnelynek
keleti oldalát a királyi
Akademia épületének fala s aztán egy kanonoki ház és az
Emericanum kertjei teszik, ma tulajdonkép
zsák-utca, mert éjszaki végén el van zárva.
Erediteleg a Pázmány-utcának szük, lépcsős
folytatásával állott összeköttetésben.
Hajdan sem volt lakott utca, hanem a városi
főfal védelmére s azzal párhuzamosan futó
védelmi folyosó vagy sikátor, igazi várrekesz. Ezért mai magyar neve Sz k - utc a
nem fejezi ki teljesen történeti értelmét és
jelentőségét,
mert Vár r eke sz· utcának
kellene nevezni. Az 1434 évi kamara-számadásokban mint aSz.
Már ton egy h
z.á n k iv ü 1 lev ö z win ge r (bei Sand
Merten Thurn im Twinger) emlittetik. Mai
Szük-utca
nevét 1879' ben kapta az ez évi
jul. 28-iki városi közgyülés határozatából.
Az 1458 évi számadőkőnyvek
is emlitik;
Német
Z win ger
neve legérthetőbben
fejezi ki védelmi célját. Ez utca mentén a
káptalan-utcai patronátusi és káptalani házak kertjeiben még látható a régi városfal, me ly a dómtól a Mihálykapúig
futott.
E városfalon helyütt, névszerint a Jogakademia átellenében még a védelmi folyosó
kötartői
is láthatók. A Szűk-utcában
levő
lakások
főfalát a régi városfal képezi.
Ugyanez utcában állott az elemi iskolák
és a királyi ]ogakademia épülete mögött az
Uj - t o ro n y, melyet a magyar kézben levő
vár ellenében állván Mag y ar e II en s é gü
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ek (Ungerfeynlnek) is neveztek. A városi
számadásokban először 1440-ben emlittetik.
Kő- és tarackágyúkkal
felszerelt féltorony
volt. E torony a Redel-féle 1751 évi alaprajzon már nem jelentkezik. Ugyancsak
a
Szük-utca további folytatásában,
abban az
irányban, hol ma a lépcsők vezetnek a
dómkarnagy által lakott ház udvarába, állott a Lugi nsland-torony,
mely szintén ágyúkkal s tarackokkal volt felszerelve.
Ez a városi zsoldosok állomáshelye is volt.
Emlitve találjuk az 1440 évi számadásban,
mig az 1514 éviekből kitűnik, hogy féltorony volt. Ez utcában volt a régi városi
iskola helyén a jezsuiták ideiglenes iskolájának szánt helyiség, az abba vivő bejárás
is ez oldalról lehetett.
Taller PAl-utca. (1'a II e r Pá lG ass e.) A Ferenc - ]ózsefvárosnak ezen uj
utcája, a Baros Gábor-űrből
indul ki, de
egyelőre még zsákutcát képez. Tervezés
szerint a Rojkő-utcába
fog kitorkollani. Nevét a pozsonyi születésü
Taller Pál, Pozsonyvárosának
18<)8 szept, 5-ikétől 1900
márc. iő-ikáig való polgármestere után kapta.
Teknösbékat6 - utca. (5 chi 1dkröten
teich.)
Az Uj városnak ezen a
Kereszt-utcából a kerti földek re kivezető
utcájának
neve emléke annak hogy Pozsony kőrnyékén
valaha a fol y a ru i te knős b k á k nem tartoztak a ritkaságok
kőzé. Mint ehető hasznos állatokat tavak ban
is tényésztették.
1781-ben Sch i 1d k r öte nt e ich ga s s l néven emliti Korabinsky
s az
ez utcába vezető bejárás a ves z t ő hel y
11
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felöl volt, a melyen a nyilvános kivég zések
Egy mult századi térképen egy
háromágú bitófával van jelölve.
Teuletö-lItca. (F ri e d h o f ga ss e.)
A Ferenc - Józsefvárosnak
ezen árnyas fasorral beültetett utcája a Széchenyi-utcát a
Pray-utcával
kőti össze. Régibb neve C ukor-utca
(Zuckergasse) volt, melyet 1845ben március u-ikén
kapott volt az ott
fennállott
cukorgyár
után.
Mai nevét
onnan viseli, mivel ez utca vezet ki a Sz.
András temető kápolnájához s ezen át vitetnek ki a halottak a nevezett temetőbe.
Ez utcában van ujabb idő óta a Poz so nyi
r 6 m. kat h. aut o nom hit köz ség t eme t kez ő-e gyl et éne k a ház a.
TeU1It)oDl-tér. (K ire h e n pia tz.)
A Terézváros e kisded tere az ott levő V á raljai Kath.
templom
után viseli nevét.
E hivatalos elnevezesét I879-ben júl. 28-ikán
kapta. A nevezett templom a Sz. Háromság tiszteletére van felavatva s helyi egyházi javadalom. Helyén I713-ban egy faoszlop állott, mely kápolnául szolgált.
1737-ben e kápolna a mostani templomma
lett. 1734-ben ápr. I5-ikén Ber ény i József
püspök, Esterházy primás vicariusa tette
le az alapkövét.Mack
Mátyás pozsonyi plébános pedig felszentelte I738-ban máj. 18-ikán.
Nagy harangja I76I-ben a Sz. Háromság,
kis harangja Sz. Rochus nevére lett kereszteltörténtek").

*) Schildkrotenteicbgasill
welches rök•.
würts dos Hochgerichts
seinen Eingang
hat . • • wo
ehedom eiu Schildkrotenteich
angclegt war.
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ve. A templom helyi kápli\nsággáS~itovs7.ky
János érsek alatt lett, ki e célből zoooforintnyi
alapítványt
tett. Ujabban
1895. jun.
tr-én
Vas zar y Ko 10 s bibornek-érsek
alatt
ujjászer vezték
olyképen,
hogy a helyi káplánságor
egyhá
7.i j a v a el a 1 o 111 (beneficium ecclesiasticum)
rangjára
emelték,
a
helyi káplán pl eb á n o s- hel y ette s cimet
kapott, ki kőteles állandóan
hivei körében
lakni. A lelkész javadalmazása
áll a hitközség által megajánlott
1102 forintnyi
fizetésböl, a Scitovszky-féle
2000 forintnyi
alapitvány évi jövedelméből,
a templomhoz
kőtőtt misealapitványok
kamataiból
s az
autonom
hitközség
pénztárát
terhelő
évi
200 forintyi
lakbérböl.
A plébános-helyettes
által
végzett
egyházi
functiók
stóladija
ellenben a Sz. Mártonról
cimzett plebánia
jövedelméhez
tartozik.
Az utóbb
emlitett
plebánia
véduri
plebánosának
azonkivül
joga van a Terézváros
területén.
ha öt a
hivek
nagyobb
ünnepélyesség
kedvéért,
vagy személye iránt való tiszteletből,
vagy
bármely más okból, meghivják,
megjelenni
s bármely egyházi functiót segédlettel
vagy
anélkül ' megtartani.
A templom ornátumai
szépek,
Van 3 értékes
képe,
egy
Sz.
Pétert, egy Sz. Pált, 1 Krisztust a keresztfán
feltüntető
képe. Ez utóbbi
a Sz. Miklösegyházból
került
ide. Saját
anyakönyvei
nincsenek.Ajavadalmas
vezeti ugyan azokat,
de a belvárosi plebániának
szolgáltatja
be.
Uj templom
és paplak tervbe
van véve.
E templom tervezetét
el is készítették
Kitler és Gratzl, melynek költsége
a paplak-

kal együtt
nálva.
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Terézváros. (T her esi ens t adt.)
Pozsonynak ezen legszegényebb
lakossága
által lakott, de festői szépséggel biró városrésze a város IV. kerületét teszi. Az
Óvárost nyugatról határolja. Nevét Már i aTer é zia királynő tiszteletére kapta. Határolják délen a hatalmas Duna folyó, nyug-aton a hegység,
éjszakon a Vár-út és a
Kapucinus-utca
éjszaki házsorai a Tornautcáig kiterjedő
kerttelkekkel,
keleten a
Hal-tér és a Vártelek-utca nyugati házsorai.
Utcái: Ballus- s Braunecker-utca, Császár-út,
Csuka-utca,
Duna-sor,
Florián-, Jiringerutca, Károlyfalvi-űt,
Korabinsky-, Kölcsey
Ferenc-, Kunigsfelder-utca, Lucsony, Mária
Terézia-út, Messerschmidt-, Miklós-, Molnár-,
Oeser-, Petöfi-, Petzl-, Raygern-, Steinwall-,
Strohmayer-,
Szőlöhegy-,
Vadász-,
Várlépcső-utca,
Vár-űt,
Vitéz-utca, Viztoronylépcső. Vödric és Templomtér.
186s-ben
e városrésznek 395, 1894-ben 405, 1904-ben
45S háza volt, mi a városrész gyarapodására mutat.") Lakásainak a száma 2753, háztartása inak 3983, ott lakó egyéneinek a
száma 12,548.
Testör-utea. (G ard ist eng ass e)
Az Uj városnak ezen fejlődésben levő uj
utcája egyelőre a Korona-utcát köti össze
a Török Ferenc-utcával.
de a városi terv
szerint a Pray-utcáig s a Zsigmond királyútig fog terjedni. Nevét a Pozsonyban ala.) Az ad6iigyi osztály adatai.
8-1
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pitott
magyar
testörség
emlékére
kapta,
mely 176o-ban szept. 28-ikán tette le a hűség esküjét az Esterházy-téren.
TlIgner Viktor-utca. (T il g ner
Victor-Gasse.)
A Ferenc-Józsefvárosnak ezen ez idő szerint még zsák-utcát
képező uj utcája
nevét Til g ner
Viktor
hirneves
szebrász
s bécsi képző - müvészeti
tanár tiszteletére
viseli. Tilgner Viktor Pozsonyban
született
1844 okt. 2s-ikén. Atyja
cs. és kir. százados,
mint gyermek
családjával Bécsbe került, aztán a bécsi Akademia tanitványa,
elnyerte
itt a nagy Fügerérmet,
1880-ban
pedig az IS00 forintnyi
Richel- dijat, végül képző - rnüvészeti
tanár
lett s mint ilyen halt meg Bécsben
1896ban, április rő-ikán. Szülővárosával
Pozsonynyal 1883-ban lépett állandó összeköttetésbe. Ez évben rendeztek Pozsonyban
a Hummelernlék-alap
javára
egy nagy
mükiállitást.
E kiállitás alelnöke,
a Pozsonyban
1841-ben született s 1904-ben bekövetkezett
haláláig
itt élt Maj sch
Ede festörnüvész
felszolitotta
Tilgnert,
régi akademiai barátját a kiállitáson való részvételre.
A müvész
azt válaszolta,
hogy "ő a legnagyobb
lelkesedéssel
fog részt
venni, hogy
végre
bebizonyitsa
szülö városához
való ragaszkodását."
Tényleg
19 mellszobrot
és 3
nagyobb
müvet küldőtt be, melyeket a sajá.t költségén bécsi segédei által felállittatott.
A kiállitás
befejezésekor
e müveket
legnagyobb
részt a városi muzeumnak
ajándékozta, melynek ezek ma leg nagyobb diszeiül
szolgálnak.
Felszölitottdk
arra is, hogy a
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szinházi

5 mellszobrot készítse
el, de a
a kért dijat (darabja 200 frt.)
nagyon drágának találta. Későbben a fiatal
Fadrusz Jánost, kinek számára az Első pozsonyi takarékpénztárnál
stipendiumot eszközölt
ki, mütermébe fogadta. Mikor a
koronázási emlékszobor felállitása került
kivitelre, Tilgner is szép tervet dolgozott
ki: egy hatalmas talapzaton nyugvó oroszlánt, mely a magyar sz. koronát és koronázási
jelvényeket őrzi, a talapzaton pedig a Pozsonyban megkoronázott királyok és királynők tüntetvék fel. l\linthogy azonban Tilgner
egykori tanitványával Fadruszszal versenyezni nem akart, tervezetét visszavonta.
Tilgner meghalt Bécsben 1896-ban április
rő-ikán,
Pozsonyban kővetkezö
müvei vannak: a plebánián levő He ill e r - m e l l sz 0bor márványból, melyet Heiller Károly
félszázados papi jubileumára készitett 1884ben; a virágvölgyi templom előcsarnokában levő P ö ck h - m e l l sz o bor
szintén
márványból; a Kossuth Lajos-téren felállitott, márvány talapzaton nyugvó bronz
Hum me I - m ell s z o bor;
a városi szinház előtt levő teret diszitő Gan y m é ddis z k u t, melynek költségeit a Pozsonyi
első takarékpénztár
viselte; Ba tk a Jánosnak privátbirtokban levő bronz mellszobra ; végre a városház kis tanácskozási
termében és polgármesteri szebájaban levő
gipsz- és bronzmüvek. Tilgner müvészeti
kiválósága mellett bizonyit az is, hogy
Bécs városa, melynek nyilvános tereit és
kőzépületeit szintén müremekekkel diszitette,
kőzgyűlés

Si"
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tiszteletére ugyancsak
nevezte el.

egyik

utcáját
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Torna-utca. (Turnergasse.)
Ez
utca választja el délnyugat felől a Nándorvárost a Terézvárostól.
Az utca déli házsora telkeikkel s a Pálffy-kerttel a Terézvároshoz, az éjszaki házsor a Nándorvároshoz tartozik. Összeköti ez utca a V ármegyeház terét a V édcőlöp-űttal.:
Belétorkollik a Kölcsey-utca és áthasitja az Edl-utca,
Hajdani neve SI ut ter - utc a, mely néveri
a XIV -XVl.
századi iratokban gyakran
emlittetik. Az 1379 évi városi adólajstromban SI u e t ter gaz z en néven fordul elő.
Korabinsky idejében is Sch 1ut ter ga ss l
néven szerepelt. Egy 1360-69 kőzt iratott
okmány mint a városfalakon kivül levőt
emliti. Egyes házai 1403-ban egyezkedés
tárgyát képezték. Az 1439: évi városi' telekkönyv bejegyzése szerint volt a Slutergasseban 17 ház, 1 major és 7 kert. E házszámhoz hozzáépült 1440-50 kőzt még 7
ház úgy, hogy Isoo-ig ez utcának 24
háza, 1 majorja és 6 kerte volt. Hogy
már eredetileg a Vármegyeház
teréről
indult ki, azt az 1403 évi városi számad6könyvek bizonyitják. Másik végén nem
volt régen kijár6ja, úgy mint ma sincs. E
felső részét a középkorban
Tr en k han tnak nevezték.
Legnevezetesebb épületei egyike az Áll.
f ő reá 1tan o d a, mely 1850 december z-ika
6ta áll fenn s eredetileg a mai Batthyánytéren volt. Mai palotaszerü szép épülete
1893-94-ben épült s az 189s-96-iki tan-
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évben
nyilt meg. Kitünő
berendezésnek,
jeles
vezetésnek
és nag)', látogatottságnak örvend.
Van benne A II ami ve g y.
kis éri e t i int é zet is, melynek
feladata
gazdák,
iparosok
és kereskedők
számára
azok termékeit és árúit, nernkülőrnben bort,
ivővizet,
tápanyagokat
vegyileg
megvizsgálni, vagy kisérletek által az ipart fejleszteni. A főreáltanodának
van 59646 koronából álló városi alapja.
Az összeg,
melyet
Pozsony
város a realtanodára
és ösztöndijakra a kincstárnak
évi járulék ként fizet,
20056 korona. A szegény
tanulők gyámolitására
alakult
segély-egyletet
1877-ben
alapitották.
Alaptőkéje
jelenleg
12828 korona.
Nagy jelentőségü
az ez utcában álló
és az Edi-utcába kiérő Mag y a r k ir, b á b q.képző-intézet
és s z l h z. Ez intézet,
eredetileg
az állami
kérházban.
1873 óta
áll fenn, honnan a hivatása ideális magaslatán állott dr. Am b r Ó János igazgató-tanárnak szőval és irásban kifejtett rendkivüli
buzgóságára
és utánjárására
1884-ben épült
mai szép épületébe
kőltőzkődött
áto Az intézet jelenleg dr. Vel i t s Dezső szakavatott
kitünő és gondos vezetése alatt áll. A bábatanul6k
száma évenkint
vagy 50-re tehetö. 1873-t61 máig 1691 bába nyert
ez intézetben végzett képzés után oklevelet.
A
képző-intézet
1891 óta ingyenes polyklinikával is van ellátva.
A szűlőházből
kikerült
elhagyott
anyák és gyermekek
felsegitésére
van egy városi kezelés alatt álló alap, mely
1903 végén 7818 koronát tett.
ü

ő
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Ez utcában van továbbá a Poz so nyi
L o var da - Egyes üle t. Ez valamint az
utcának
neve eszünkbe
juttatja
azokat
a fényes
tornajátékokat,
rnelyeket
Pozsony a kőzépkorban
látott. Igy tudjuk
a velencei követnek 1522jan. 19 s ző-iki
budai jelentéséből,
hogy II. Lajosnak Máriával való nászünnepélye alkalmával lovagjátékokat tartottak, amely alkalommal a király
levetette lováról Brandenburgi Györgyöt.
Schydlowyeczky Kristóf lengyel kancellár
Po1523 okt. 15-ikétől december kőzepéig
zsonyban vezetett naplójából tudjuk, hogy
ez időben a királyi udvar V. Károly császár
és Zsigmond lengyel király
követeinek tiszteletére Pozsonyban tornakat rendezett s
hogy egyik tornán maga Lajos király kűzdött meg Ungnad János báróval, kit nyergéböl győztesen kiemelt. A Torna-utcában
vannak továbbá az orthodox
izr. hitközsé g polgáriés k z p is k o l i,
melyek 1900 óta jelen szép helyiségeiben
egyesitvék. Végre itt vannak az iz r. pr im a r f i ú- sle á nyn é P: és pol g á r i i sk o l á kis.
Török Ferenc-utca. (Tö rök
Ferencgasse.)
Az Ujvárosnak ezen uj
utcája a Mező-utcát
köti össze a Marhavásártérrel.
Nevét Tör
k Ferenc cs. kir.
tanácsos, a bécsi Pazmaneum ujraalapitőja
után viseli. 6 1776-ban 251,000 forintot
hagyományozott
szegények segélyezésére
s ez alapitvány
a pozsonyi
káptalan
kezelése alatt ma már az 1 millió koronát
megközeliti. Belőle évenkint számtalan poő

ö

é
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zsonyi szegény
gélyt.

élvez kisebb-nagyobb

se-

Uj telelt. (Neustift.)
Az Ujvárosnak ezen ujon keletkezett s erős szögben
megtörö utcája a V édcőlőp-utat
köti össze
a hegyvidékkel.
Pozsony legszebb villatelepei szegik be. Itt van, déli szárnyával
a Védcö!öp-útra, udvarával pedig az Arany
János- és az Izabella föhercegnő-utcára
kiérö uj Ev án g. Ly c eu m.·) A barokk
stilben készült kétemeletes szép épület
1895-1896-ban épült Alpár Ignác müépitész tervei szerint Kittler és Gratzl épitőmesterek által. Alapkövét 1895. szept, 13ikán tették le. Az épület 190 ezer frtba
került, melyhez az állam az 1895. évi jan.
5-ikén kelt szerzödés
értelmében 80 ezer
frt. adott, a többit a pozs. ágo hitv. eváng.
egyházközség adta. E lyceum évi 16 ezer
frtnyi államsegélyben részesül, minek fejéken 5 rendes tanárt nevez ki az egyházgyülekezet
hármas kijelölése alapján. 9
tanárnak megválasztása és alkalmazása ez
után is a pozsonyi eváng. egyházgyülekezet kizárólagos joga. Van ez intézetnek
kiváló természetrajzi
és fizikai muzeuma,
egy 14 ezer darabból álló ritka nagyértékű
gyüjteménye, melyet
éremés régiségi
.) A .Lycoum"
cim 1811.
óta illeti meg,
a pozsonyi iskola a felsőbb
taufolyamoknak
a
Schediua-Lovich iskolai rendszere értelmébeui uj bereudexése kövotkeztébeu egészen Iyceumi jelleget
kaptak.
1847-bon
az egyházi
couveut
az elemi iskolákat
a
gymuasiumt61
és a lycoumt61 teljeseu elkülönitette.
mikor
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Schimko Dániel I867-ben ajándékozott
az
eváng. egyháznak.*) A különféle régiség
száma 1000 drb., az érrneké 10833 drb. Ez
éremgyüjtemény
hazánkban
számra nézve
a 4-ik helyet foglalja el, egyetemes jellege
tekintetében a 2 ik helyet. Györik Márton
által készitett kitünő katalógussal bir. Az
intézet könyvtára kőzel 40 ezer kötetből
áll számos értékes kézirattal. Ekönyvtár
alapját Marth J. Mátyás rektor (1720- 21)
vetette
meg. Lassankint
gyarapodott
a
Gleichgross-, Marth-, Peschkő-, Jeszenák-,
Hrabovszky-,
Sabel-, Institoris-Mossőczy-,
Trencsenszky-féle
könyvgyüjteményekkel.
18ss-ben az ólyceum helyiség-eibe került.
1867-ben gyarapodott a Schimkő-féle
7353
müből, 12534 kötetböl
álló gazdag kőnyvtárral. Az egész könyvtár
12922 müböl
(20950 kötetböl), Itjusági könyvtára 626 müböl (789 kötetből), Ifjusági önképzőkörének**)
magyar könyvtára
2860 kötetböl,
ném et
könyvtára 807 kötetböl, tőt könyvtára 1525
kőtetből,
szerb könyvtára 592 kőtetböl áll.
Van ezenkivül igen becses kéziratgyüjteménye és több nevezetes ősnyomtatványa.
A Lyceum tanitványainak
a száma meghaladja a 400-t. A 30-4o-es
években
tanulői voltak Pal a ck y Ferenc, a ké*) Sch i ill k o Dáuiel,
e uagyérdomű
férfiú
1796-ban ápr. 14·én született Podluzsáuban Trencsén
uiegyébeu, Meghalt Pozsonyban 1867. dec; l-ón. BI
vall temotve az eváug. temetőben.
**) Az If j 1\ S ág i Ö \1 kép z 6k ö rt (Magyar
'l'ársaságot) a mag y a r nyelv művelésére alapitották
1806-ball. Már előbb 1788-1805-ig is létezett.
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söbb hirnevessé
vált cseh államférfiú és
történetiró és K o IIárjános
a később
hiressé lett tót költö. Ezekkel Sa fa tik
Ferenc, ki mint vezető ez időben állandóan
Pozsonyban tartózkodott,
folytonos érintkezésben állott. Mint a pánszláv eszme
vallói és szitői müködtek ez iskolában
Stúr Lajos, Hodzsa, Hurbán,
Scultety,
Krizsán és több hasonlóérzelmű
tanuló, kik
a pozs. iskolát a pán szláv eszmék bölcsőjévé és veteményes
kertjévé tették. Az
intézetben
napjainkban uralkodó hazafias
szellem a vezetőség és tanárikar elismerésre
rnéltő érdeme.
lJjvároH. (N e u sta d t.) E városrész, a város 5-ik kerülete, éjszaki irányban a Sanc-útig terjed, keleti irányban az
egész Virágvölgyet
foglalja magában. A
középkorban még teljesen lakatlan volt.
Területén búza sugarföldek
voltak. 1865ben házainak száma 641-re ment, 1894-ben
730-ra, 1904-ben már IOss-re szaporodott
fel. Jövőre nagy fejlődés elé tekint, mert
ennek irányában épül ki a város. Lakásainak a száma 4382, háztartásaié
4824, a
lakásokhoz tartozőké
18319.
lJjvilágl-út.
(N eu e wel t-w eg.)
Ezen hegyi út a Jeszenák János-útból szakad ki s vezet fel a hegyiparkhoz. Nevét
egy Uj v i l á g néven jelölt nyári mulatőhely után viseli. Erdekesek ezen úton a
földtani képletek jelentkezései. A napfényre
bukkanó gránit ugyanis e helyt nem ritkán
egyenkőzüen menő s rétegekhez
hasonl6
rések által választatik el padszerü részekre.
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Az Ujvilág mögött van ;1Z, úgy az u. n.
mint a Bimbóházi-úton
át elérDiákerdőn
hető Mu r ma n n-m a ga s 1a t, honnan gyönyőrű
kilátást élvezhet
a szem a városra
s a Dunasikra.
Az Ujvilági-út éjszaki végfordulója
kőzelében
van a Már i ah on
néven jelölt, most az Orsolyarendű
apácák
tulajdonát tevő szép fekvésü
csinos villa,
mely előbbi gazdái
kezében vasasizü
fürdőnek volt berendezve,
mit régibb neve:
Már i a f r d ő hirdetett is. Ugyancsak
az
Uj világi-út végén, a hegyi park bejáratanál van hatalmas gesztenyefák
árnyaban a
monumentális
stilű
Jus ti - pad,
melyet
a nagyérdemü
volt polgármester
s a hegyi
park
megteremtője,
Justi
Henrik
emlékére I886-ban Palugyay
Ferenc és Majsch
Ede festö állitottak fel.
Vadász-sor. (J age r zei le.) A
Ferenc - józsefvárosnak
ezen utcája a Kossuth-Lajos-teret,
illetve
a Hid-utcát
kőti
össze a Rózsa-utcával.
Belétorkollik a Fürdőutca. Hajdan nemcsak ez utcát, hanem a vele
párhuzamosan futó Grösslingnek a Fürdő-utcától a Baross-útig terjedő részét is Va dá s zs o r nak nevezték, mig a Vadász-sornak azon
szakaszát,
mely a Fürdőutcától
a Rózsa-utcáig terjed, Rózsa-utcának
hivták. Ez utóbbi
elnevezést· az 1879 évi júl. 28-iki városi
közgyülés megszüntette.
A Vadász-sor azon
része, mely a Fürdő-utca
és a Hid-utca
között
van, régen,
n81-ben
Neustift
hín ter
ct enN o t red ame n, Apá c á k
mög
tt
1evő
Uj 1a k nak is nevezték,
amint ez Korabinsky
müvéből
kitünik.
ü

ö
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Nevét ez utca nyilván az itt tartózkodott vár os i vad ás z o k után kapta. A
városi erdészeket először iöao-ben nevezik
vad á s z o k-nak, Úgy a vadászat, mint a
vaddal való kereskedés és a vadajándék
városunkban kezdettől fogva nem kis szerepet játszott, amint ezt e következő cikkben elmondjuk.
Az utca éjszaki oldalát a Miasszonyokr61 nevezett kolostor déli épület-részei és
a Csáky-téren levő r6m. kath. fiu- és leányiskolák épületének délkeleti szárnya fogják
be. Az utca déli oldalán a Vadász-sor
és
a Fürdő-utca sarkán áll a nagy A ma d éház, mely élénken eszünkbe juttatja a Pozsonyban született gr. Amadé udvari zenegr6fot és zeneszerzőt,
kinek halhatatlan
Lisztünk kőszőnhette
zenészeti kiképeztetését. A Vadász- soron vari végül a Haj 6sok te m e t k e 7. é sie gye sül e te valamint az 1893-ban alakult Pi n c ére kés
mar que ur e k bet eg s eg é l Y 7. ő pénztára
és irodája is.
.Vadász-utca. (Jag erg ass e.) A
Terézvárosnak ezen a Császár-utat a Várúttal összekötő kis utcája élénken emlékeztet a Pozsonyban eléitől üzőtt vad á sza t i
kedvtelésre.
A vadhust
öseink épp oly
kedvteléssel
fogyasztották,
mint Pozsony
mai lak6i. A ligeti
és hegyi erdőségek
régen nagyon bővelkedtek
őzzel, nyúllal,
vadmacskával.
rókával, rnenyéttel, nyesttel,
nyuszttal, vidrával,
h6ddal, vaddisznóval,
melyek, a vadmacska és hód kivételével, ma
is bőven jutalmazzák a vadász fáradságát. A
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századi konyhaszárnadásokban
igen
gyakori tételek a vadszárnyasok : fácánok,
fürjek, foglyok és hasonló Iővésre vagy fogásra kerülő vad. Azon ajándékban, melyet
a város Zsigmond királynak küldött, tényleg fácánok, rig-ók, húros madarak és foglyok voltak. Tudjuk azonkivül, hogy a
város nevezett királynak 14IO évi jún. 9-iki
ebédjére fürjeket és egyéb apró madarakat
küldött. Mikor 1473-ban az aquileai patriarcha Pozsonyon átutazott, a város urai
neki egy fél vaddisznóval kedveskedtek.
16SI-ben a városurikon
átutazó dán követnek a tanács egy túzokat, 2 fácánt, 12
foglyot, 2 fajdot (Pirschhan) ajándékozott.
Hogy Pozsony határának vadban való gazdagsága a vad á sza tot igen felviragoztatta, az természetes. A városi tanács a
XV. és XVI. századokban már maga gyakorolta a vadászati jogot: a forestis venatiőt, mely előbb királyi haszon vétel volt.
A fejedelmi regale Pozsonyban is városföldesuri haszonvétellé
alakult áto A város
vadlövés céljából vadászokat tartott. 1456ban a kamarás 6 vödrici vadászt*) fizet ki
4 napi folytonos vadászatért.
Nem csekély
költségen maga a város is nagyobb szabásu vadászatokat rendezett dunai ligeteiben és hegyi erdeiben. Kivált a Burgerau
valamint a város tulajdonahoz tartozó, most
már teljesen elpusztult Sellendorf és a Kotzeberg voltak a gyakori vadászatok szinhelyei.
Ezekre a város meghívta a tanács tagjait
XV.

*) 6 Jag-crn

VOll

der Bedritz.
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s kivülök meghivott
ezekre idegen vendégeket,
magát a királyt
is, ki külömben
maga is jeles vadászatokat
rendezett,
persze
legtöbbször
a város
költségén,
a városi
ligetekben
s a közeli hegységekben.
Igy
tudjuk Zsigmond királyről, hogy ő Pozsonyban vadászott,
1434-ben való pozsonyi tartőzkodása
alkalmakor
a magával
hozott
madarak
vagyis sólymok
számára a városnak kellett tartókat
készitenie.
A városházán tartották
I4s6-ban V. Lás7.16 király 6
vadászebét, itt volt elhelyezve annak sőlymára is, ki a király kutyáit
falkap6rázon*)
vezette.
Ezt
valamint
az ebek tartását
is a város fizette. V. Lás7.16 király pozsonyi
vadászatainak
szintén
van irott nyoma. II.
Ulásalőről
azonkép tudjuk, hogy pozsonyi
ismételt
tartózkodása
idején
vadászattal
szórakozott.
De ma is a vadászat Pozsonynak egyik legszenvedélyesebben
űzött sportját teszi s van e célra alakult külön V ad á s z - t á rsa s á g. A város mezövadászati
jogbérletéből
évi 1<)00 koronányi
bevételt
irányoz elő.
Vak-utca. (Bl in d g a ss e.) Az Ujvárosnak
ezen zsák-utcája
a Vám-utcából
indul ki és nem bír kijárattal.
I781-ben
A ls6kapás-utca
(Unrere - Hauergasse)
néven szerepel,
amint ez Korabinsky
kőnyvéböl
kitünik,
Későbben
zártsága
miatt
mint Els Ö Zs á k - utc a (Erste Sackgasse)
volt ismeretes.
Az 1879 évi júl. 28-iki vá-
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Ituedenbánd.

rosi közgyülés e nevet Vak - utc ára változtatta. Déli sorát a cs. és kir. Hadapródiskola
épületének
éjszaki szárnya teszi. A Hadapródiskola helyén állott Korabinsky idejében
Ormosdy István, később Koditzky háza,
mely kettős szögletet alkotott a Kőzép- és
az Alsó- Kapás-utcába. Kerttel és szántőfölddel birt 12783D-ölnyi összterülettel. E
ház 1858, ban a katonai kincstár tulajdonába
ment áto A Hadapr6diskoláknak
187s-ben
történt ujszervezése a pozsonyi kadettiskolát is mulólag átalakitotta.
amennyiban csak
2 idősb évi tanfolyama
maradt az épületben, mig a másik alsóbb 2 tanfolyama mint
"előkészítő iskola" a kőrház-utcai
laktanyába tétetett áto A Hadapródiskolának
eddig szerepelt parancsnokai : Fürichshaini
F h ric h Emil 14. gy. ezr. százados,
Siegwillei Si eg I Ferenc So. gy. ezr. százados, Be s t György 58, gy. ezr. őrnagy,
Fürichshaini
F ü h ric h József 63. gy. eu.
százados, nemes Tra u n Jakab 86. gy. ezr.
alezredes, Telekesi Tör ö k István 12. gy.
ezr. alezredes, Kis zi ing Károly 25. gy.
ezr. őrnagy, Ben i g ni Zsigmond lovag 17.
gy. ezr. alezredes, jelenleg Tr e tel szk y
Tivadar 69. gy. ezr, őrnagy.
Vall on-utca. (Wa Ilon er gasse.)
Az Ujvárosnak ezen utcája a Bűza-piacot
köti össze a Pálffy-utcával. Beléje szakadnak a János-, a Göz-, a Bab-, az Iskola-,
a Zichy-utcák. Nevét a vall ó n o k után
kapta, kiknek száma j61 felszaporodott volt
városunkban. A vallénok egyébiránt nemcsak mint telepesek, hanem mint helyörségi
ű
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hadak nak Poharcosok,.
vagy a császári
zsony alá vezényelt zsoldosai is jelentékeny
szerepet
játszottak
Pozsony történetében.
Az 1596. évi városi számadókönyvekből
kitünik, hogya
Dunántúl
táborozó
vallónok
(Whallonen)
nagy károkat okoztak a város
szőlöiben,
úgy,
hogy a polgárságnak
tulajdona védelmére
őrségül kellett kiállania.
Mikor 1606-ban a várost a Bocskay-hadak
szorongatták
és a külvárosokat felgyujtották,
akkor a városban
Basta
császári
vezér
alatt levő vallónok kirohanásának
eredménye
volt, hogya
nevezett Bocskay-féle hadak elvonultak.
Tudjuk egy régi polgári Napló
után, hogya
még a XVIII. század végén
is a magyarvagyis
széplak-utcai
kapú
előtt, a mai Gázgyár
területén
fennállott
Sz. János-temetőt
más néven
ValIon
ok
te m et ő j éne k nevezték.
Hogya
vallónok
vagyis
a németalíöldiek,
a
fíandriaiak
nemcsak
Felső-Magyarországban
és Erdélyben,
hanem
Nyugatmagyarországban
s névszerint
Pozsonyban
is sűrűbben
telepedtek
le, kétségtelen.
Városunkban
a
Meixner,
ma
is meglevö
család
ősei
a belga Meix-faluből valók. 1439-ben Niclas
és Hanns meyxner a Reichart-utcában
és
a Vödricen
házbirtokosok.
Hanns maixner
ezenkivül
szőlöbirtokos
is. Ugyanez
évben
maister gallus házi ur a Vödricen, Wolfgang
Wal ich szintén a Vödricen,
Stephan Walch
és Cristan
Walicher
a belvárosban.
A
Walich név megfelel a Pozsonyban
ma is
fenn levő
Wellisch
család
nevének.
A XVII.
században,
1781-ben a Vall on-
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utcának két nyilvános kútját Korabinsky
emliti.
Ez utcában van az 1888-ban egyéves
önkéntesek, hadapródok és hadapródiskolai
jelöltek kiképzésére
alapitott, katonailag
szervezett, internátussal biró Els ő poz s 0nyi k a t o n a-e l k s z i t iskola,
mely
il pozsonyi
főigazgat6ság felügyelete alatt
áll s j6 hirnévnek
örvend. Ugyanez utcában van a Poz so nyi ele k t rot e c hn i kai sza kis k o J a is, mely elektrotechnikai laboratoriummal
és tanműhelyekkel
van ellátva s technikai gyár-hivatalnokok
kiképzésére áll fenn.
Vám-utca. (L ini eng a ss e.) Az
Ujvárosnak ezen széles, egyenes utcája az
Esterházy-teret
köti össze a Sánc-űttal,
Belészakadnak
éjszakfelől a Kapás-,
a
Hadaprőd-, a Vako, a Fabri-, a Kötélverö-,
délkeletről a Pálffy- és a Honvéd-utcák.
A XVIII. században a V á m-u tc a a Szárazvám-kapunál
kezdödőtt
és a Récsei-útra
vezetett s Alsó- és Felső-Vámutcára oszlott.
A Felső-Várnutca a János-utcáig
terjedt s
jobbról a Búza-piac, balról a józsef-utca
szegte.*) Az Alsó-Vámutca a János-utcát6l
a Récsei vámházig terjedt. Az 1879. évi
jul. 28-iki városi közgyülés
az Alsö-Vámutca nevet V á rn-u t c a névre egyszerüsitette, a F első- Vám utca nevét pedig átalakitotta
Sz n a-p i a c névre. Még megjegyezzük,
hogya
XVIII. században
a
ő

é

*) L. Korabinskyt,

é

ö

545

Vám-utca
mentén több szőlő
terült
el a
házak mőgőtt,
Nevét a Vám-utca onnan viseli, mivel
a Sánc-útra
kiérő végén a vám sor o m p ó
van. A vám a város
életében
ősidőktől
fogva
maig
nagy
szerepet
játszott.
Az
országos
vám története
kicsinyben a város
vámtörténete.
Pozsony
vámtörténete
viszszanyul a XII. századba,
ll. Béla koráig.
Már
ő adomán yozta
a pozsonyvárosi
és
pozsonymegyei
vámokat,
eredetileg
királyi
haszonvételeket
testületeknek
és
rnagánosoknak,
miben őt utódai is követik.
Városunkban
a fizetendő vái.. törvényesen
volt megá!1apitva.
lll. Endre király 1291-ben
adja a városnak
vám- (telonialis-)
szabadalmát,
melyet utóbb több király is megerösitett.
Az ország minden rendbeli utasa,
m,tga a nemes
is kötelezve
volt annak
megfizetésére.
V. Lászlo
király
14S4-ben
tudtára adja a kereskedőknek
és utasoknak,
hogy
ezentúl
minden
áll ás u egy é n
ellenmondás
nélkül
fizesse
meg személye
és áruja után Pozsony városának
a vámot.
Hasonlóképen
kötelezi
I. Mátyás király is
az ország minden rendbeli
lakosát,
hogy
a pozsonyi hidon való átkeléskor
úgy személye mint áruja után fizesse meg a vámot.
Ezt 1473-ban az uj hid felépitése
után ismételi. 147s-ben hidvámmentességet
a maga
személvén
kivül csakis az ország
zászlósainak,
főpapjainak
és azok kiséretének,
valamint a pozsonyi
prépostnak
is engedélyez. Az ország többi lakosságát
ezentúl
is kötelezi
a hidvámfizetésre.
Persze
a
3~

várnszedés
jogával
együtt járt a vámzsarolás is. A vámosok
a törvényes
vámon
fölül a vám alá nem eső tárgyak
és élelmicikkek
után is vettek
vámot. Ez abból
nyilvánvaló,
mivel 'ismételten
kellett
őket
arról letiltani.
141S. jan. 2s-ikén Zsigmond
király meghagyja
a pozsonyi
várntulajdonosoknak.
hogy
tiltsák el vámszedőiknek
a közönség
zsarolasát.
1416. márc. rő-ik án
értexiti
Zsigmond
király a pannonhalmi
és
a pilisi apátokat
valamint Ventur Gáspár
pozsonyi
polgárt,
hogy
előtte
Pozsony
város
közönsége
nagyon
panaszkodott,
miszerint
a pozsonyi
rév tisztviselői
és
vámosai a pozsonyi
piacra
hozott
egyes
élelmiszerek:
baromfi, juhok, sajt, vaj, tej
és egyéb élelmiszerek
után jogtalanul
és
erőszakosan
vámot csikarnak
ki.
A régibb
királyok
által adott és megerősitett
vámszedési jogot ujabban 173s-ben
február 18-ikán keltezett
szabadalomlevéllel
Ill. (VI.) Károly
király
is megerősitte.t")
Legutóbb
pedig
a belügyminiszter
188~
évi augusztus
zz-ikén
kelt**) rendeletével
a k v e z etv á m szedési
engedélyt
1889.
január
t-től r894. évi december
hó 31-ig
terjesztette
ki. Az ujabbi meghosszabirás
iránt való tőrvény
tárgyalás
alatt van.
Az
ú t vám-szedés
pedig
az 1890évi l. t. c. alapján
Pozsony
sz. k. város
által 1892. dece-rnber hó s,én*··) hozott hatáő

*) lj. h. Nr. 66.
**) 53545. sz. a.
***) 26462. sz. a.
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rozat értelmében
történik.
A kövezet vámjövedelem
a belterületi
átvonuló
utak
. kővezésére
és a dunapartok
kiépitésére
szolgál
s 1903. évben 112323 koronát tett.
Az útvám jövedelem a tőrvényhatőság
i utak
épitésére
és fenntartására
szolgál
és 1903.
évben 74745 koronát tett. A vámtárgyat
a
városi határban
a vámsoromp6n
kivül
és
belűl fekvő (átkplési) törvényhatósági
utak
képezik. A vámsorompón
kivül fekvő törvényhatósági
utak hossza 27732 méter
és
kőzépszélessége
az árkokkal
együtt
12
méter. Irányuk Károlyfalu.
Larnacs, Récse,
Sz őlős, Nagyszombat
(Iványin
át), Vereknye, Malomlig et-Főrév.
Malomvölgy. Vasbh. A vámsoromp6n
belül fekvő törvényhatósági
(átkelési)
utak hossza 18540 méter
és kőzépszélessége
10.5 méter,
A külső
utak gránitkaviescsal
vannak fedve, a belső
utak pedig egész hosszuságban
granitalappal és rnészk őkavicsolással
birnak,
mig a
kővezett
átkelési utak hossza
4507 méter,
kőzépszélesséve
10 méter s gránit, részben
keramit kockák kal kővezvék.
A kövezetés útvámszedés
a k ő bán y a i, dun ahi d i,
malom
li get i, 11 agy sz o m b a ti,
r éesei,
pöllni,
marcali,
k e c s k e ka p u i
és es á s zár úti vámhivataloknál
történik.
A gőzhajón
és vasúton
érkező
árúk
után
a kövezetvámot
az illető kőzlekedési
vállalatok teherpénztárai
szedik
be a város
részére,
és a fuvarleveleken
nyugtázzák.
A várnjővedék
az elmúlt évszázad ötvenes
és hatvanas
éveiben
bérbe
volt
adva
Mahaesek
bérlönek,
azóta azonban házilag
3G"

kezeltetik.
A vámjövedék
sorába tartozik
a külön kezelt kik
t é sik ar ó p é n z is,
amely szintén
régi jog alapján az 1903. évi
november hó z-án alkotott szabályrendelet
értelmében
szedetik.
Ezen jővedék
Igoo.
évig az 1. dunagözhajózási
társulatnak volt
bérbe adva évi 2000 koronáért.
Jelenleg
házikezelésben
van és 1903. évben 2551
koronát jövedelmezett.
Váraljai-révltart.
(Z u c k e rma n die r 1 and e.) A V áraljai-révpart
alatt
a Terézvárosban
a Mária Terézia-űttal
párhuzamosan futó s aDunára
kiérő
házsor
érteti k. 1\ Mária Terézia-úttal
a Vitéz-utca,
a Templomtér,
a Korabinsky-,
a Ballus-,
a Strohmayer-,
a Petzl-, a Steinwall-, a
Braunecker-,
a Moller-, a Messerschrnidtés a Molnár-utcák
kötik
össze. A Révpartnak
Vitéz-utcai tájára esik a villamos
kőzúti vasut végállomása.
Nevét a Váraljai-révpart
vár a 1 att i
fekvésétöl
veszi.
A VáraJja (suburbium
eastri Posoniensis)
eredeti értelme tágabb
terjedelemben
veendő, mint a milyennek a
mai révpart
felel meg,
mert a Váralja
nemcsak a vár déli-, hanem keleti részére
is terjedt ki. Hajdan
ez a Váralja
saját
területi
joghatóságával
birt. IV. Lászlő
királynak egyik
128o-ik évi oklevelében
Jakab "váraljai birónak"
neveztetik.
1289böl egy peregyezséget
ismerünk,
melyet
a váraljaiak
a városbeliek kel
kötöttek.
Ebben a Váralját
Jakab villicus,
a várost
Tywardus
villicus képviselte
12 esküdttarsávaJ.
Zsigmond
király
1423, jan. 18-án
ö
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Pozsonyban
kelt okiratával
megujitotta
a
pozsonyi Váralja lakói
számára azok régi
szabadalmait.
Ujabb keletű
iratokból
tudjuk, hogy joghat6ságuk
bir6ból, syndikusból, 6 tanácsosb61, 6 eskiidtpolgárb61
s
némely egyéb alkalmazottból
állott. E külön
joghat6ság
a várossal
val6
egyesülés
kővetkeztében
18so-6ta
megszünt. Kiemelendő, hogyaVáraljának
már régebben
voltak
emeletes
házai. temploma,
nemesi
curiái, elemi iskolája, a "Kék
kulcs+-ról
cimzett türdője, három sőrfözöháza,
polgárőrsége. Ipara
és kereskedése
sem volt
hajdan jelentéktelen,
főleg az épitöfaval
és cserépedényekkel
val6 kereskedése
volt
élénk.
Felernlitendö,
hogy
a reforrnatiö
az evángélikusok
istentiszteterjedéseker
letüket egy a váraljai
városrészben
levő
házban tartották,
a későbbi gr. Szápáryféle palotában, a mai "Arany
korona "-ról
cimzett
házban.")
1785 ben volt összesen
37 háza, 264 polgára, összesen a várhegyévei együtt 6650 lakója. 181s-ben a megadőzott
házak száma már 241, a curiaké
10, a
családoké
1203. 1865-ben már 395
épülete
volt. HogyaVáraljának
nérnet
Zu c ker ma n d 1 neve honnan ered, vajjon
onnan, hogy telepesei
tán Zu k ma n t e 1böl jöttek. nem tudjuk megmondani.
Ellenben a R é v par t név származása
iránt
nincs semmi kételyünk.
Tudjuk, hogy II,
Béla II37-ben Pozsonyban
s az egész me.) L.
357 lap.

fenntebb

Már i a

'1' e róz i a-űt

alatt

IifJO

gyében a vám- és révjognak
egy harmadát a Sz. Mártonhegyi bencés apátságnak adományozta*). A rév másik harmadát
a pozsonyi főispán kapta, nyilván akkor,
mikor a megye alakult. A harmadik harmad egy időn át a király kezén maradt,
mignem kegye azt a pilisi apátnak nem
adományozta. Mikor történt ez, nem tudjuk,
valószinűleg Ill. Béla vagy II. Endre alatt.
Tény, hogy IV. Béla 1248-ban és 1254-ben
János pilisi apátnak a pozsonyi rév jogát
megerösitette. Az utóbbi oklevélből
kitünik,
hogy a pozsonyi révhez a csötörtökhelyi
(Csőtőrtők
a Csallóköz ben) szárazvám is
tartozott. A vámjövedelem mindazonáltal
nem ment teljesen jogtulajdonosaik kezébe,
mert annak tizede - Imre királynak egy
1198. évi oklevele alapján - az esztergomi
érseket illette. Az érsek ezen tizedszedési
jogáról 1306-ban a pozsonyi prépost és káptalan ja vára lemondott. A pilisi apátság
másfélszáz adon át szedte a rév és vám őt
illető részét, a pannonhalmi apátság ellenben a legujabb időkig tartotta - bár nem
pereskedés nélkül - a révre
való jogát
elismerésben. E rév a vár tövében, a János
apát által ragz-ben épitett Vizitorony mellett
huződott
el. Aszámos
vizijárómű,
hajó,
csolnak, mely az 1574 évi metszeten itt a
*) Hogy ez adomány nem Sz. István 1001.
helyesebben 1030 körül kiadott oklerelére vezetendő
vissza, abból bizonyos, hogy az ez oklevél ut6irata nem
egykeru az oklevéllel, hanem egy 1137 év után történt
j6hiszemü ráirás,
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part hosszan látható, révi jelentöség ét képileg is feltünteti.
I439-ben Albert király
a dunai vám- és révjogot a hiddal együtt
a városnak adományozta oly feltétellel, hogy
az saját költségén
köteles legyen a hidat
fenntartani.
Ezen időtől
fogva gyakorolta
aztán a város a vámés révjogot.
Ezt
I47I-ben Mátyás
király is megerősitette,
mert "a váro~ nagy szolgálatokat
tett az
országnak".
O utána is gyakorolta
a város
e jogot mindaddig, mignem az uj állandó
hid építésekor erröl le nem mondott.
A V áraljai-révpartnak
lak6i túlnyom6lag- r é v ész e k voltak.
Ezek s segédeik
(urfarer és urfarer gesellen,
urfargesellen)
különösen
Zsigmond
király alatt jutottak
nagyobb
szerepléshez,
mikor a törökök
elleni hadszállitások
miatt rájók nagy szükség volt. A városi szárnadőkőnyvek
telvék
r é v ész e kr e és r é v haj ó kr a (urfar zullen)
forditott költségek felsorolásáva!.
Nemcsak
közönséges utazókat szállitottak, de a királyi
ud vart, tömeges vásámépet,
alkalomadtán
hadcsapatokat,
hadi felszereléseket,
ágyukat,
társzekereket,
puskákat is. A középkorban
itt jelentékeny haj6vásárok is voltak. Mátyás
király itt szerzé
be I463-ban a törökök
ellenében
szükség elt hajóinak egy részét.
II. Ulászló is itt vásároltat
I496-ban szerérni borai szállitására
hajókat,
úgy hogy
mondhatni,
miszerint
a Váralja
és révpartja nagy multra tekinthet vissza. A Dunapartnak
Váraljai révparton
túl is kiterjesztett legujabb szabályozása
e városrésznek külső
arculatát
teljesen átalakitotta.
á
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Ma a révészek
helyét egy-két nevezetesebb
cserzővarga
és irhás foglalja el. Külőnős élénkséget kőlcsőnzőtt
a révpartnak
1904ben az
annak végén felállitott uj vár o s i us z o ct a.
Várlép(,..-ö. (Sch losstiege.)
A
Terézvárosnak
ezen szük, meredek és kényelmetlen,
de a festői ingert nem nélkülözö
sikátor-utcája
a Vártelek-utcából
a várba
vezet fel, illetve ezen utcán át juthatni
a
Viz hegy-aljra:
az Oeser- és Florián-utcákba
s a Csuka-utcán
át a Váraíjai-révpartra.
A
XVlII-ik században
(és nyilván előbb is) ez
utcát "mély- és meredek-űt+-nak
(via profunda et praeceps) nevezték. Hajdan termésköbe befaragott
lépcsőkkel
birt, ma mesterségesen
rakott jő lépcsöi vannak. Hogy
hajdan
a Várlépcsö
alján ott, hol most a
Vártelek-utcán
a U~csők kezdetőket
viszik,
nyeregtetős
toronykapú
volt, azt az 1574
évi képrnetszet
mutatja. De igazolja
ezt
egy történeti
adat is. Mikor ugyanis 1439ben a városi
polgárok
a várba zárt Rozgonyit ostromm ••.l szorongatták,
a várkapitány kirohanást
tervezett,
melynek
megakadályozására
a polgárság
a várnak város felé néző kapúja
elé·) torlaszokat és
sánckosarakat
emelt.
Ezen
alsó kapúra
kővetkezett
a felsö kapú: a pompás,
ma
csak eléktelenedett
állapotban fennálló, XV.
századi gót stilü dis 7. kap ú. E kapűt a
XVIII. században már csak R égi
kap ú··)
*)

gcgen

**) porta,

Mátyás.

don Purkthar

quam

übor.

vo tor o ill dícuut,

írja

Bél

néven ismerik, mi muiatja, hogy
egykori
fényéről már nem volt akkor az embereknek
sejtelmök.
Egykor e kapú diszes eleganciát
és épitészeti
pompát
egyesitett
magán,
amint ezt az 1863-ban Schmidt Frigyes,
a
bécsi városház
hirneves
épitöje
vezetése
alatt készült műernléki felvétel meggyözően
bizonyit ja. Epült
e kapű,
nem mint némelyek
a rajta
elöjövö
bossage-mű vezet
félreértéséből
hiszik, a XI. században,
hanem Mátyás király alatt a XV. század végén. Consolokon nyugvó védelmi folyósóval
birt. Azonkivül
gazdag
mérrnüvel,
oszlopokkal,
toronyfiakkal,
oromés csűcsivdiszszel
valamint
szobrokkal
ékeskedett.
Kevésbbé
védelmi mintsem inkább diszkapú
volt. E kapű az 1574 évi képmetszeten
mint
csonkatorony-kapú
mutatkozik, mutatva, hogy
az már a X VI. században
tényleg
pusztulásnak indult.
A nevezett
képen
a kapú
lőréses zwingerfalak
által összeköttetésben
áll egy másik hasonló csonkatorony-kapűval,
melynek
azonban
ma már semmi
nyoma
sincsen. Legujabb
időkben e kapúba örségi
szobát is épitettek
be, mi a régi archi tekturai szépséget
teljesen lerontotta.
E kapűnak eredeti
alakzatában
és fényében való
restaurálása
nagyon kivánatos volna. Városunk vele egy ritka szép rnűernlékkel
gyarapodnék.
E kapú előtt esett el a Bethlen
Gábor-féle
harcokban
egy merész
roham
alkalmával
gr. Da m p i err e Henrik
császári tábornok rőzo-ban október 9-ikén. Holtteste Pozsonyból
Franciaországba,
Nancyba került, hol sirját
Ferenc
jözsef király
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Ő felsége
egy
Tilgner
Victor
pozsonyi
születésü
szobrász
állal készitett
emlékkel
diszitette.
A Varlépcső
24 ik lépcsőjénél
álló
házikóban
irta halhatatlan
Petőfink
1843ban az "Országgyülési
tudósirások
"-at.
VármeKJ'eház-tér.
(K o mit a tha us p l a t z.) E kőz epén fákkal
beültetett
s szerit
saoborral
diszitett
szabálytalan
tér
az Óvárost,
a Ferenc-Józsefvárost
és
a Terézvárost
választja
el egymástól.
Déli
házsora az Óvároshoz , éjszaki
házsora
a
Nándorvároshoz,
Ilyugati, házsora pedig- a
Terézvároshoz
tartozik.
Erintkezik
a Nagy
Lajos-térrel,
a Kisfaludyés a Kapucinusutcákkal.
Hajdan, amint
az a Redel-féle
1751. évi alaprajzból
is látható, a mai Vármegyeház
nyugati
végén
nyilt utca vezetett a Jókai-utcába.
Ma e régi
utcát a
Varrnegyehaz épülete megszüntette.
Nevét
e tér az éjszaki
oldalán
állő
Vár meg y eh á z után kapta,
mig a Kapucinusok
felé eső részét
Kap u cin II st é r-nek nevezték
s illetve
nevezik
ma is
a nép kőznyelvhasználatában.
E kettős
nevet megszüntette
az 1879. évi júl. 28-iki
városi kőz gy ülés, a két nevet Vár megy eh á z-t é r re változtat va. Régibb
időkben
e
téren mindenféle gazdasági
eszközt, ásókat.
targoncákat,
gereblyéket,
stb. árultak, őszszel pedig kivált hetivásárokkor
a falvakból idehozott
kelkáposztát
árultak itt szekereken.
Ma csak egyes kofák kínálják itt
eladásra
vegyes
gyümölcsportékájukat,
ami azonban e teret
élénkké
teszi, az a

boltok egymást
kővetö
sorozata.
A XV.
században
még csak egyes
házak jelentkeztek volt e téren.
A tér déli oldalát
akkor a városfalak
szegték
be.
Az a
védelmi féltorony, mely a Merián-Iéle képen
is szemlélhetö
s melyet az 1530. évi városi
számadások
is emlitenek,
a tér déli sora
mentén, a Klarissza-utcai
lépcsőn
innen
állott. A mult századi
városi
térrajzokon
itt csakis városfal
és városárok
van feltüntetve.
Ez irányban
huzódott
a városárokban a regi lövölde is. Neyder
1820-ik
évi térképen
már e sor házakkal
van
beépitve.
A tér legnevezetesebb
épületei a vármegyei székház
és a Kapucinusok
kolostora és temploma.
A Vármegye
s z kház a a rpgi Tr initarius-kolostor
helyén
1844-ben épült Feigler
Ignác
épitörnester
által 133,386 pengő forintnyi (280,110 koronányi) költségen.
Frontispiciumán
olvashatjuk az MDCCCXLIV
évszárnot.
Nyugati
részének
udvarépületei
s az 1871óta
a királyi
ügyészségnek
átengedett
megy ei börtönök
épülete,
melynek
alapkövét
1844-ben
szeprember
3-ikán tette
le az országos
hatóságok
és a megyei
rendek
jelenlétében
az
ország
nádora.
részben
a régi Sz. Mihaly-temetőt")
foglalják el. A székház
földszinti helyiségeit
az a n y a k n y v v e z e t i, s z o l g a b i r i
és s z m v e v s g i hivatalok,
a második
emeleti helyiségeit
a megyei közigazgatasi
é
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hivatalok, első emeleti helyiségcit
pedig a
fö- és alispáni lakások veszik igénybe.
A Jókai Mőr-utca felé van a székház
tekintélyes
nag y ter me, mely megyei
közgyülések, de igen sűrűn j6tékonysági
tombolak
és bálok, közgazdasági s műkiállitások, nemzeti ünnepségek, hangversenyek tartására szolgál. E teremben tartja
az Egy ház ize ne gye sül e t hiresekké
vált s nagy látogatottságnak örvendő előadásait.") Ebben rendezi kiállitásait az 1884-ben
december z r-ikén alapitott s rnost Frigyes
főherceg védnöksége alatt á1l6 Poz s on y i
Ké p z ő m v ész e tie gye sül e t, melynek célja a müvészi
tehetségeket fejleszteni és a nagy kőzőnségben
a jobb izlést s a
rnűszer etetet felkelteni és ébrentartani. A kiállitasokon részt vesznek hazai és kivált pozsonyi müvészek : festők és szobrászok, A városunkban született avagy itt müködött vagy
mükődő müvészek
közül hangzatos névre
tettek szert müalkotásaikkal
Keleti Gusztáv,
Mai sch Ede, Sp á n )' ik Kornél**), Mo drovich
Gábor, Sztankovits
M6ric,
Pitthordt
Lajos, Zierer
Géza festők,
Fadrusz,
Radnai,
Rigele
és Meszner szobrászok,
Melletök sok nem hivatásos, de jeles tehetségű műkedvelö
festö
is végez elismerésre mélt6 j6 müvészi
munkát városunkban, Az egyesületnek első
ű

*) L. fenntebb S zé k e se g y h á. z-t é ralatt
489-494
lapokon.
**) Pi vére Sp li II Y i k Irma jeles operaénekes-

nőnek.
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elnöke
gr. Esterházy
István, alelnökei
Pisztőry Bódog és Wigand Károly,
első
titk árai Barka János és Havlicsek
Vince
voltak. Az első kiállitást az egyesület 1886·
ban rendezte.
Ma van az egyesületnek
229 tagja
s 7591 koronányi vagyona.*)
A vármegyei
teremben van továbbá
a
Petöcz György nemzeti vértanu
emlékére
elhelyezett feliratos márványtábla.
A termet fejedelmi és föispáoi személyek olajfesiményes
képei, kőztük egy kiváló értékü
Mária Terézia-kép disaitik. A terem szorn-

*) Pozsony Lan a~ első mökiállitást a budapesti
képzőmüvészeti egyesület rendezte 1853-ban.
Nevezett,
budapesti egyesületnek a részvényei
Pozsonybau
mint
fiókban igen jól keltek. Ki voltak itt állitva Markö-,
Lócz-,
Pettenkofen-,
Waldmüller-,
Mérei-,
Piloty-,
Marastoni-,
Ujházi-, Rciuhord-j Bchwemmingerművek.
A kiállitás szinhelye a Primás-palota
volt. Egy második műkiállitást
rendeztek városunkban
a Grassalkovichpalotában 1865-ben
az akkor itt ülésező magyar orvosok és természettudósok
tiszteletére.
Aug. 27-én nyilt
meg s helybeli
magánbirtokban
lovő képeken
kivül
régiségi tárgyak is voltak kiállitva.
A kiállitás
föJarabja Piloty "Nero"-ja
volt, melyet tulajdonosa
gróf
Pálffy János
aztán a Magyar
Nemzeti
Muzeullinak
ajándékozott.
Egy harmadik kiállitást rendeztek szintén
itt született
vagy itt
működött
müvészek helybeli
magánbirtokban
levő mflveiből 1883-ban.
Képviselve
voltak e kiállitáson Tilgner
Viktor a most a városi
muzeumban
levő mell- é8 caoportszobraival.
Azoukivül
Messerschmidt,
Oeser, Donner,
Fadruss,
Pleiachmann,
Keleti, Könyöki, Lang,
Lüttgendorf-Leinburg
Nándor
és Leo, Maj sch, Scheidlin,
Spányik
egyes műveikkel.
A kiállitás
a Csáky-téri
kath.
népiskola
földszinti
helyiségében volt rendezve. Tréfort
miniszter
nyitotta
meg.
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szédsájraban
van a Pozsonymegyei
régészeti
s történeti
egyesület
kisded rnuzeuma.
E most emlitett egyesület
1873. dec. Is-én keletkezett
Jedlicska
Pál
inditványára
és buzgólkodására,
alapszabályait
lö74. febr. Is-ikén erősitette
meg
a m. k ir. belügyminiszter,
1874. ápril. 27ikén
t.irtotta
első közgyülését.
Elnökei
s jelenR IS nay Jácint, Ort v a y Tivadar
leg Tha l y Kálmán.
Az egyesület
kiadott
Wa g ner Lajos titkár
buzgó
szerkesztésében
több,
tartalmas
szakértekezéseket
tartalmazó
évi jelentést.
Ujabban az eg-yesület a Pozsonymegyei
kőzrnüvelödési
egyesületben mint önálló szakosztály
szervezkedett. Kamatozó alaptőkéje 4S24 koronát tesz.
A megyeház
hátsó
földszinti
helyiségeiben van
a vármegyei
levéltár.
Ez
család történeti
és peres
okiratokat,
megyegyülési
jegyzőkönyveket
tartalmaz
IS79-töl 1617-ig és 1666-tól máig. Legrégibb
okirata
1456-ból való s a sopronmegyei
Nemeskér
birtokra
vonatkozik.
Van
19
darab XVI!., XVIII-ik századból
és a XIX.
század
elejétől való családi
nemesi
oklevele. Azonkivül
200 darab
csahiuokra
és
helységekre
vonatkozó
okiráta a XIV-ik
század elejéről
1711-ig. E levéltárban
vannak letéve
az Orczy-család
levéltárának
egy n~sze, nemkülönben
a Tőrjék-családra
vonatkozó
XVI-XVllI-ik
századi okiratok.
Van végül egy 22 magyar családra vonatkozó, hihetőleg
a XVIII.
század
elején
szerkesztett
Geneálógiája,
mely a XVII-ik
század végeig terjed.
é
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A vármegyeházban

tartja választmanyi
a Poz so nyi
közg)'ül(~seit
mag y ar
k z m ü vel ö d é sie
gye s ület. Alakult 1883-ban október
hó r-sején.
Alapszabályait
megerősitették
1883-ban
nov. hó zo-ikén.
Az e~)'esület
célja a
kőzrnűvelödésnek
nemzeli irányú fejlesztése
és terjesztése.
A gátló
akadályok
elháritása mellett a nemzeti szellern ébresztése,
ébrentartása
és az a fölött való őrködés.
Fenntart
óvodakat.
névszerint
Cseklészen,
Hidason, Ba zinban és Szornolányban,
segélyez óvónőket
és jutalmaz nevezetes
eredményeket felmutató tanit6kat.
Az egyesület
székhelye
Pozsony,
műkődési
tere Pozsony
város és vármegye,
mely törvényhatóságok
védelme
alatt is áll. A varmegyében
II
fiókja műkődik , névszer int Szentgyörgyön,
Bazinban.
Modorban,
Nav yszornbatban.
Ma lackán, Szempcen , Sornorjan,
Galántán,
Stomfán,
Dunaszerdahelyen
és Szereden.
Vagyona
52706 korona. Van 65 örökös alapitó,
21S alapitő
és 425 rendes
tagja.
Elnöke alapitusakor
ideiulenesen
Ri me l y
Károly,
utána 1883-tól 1901-ig gr. Pál ff y
István, 1901-től máig .~T. A pp o nyi Albert.
J\ vármeg yeha zban
van továbbá
a
Pozsony-vármegyei
gazdasági
egyes
ü le t hi vatalos helyis(~ge és irodája.
Alakult 18(}8-ban. Alapszabályait
mejrerősitették
I~<)S-ban máj. 3I-iken.
Székhelye
Pozsony,
műkődési
kőr e Pozsony vármegye
és Pozsonyváros.
Célja a mezőg azdaság i
érdekek nek rumden irányban
val6 előmozditása. Képviseli'
a gazdaközönség
érdeüléseit
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keit a törvényhozás
és hat6ságok irányában; szolgál hat6sági közegeknek
szakvéleménynyel és felvilágositásokkal;
gyarapitja a mezei gazdálkodással foglalkozök
szakértelmét a növény termelés, állattenyésztés és a gazdasági
mellékiparágak terén
tanulságos füzetek kiosztásával, termény-,
állat-. gépkiallitásokkal
és versenyekkel ;
elörnozditja
az
állattenyésztést
helyes
tenyészirány megjelölésével megfelelő apaállatok beszerzése s kiosztása által; támogat célirányos ujitásokat és serkenti a gazdák at okszerü terrnesztésre, emeli a gazda
és a föld hitelét, elösegiti az olcs6 töke
beszerezhetését
s fokozza a mezőgazdasági
termények versenyképességét j tesz különbőző, a vármegyében még ki nem pr6bált
növényekkel termelési kisérleteket j kőzbenjár gazdasági szükségletek
tervezésénél és
a gazdasági
termények
értékesitésénél,
létesit hitel-beszerzési
és eladási szövetkezeteket, kieszközöl tüz- és jég ellen val6
biztosirásoknál
az egyesület tagjainak kedvező dijtételeket
s szerkeszt
vármegyeí
gazdasági statisztikát. Vannak az egyesületnek tiszteleti, alapitö, évdijas és levelező
tagjai. Buzg6 elnök ei gr. Pál ffy István
és Bar tal Aurél, alelnöke Föl des Gyula
s tevékeny titkára Ho rv á t h Jenő. '
Az arcvonalával a Vármegyehaz-térre,
oldalszárnyával pedig a Kisfaludy-. illetve
a Torna-utcába
kiérő
2 (1200 O
öles)
holdnyi és 742 O őlnyi intravilIán és kerti
területtel biró Kap II cin u sok o 10 st o r és
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em pIo megy 1. Lipót király 1676. évi
rendeletével
a Sz. Katalin-kápolna gondozásával megbizott Kapucinusoknak átadott,
Strattmann Mária-Terézia grMnő által alapitott régi kolostor
és templom
helyén
nagyrészben gr. Esterházy Imre esztergomi
érsek költségén
épült. A mai kolostorépület alapkövét
1708-ban rakta le gróf
Volkra pozsonyi prépost nagy ünnepséggel.
Elsőnek épült a zsolozsmakar kis tornyocskájával, mellette a sekrestye és az oratőrium.
Az építéssel
bécsujhelyi Damascin János
kapucinus-atya,
a rendtartomány
épitésze
volt rnegbizva. 1709-ben okt. 3-ikán szélalt
meg először a torony kis harangja.
Az
első vecsernyét gr. Volkra prépost énekelte. Ez év okt. 4' ikén assisi Sz. Ferenc
ünnepén herceg Keresztély-Ágost
biborospr imás mondta az első szent misét, Ugyancsak 1709-ben készült el a zárda két szárnya:
a föszárny az ebédlő vel és az egyik oldalszárnya
vendégsxobákkal,
17Il-ben dec.
zo-ikan tette le gr. Volkra már mint
veszprémi püspök a templom alapkövét,
mely 6 év alatt felépült.
1717. jun. 6-ikán
szeritelte fel azt gr. Erdődy Lászlő nyitrai
püspök. 1712-ben kőltőz tek az atyák a Sz.
Katalin-kápolna mellett levő hézból
a zárdába. 1727'ben épült a Kecske-utcára és a
Pálffy-kertre néző másik két szárny. Ekkor
épült a szekrestye fölé a könyvtár is. A
4420 frtnyi költséget gr. Esterházy Imre
primás viselte. Minthogy a templom posványos, süppedékes talajon épült, csakhamar
roskadozni kezdett. Már 1735'ben részben
t
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lebontották, a többinek gyökeres javítására
pedig gr. Esterházy Imre 5 ezer forintot
ajánlott fel. A restauratiót
Ali o Bernát
bécsi csász. eröditési
mérnők
és épitész,
valamint frater II ert hol ti kapucinusrendi
épitész hajtották végre. 1753'ban a zárda
főszárnyát
13 öllel meghosszabbitották
a
várúti kertfal felé. A ma az uj reáliskola
szögletén zöldség- és magtárházul szolgáló
ház eredetileg betegházul épült a rendtagok
számára Sághy Metőd gvardián által. A
templom 4 oltárát*) 1737-ben aug. 4-ikén
gr. Perényi Zsigmond esztergomi segédpüspök consecrálta.
A kápolnában levő
Szüx-Mar ia-oltárt
1742-bennov. 4-ikén avatta
fel gr. Zichy Ferenc esztergomi segédpüspök. Az oltár asztalos munkájára lotharingiai Ferenc 600 frtot adott. A főoltár
diszeül
szolgáló
szentségházat
Jakobek
Ist ván pozsonyi övkészitő
készitette saját
költségén.

A könyvtár szapor itasára nagy gondot
forditott Sághy Metőd gvardián 1737-1739.
és 1746- 1749-ig. 6 a templom készlétet
is szapóritotta.
1750-ben P. Fructuosus
gvardián nagybecsű könyvgyüjteménynyel
gazdagitotta a könyvtárt. A kriptában van
eltemetve az 1753-ban okt. 9-ikén meghalt
L o bk o vit z György Keresztély sagani
herceg és magyarországi föhadparancsnok,
1766.ban pedig 1 II é s ház y József ország •.
*) A főoltár Sz. István, a többi 3 assisi Sz.
Ferenc, pad uli Sz. Antal és a Sz. Kereszt
tiszteletére
avatvak.
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biró özvegye, született
Abensbeg-Traun
Terézia gr6fnő került ide örök nyugalomra.*) Később, 18S7-186I-ig a ház a vallásalapból utalványozott költségen átalakult. **)
A Sz. István király tiszteletére felavatott,
józan egyszerüségével áhitatot keltő templom
bejárását Sz. István müvészileg készitett
szobra disziti. A templom belső felszerelése
sem egy időben történt. A templom hajójaban függő, Krisztus kinszen vedését ábrázoló
8 nagy képet U dal r i k kapucinus-rendtárs
festette 174S-46-ban.
Ugyanő festette a
Sz. Istvánt Imre herceggel feltüntető óriási
oltárképet is. A Keresztoltárral szemben levő,
Sz. Fidelis tiszteletére emelt oltár 1749-ből
való.
Az oltárt ékesitö képet
No r ber t
kapucinus-atya festette Bécsben. A szentsir 175o-ben készült Dare bécsi festő által
s arra a Wolfsthaiban vad ásző 1. Ferenc
császár a kéregető Crescentius kapucinusnak 50 aranyat adott. A templom maga
idők folytán sok ünnepségnek volt a szinhelye. I74I-ben aug. z-ikán emlékezetes
portiunkulát ültek a kapucinusok, gr. Patachich kalocsai érsek énekelte anagymisét,
melyen jelen voltak Már i a Ter é z ia királynő férjével 1. Fer e n c császárral, ennek
*) Miudez érdekes adatokat
boldogult
Pucho
Amadeus kapucinus-atyu
kutatta ki a ház történetéből,
lio.) A szükségelt pénzt II pozsonyi Első Takarékpéuztár eldlegezte, il törlesztés il vallásalapból történt, Ennek emlékére illesztették az uj épületek egyikébe
e chrouosticon os felirati kőtáblát:
gratIaq Ve / ApostoL ICI regIs
1., / aere Cassae soLICItatrICIs

EX Ingeuleso
/ FranCIsCI

I

eXstrVCta

AsseuBV
JosephI

sVM_
.36*
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testvérével lotharingiai Kár oly herceggel.
E napon Patachich fényes ebédet is adott
a refektóriumban a magyar mágnásoknak.
1747 május h6 első felében nagy pompával
ünnepelték
meg a XIV. Benedek pápa által 1746 jún. zo-ikén
szentté avatott két
kapucinus, sigmaringai Fidelis vértanu és
leonissai J6zsef hitvalló szentté avatását.
1750 máj. 18-ikán sz. Felix ünnepét ülték,
melyre az egész kir. udvar, a püspökök
és mágnások is megjelentek.
A felségek.
Marianne és Krisztina főhercegnők az orát6riumban foglaltak helyet, gr. Esterházy
nyitrai püspök mondotta a nagy misét.
J784-ben ünnepelték brindisi Lőrinc kapucinus-hitvall6 boldoggá avatását,
1796-ban
pedig ofidai Bernát kapuc. hitva1l6 boldoggá avatását. Évenkint máig ünneplik
jun. 29-ikén és a kővetkezö
napokon szalézi
szent Ferenc kilencedét. Ez ajtatosságot 1758ban alapitotta
Oneil született Maholányi
grMnő. Ez ájtatosságra P. Fructuosus kapucinus - atya külőn
imakönyvet szerkesztett. Az alapit6 gr6fnő Szal. sz. Ferenc és
Chantal Johanna Franciska ereklyeit is ajándékozta a templomnak. Nem hagyhatjuk
emlitlenül, hogy e templomban mondotta
ahirneves tőrténetirő,
de szerencsétlen sorsu
Fessler
Ignác Aurél első sz. miséjét.
A kolostor rendtagjai
eleitől fogva
buzg6n fáradoznak úgy a hitoktatás mint
az istentisztelet
és lelkipásztorkodás
terén. 1676-t61 miséztek, prédikáltak és gy6ntattak 35 esztendőn át a Katalin-templomban. 1701 őta az Irgalmasok templomá-
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ban szőnokoltak,
1712-ben a pestis
idején hősi elszántságot
tanusítottak
a haldoklók
szolgálatában.
1738 szept,
iő-ika
óta a Sz. Erzsébetiek
kórházában
végzik
maig a lelkészi teendőket.
1739-ben a váraljai templom gondozását
is átvették.
1741óta végezték a várkápolnában
a zsolozsmát
és isteni tiszteletet.
1746-ban vállalrák
el az
Orsolyaszüzek
templomában
mondandő szentbeszédeket.
1748-óta miséznek
a Miasszonyunkról
nevezett
kanonokrendü
apácák
templomában.
1766-tól végezték az istentiszteletet a Pálffy-udvar kápolnájában,
melyet
aug. IO-ikén Klirnő György
pécsi püspök
a szeplőtelen
fogantatás
tiszteletére
megáldott. 1768-óta ifj. Grassalkovich
Antal gr.
kérelmére pozsonyi palotájában
is kezdettek
misézni. 178o-ban a hercegprimás
akaratából a koronáző-dőrn,
az Erzsébetiek
temploma és a Zuckermandli
számára
kapucinus atyák rendeltettek
ki hitelemző
beszédek tartására.
Ma is végzik az isteni tiszteletet saját templomukon
kivül az Erz sébetieknél, az Orsolyásoknál,
a sz. Miklős- és
sz. Katalin kápolnáiban.
Segédlelkész ek a
Sz. Háromságplebánia
templomában.
- A
templom előtt a tér kőzepén a Sz. Szűz tiszteletére álló oszlop 1723-ból való.
A V ármegyeház-téren
állanak a kétlovas bérkocsik.
A bé r k o c sik városunkban
már a XV. és XVI. században szerepelnek.
A városi
urak a XV. századi
számadókönyvek
szerint 2, 3, 4 lovas kocsikat foNem
gadtak
fel hivatalos
kiküldetésűkkor,
ritkán
lovasok is kisérték
a kocsit, ' úgy
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hogy olykor IO 16 is volt úton. A fuvarbér
a lovak számához képest változó volt, az rendszerint egy-egy napra 400-800 dénárt tett.
A XVI. században már fu varosok
(furmann)
helyett
bérkocsisok
emlittetnek.
1579ben a polgármester
bérkocsin (Lohn gutschi)
utazott.
1589-ben a város a Pozsonyban
missi6ban járt (prédikáI6)
mezitlábos
barátot Bécsbe L hon gut sch i-n vitette vissza.
1612-ben a királyi felség rendeletére
7 bérkocsi (Sieben Lantgutschi)
ment Prágába.
A későbbi időkben a bérkocsik száma egyre
gyarapodott.
Ma a kétlovas
bérkocsisok
(fiakkeros)
szama 23 összesen
56 kocsival,
melyek állomáshelyei
a Vármegyeház-tér
és
az Andrássy Gyula-utca.
Ezeken kivül vannak egyfogatu
bérkocsik
(comfortables),
szám szerint 38 egyfogatu
bérkocsis
48 kocsival, melyek állomáshelyei
a Hid-utca, a
Nagy Lajos-tér
és a Vásártér.
Ugy a két,
mint az egyfogatu
bérkocsik
viteldija
a
szerint van megállapitva,
amint a hajtás a
városi területen
(avámsoromp6kon
belül),
vagyavasuti
indóházakhoz
illetve a gőzhajózási
állomáshoz
avagy a külterületen
(extravillanban)
történik.
A kőrnyékbeli
hajtások dija szabad egyezkedés
tárgya, az
egyfogatuak
csak a város területén
és határában vétethetnek
igénybe, azonkivül
Károlyfalvára,
Wolfsthalba,
Köpcsénybe,
Főrévre, Szőlősre, Récsére és Lamacsra vagyis
a szornszédos
helységekig.
VároHház - utca. (Rathhausgasse.)
Az Óvárosnak
ezen a Városház és
a Jezsuitatemplom
kőzé szorulő utcája csakis
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gyalogközlekedésre
szolgál, mert sorompócölöp által van a kocsi közlekedés elöl elzárva. Összeköti a F ö-teret a Batthyánytérrel. Régi neve Kis - utc a (parvus vicus).
A Sz. Salvatortemplomnak
vagyis a mai
jezsuita-egyháznak
1637-ben történt felépítése után Te m pio ms i k áto r (Kirchengassel) nevet kapott. Mai nevét, melylyel
évi nagy városi
a Halácsv-féle
1849-50
térképen is jelölve van, a szornszédos városháznak köszöni, melynek éjszaki szárnya
a F ő tértől a Batth yány-térig ez utca déli
sorát alkotja. A jezsuita-templomon
és a
Városházon kivül csak egyetlen épülete van
ez utcának, a jezsuita-kolostorhoz
tamaszkodó régi Beha im Bal zs-féle ház. Ez
a város legrégibb épületeinek egyike, rnely
eredetileg kiszőkellő erkerekkel*) birt. Ezeket 1606-ban cseréppel fedték be. E hát
egy 1535 évi adat szerint a magyarajku lak6sok birájának hivatalos helyisége, az úgynevezett ungrisch
Rechtstuben
Ins
Herr
Blasy
Beham
Haws,
IS42-ben
Hungern
Rechtsstube
volt. Utóbb a
protestánsok
átépitették
iskolai célból
s
ebben ki vált Szegner András városbiró
és
az eváng. egyház
és iskola felügyelője
buzgólkodott. Iskolául az épületet 1656 nov.
30-ikán avatták fel, minek emlékére Szegner
András érmet is veretett, melynek arclapja
a tr6jai falovat ábrázolja a belőle kiszállő
á

.) Die A IV si adu
Traidmarkt

tudjuk,

1) g awf den Traidmarkht.
(A
megfelel a régi Sz. Jánl1s-, máskép

Horcog-, a mai Butthyány-téruek]
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hősökkel*). Az épület összesen IS ezer
tallérjába s mintegy 500 ezer darab téglájába került a protestáns hitközségnek. A
felavatás évfordulóját még ma is megünnepli
a Lyceum ifjusága. 1665- és 1666-ban ugyancsak az evángélikusok
nérnet hitközsége
ez épületet megnagyobbitotta,
rárakva még
egyemeletet
és az udvari helyiséget is kiépitve, l673-ban januárban már a Jezsuitacollegium két tagja vonult be ez épületbe
állandó lakásra, kikhez nemsokára társul
egy harmadik is járult. Ők a dómtemplom
mellett levő jezsuita-anyakolostorba
incorporált fiók-telepet (residenciát) alkottak s
superióruk
a káptalan. utcai rectornak volt
mindenben és teljesen alárendelve.
Első e
házban lakó főnök Zehetrnair András, második Dietrichstein
Frigyes
volt. Mikor
utóbb a ]ezsuitagymnásium került ide, számos hirneves jezsuitaatya müködött itt mint .
rector, tanulmányi felügyelő vagy tanár, névszerint a Pozsonyban 1700 aug. zr-ikén született s ugyanitt 1746. aug. 24-ikén meghalt Péterffy
Károly, a Concilia Sacra
szerzője**), Fal u d y Ferenc a költő***).
Pray Györgyahirneves
tőrténetir
ó+), Kazy
Ferenc a Pozsonyban 1760. jún. n-ikén elo felirat van: 1 nau g. Gy ui U.
F. Fest.
Aud. MDCf,VI.
**) Ö II tauuluuiuyi felügyelői tisztet 1732j33-bull,
aztáll 1735/36-tól 1739j40·ig viselte.
••• ) 'I'nuulmányi felügyelő 1754/55-töI1756,157 -ig,
aztán 1759j60-tól 1763:64-ig, 1767/68·tól 1772/73-ig.
t) Ö 1749/50-bell a rhotorikai osztályt ta*) Hűtlapján
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nitotta.
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halt törtenetiró*).
Sze r d a hel y i György
Alajos,
37 mű szerzője="),
Ra ini s József
a "Magyar Helikonra vezérlő kalauz" szerzője, a Vergilius "ldylIjeinek"
és "Georgicáinak" forditója***), K o II e r Ignác a pécsi
egyházmegye
tőrténetirőja.j]
Az
épület
valami
nagyon
nem felelt meg az atyák
igényeinek.
Kazy Ferenc már 1747-ben panaszkodott,
hogya
"Iutheranus
tractus" (t.
i. a Behaim-téle
há:~) nagyon rozpga állapotban van, sőt azt teljesen has z n a ve h etet 1 en nek
is mondja.
Helyébe
egy uj
traetust óhajtott ernelendőnek.
A gymnasium
mindazonáltal
még csak 1786-ban költőzkődött ki innen a Klarisszák
kolostorába.
Későbben, 18so-től 189S-ig a Vár os i f ő reá Iisk o 1a volt benne elhelyezve,
ma pedig
a városi
költségen
fentartott
1par o s t an o n c - isk o 1 a van benne. Ez iskolát 1887ben szervezték,
Célja a tanoncok
kedélyét
és szellernét rajz- és egyéb tantárgyak
ta-

*) Rector a pozsonyi Jezsuita-gyumásiumbau
17431747-ig.
**) A pozs. Jezsuita-gymuásium
tauára 1762;63-1763f64.-ig
és 1771/72-1772/73-ig.
A rend eltörlése után az átmeneti évek elsejében 1773/74· ben e
gymnásium igazgatója. 177 4f75-ben a rhetorikai osztály
tanára. Aztán a budai egyetem tauára. Szent István
~ili~~_
.
•*.) O 1763j64-bell a pozsonyi Jezsuita-gymnásinm tanára.
t) A Historia
Episcopatus
Quinque
Ecclesiensis-eu
kivül más történeti
tárgyú művek
szerzője is. A pozsonyi Jezsuita-gymnásium igazgatója
1766/67-ben.
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nitásával megnemesiteni és őket értelmes,
ügyes, erkölcsös munkásokká kiképezni.
1898 6ta itt nőtanoncok
is kapnak a szabászatban oktatást. Ugyancsak ezen épületben van a C o n c ord i a cimü magyar-német Gabelsberger gyorsir6i egyesület tanhelyisége. Alapitották 1864-ben. Célja ar.
egyesület tagjait gyakorlat és oktatás utján
a gyorsirásban tökéletesiteni. Az egyesület
nyilvános előadások és tárgyalások gyorsirási felvételére is vállalkozik. Évben hatszor megjelenő szaklapot is ad ki.
Városi díszlIKet. (St ad ti sch er
Au par k.) Ez a gondosan ápolt liget a
Duna tulsó, jobb partján van s a város
egyik nevezetességét teszi. Növényültetvényei és fái tekintetében val6ságos botanikus
kert. Széltől ment árnyas sétányai miatt
igazi üdülőhelyül szolgál, melynek fenntartása és szabályozása
évenkint a városnak
10800 korona kiadásába "kerül,
mig az e
ligetből val6 bevételek alig ütik meg az
ezer koronát. A bejáratánál levő Pal ugya yféle k á v é ház, a Dunára,
a városra s
al. a mögött levő hegységre nyilő kilátása
miatt valóban a képzelhető legszebb helyek
egyike. A kávéházat a város 1826-ban alapitotta, jelenlegi tulajdonosa pedig tetemes
költséggel
igen modern gyönyörö nyári
mulatő- és szőrakoztatő
helylyé alakitotta
át, A ligetikávéház
szomszédságában az
országút szélén van a ligeti nagy vendéglő,
mely mint városi tulajdon már 1676-ban
állott fenn, azt ez évben Teuffel Dávid birta
. bérben. 1677-ben a város Sárosy István
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festővel cégért festetett e korcsmának. Ez
utóbbi év számadékőnyvében
das
neu e
Wirthshaws
an der Th onaw néven
fordul elő. Ma szám os vendég befogadására
alkalmas nyári helyisége a liget belső területébe nyúlik be s kivált vasár- és ünnepnaponkint nagy látogatottságnak
örvend.
A ligetben felállitott
don tor on y a
Ferenciek lebontott régi tornyának kőveiből
készült az Első takarékpénztár
költségén.
A liget külsö részében, országút és Duna
kőzt
áll az ujon épitett Vár o si Il y á r i
s z in h z (Arena), mely, annak dacára, hogy
sikerültnek éppen nem mondhatő, 240 ezer
koronába került és melynek épület-fenntartási, biztositási,
világitási, vizemelési és
javitási költségei a városi költségvetést évi
6400 koronával terhelik meg. Ugyancsak
a liget külterületén
vannak a Law nt enn i s
j á t sz ó tcr e k, melyeken kora tavasztól
késő őszig Pozsony legelőkelőbb katonai és
polgári társaságai szőrakoznak.
Ugyanitt
van a Poz s o nyi Tor n a - egy sül e t
(Turnverein) nagy sporttelepe. szép sportházzal. Ez egyesület egészséges testedzés
céljából l880-ban alakult, gyakorolja. terjeszti és előmozdítja a tornázás, athletika,
vívás, labdarugás, tenniszezés, korcsolyázás
és egyéb testedző sportot és játékokat, .
rendez házi mérközésen kivül budapesti,
bécsi, prágai s egyéb kül- sportcsapatokkal is football-mérkőzéseket.
Vannak tiszteleti, alapító, pártoló és rendes tagjai, öszszesen 270-en. Tiszta vagyona 1904 ben
7300 korona. Téli egyesületi helyisége a
ő

á
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Csáky-téri
torna-csarnok.
Nem kevésbbé
előkelő
és
mozgalmas
a Poz s o nyi
Haj 6 s egy let (Ruderclubb)
szép
sporttelepe a külsö ligetben a Dunánál. Alakult nehány sport-barát fiatal mágnás kezdeményezésére 1882-ben február s·én. *) Az
ország második haj6segylete. Célja az evezésnek és trainingnek rendszeres
gyakorlása és terjesztése. Régibb sportháza 1882ben épült gr. Széchen Mikl6s indítványára
Huberth Ferenc által, mai szép sportháza
pedig 189s-ben Jeblinger
tervei szerint
Durvay Antal által mintegy
40 ezer koronányi költségen. Tagjai eredetileg aristokráták
voltak, ut6bb honoráti6rok
is
felvétettek : jogászok, ügyvédek, orvosok,
mérnőkők,
hivatalnokok
s még későbben katonatisztek
is. Van 55 rendes,
127 pártoló,
10 tiszteleti és 3 alapitő
tagja. Tiszta vagyon a 23015 korona. Haj6inak a száma 19. Az egyesület virágzása Simonyi Gyula
elnöksége
idején
1883-":"1884-ben volt. Az utols6 idők legnevezetesebb eseménye az, hogy 1901-ben
egy négyes csapat 18 6ra alatt Pozsonyból
Bécsbe evezett, mi egyike a legkivál6bb
rekordoknak.
1902-ben a mezőgazdasági
országos kiállitás
alkalmával
nemzetközi
versenye is volt.
*) Áz első vá.lasztott tisztikar tagjai s uyilván az
egyosület megalapitói
és első szervezői báró Wen c kb o i ru Viktor elnök, gr. Wo nek h e im Frigyes alelnök,
gr. Des s e w ff Y Aurél
pénztáros,
báró Wen c kbei ru Béla plackman és gr. 'I' ele ki Ede jegyző.
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Hajdan a liget s távolabbi környéke
Burgerau,
Grünschachen,
Wogram,
P fa ff e nau, Tu er ung,
Unt e r fra w e ns c ha c h en néven sűrűn emlitvék a XV.
századi városi számadőkőnyvekben.
A város
ezekben a ligetekben fát vágatott s osztatott szét a városi polgárok közt azok birtokainak nagysága szerint, Időnkint külön
városi bizottság ment ki a levágott
fa
kiosztására.
A bizottság
kiosztó
tagjait
"fauraknak" (Holzherrn) nevezték s maga
a fakiosztás mozgalrnas városi esemény
számba ment. A fának természetben való
kiosztása utőlszor
1614-ben emlittetik.
A
városi ligetben voltak az 1492-ben emlitett
Hol z gr u ebe n in der Burgeraw, továbbá
az 1498-ban emlitett
vis c h g ru ebe n in
der Burgeraw, melyet ez évben rendes tóvá
alakitottak át, az IS24-ben emlitett P a It a w f (In der Burgaw die lakhen paltawf)
nevü városi halastavak, melyekben a városi
tanács évente halásztatott.
A ligeti erdőségekben
nyárfa, hamvas
égerfa, sima
szilfa, kőris- és fűzfa tenyészik. Régente a
tölgy sem hiányzott, mutatják azt annak
itt található ut6hajtásai, valamint a középkori feljegyzések,
mert úgy az erődműveknél mint a toronyerődőknél,
ágyúöntőmühelyben,
fegyvertárban
sokféleképen
alkalmazták a tölgyfát.
A Mátyás király
parancsára épitett dunai hidhoz a járomcö!öpöket részben a Burgerau erdőségéből
vették (in der burgeraw die j o c h gehakt).
az I493-ban épitett hidhoz azonképen (in
der purgeraw
. . holzwerch abgesteckht

zu der tunawprugken), mi termetes fára enged következtetni. De a táborokhoz és
erődrnűvekhez
szükségelt nagy mennyiségü
fa ugyancsak a ligeti és hegyi erdőségekből került ki. De ugyanitt sok a sarjerdő
is, melyben a som, mogyorö,
ükörke,
fekete bodza, kökényszilva, szeder, várjutövis, kecskefűz s hasonló egyébfélék képviselvék. Hajdan a sarjhajtás szolgáltatta
az erödsővényekhez,
az ujvárosi timárok
alatti, várhegyi, külsö védmüvekhez szükségeIt anyagot.
Vórolli hegyi-diMzkert. (G e bir gs -P ar k) Ezen a város éjszaknyugati
határában a Kalváriahegy és a Bimbóházi
út kőzt fekvő liget Justi polgár mestersége
alatt keletkezett,
mit a liget délkeleti
részén a felügyelő-lak
átellenében levő
Jus t i-e ml é k is hirdet. A város felől elérhető úgy az Ujvilági, mint a jeszenákúton, nagyobb kerülés sei a Mély-űton,
a Kalvária-űton,
a Császár-úton
és a
Malomvölgyi-úton is. E liget árnyasabb
keleti fele D i á ker ct ő (Studentenwald)
néven ismeretes, hűs árnyékos volta miatt
nagyon kellemes tartozkodő hely. A liget
e része Pet zi Imre' 1862. évi hagyományából származik"), mig éjszaki, 16go forint
értékü
kiegészitő
részét, aBubenféle
telket, az 1. Takarékpénztár
18g2-ben,
ötvenéves jubileuma alkalmából ajándékozta. A sudaras fák lombjain át szép kilá-

*) L. fenntebb Pet

z l-utca alatt 435 1.
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tás nyilik innen a Kalváriára 'és a mélyúti Kápolnára.
A liget e részében
van
lenn
a völgyben
a Gyermek-park,
mely rendszerint az apró embervilág sokaságától nyüzsög. A liget nyugati fele napsütésnek inkább van kitéve,
de reggelenkint szinrén felséges tartózkodási
hely.
Nyugati irányba messze kilátás nyilik a
ritka Flórája
és tengervizi kövületei után
elhiresült dévényi Nagy tetőre, a Rozáliakápolnára
s a lamacsi sikságra.
Keleti
irányban az u. n. Mu r ma n noma g asi a tról élvezhetni a város, a dunai ligetség,
a Duna folyam s a mérhetetlenül tágas sikság,
a Csallóköz gyönyöröséges
panorámáját.
A liget e felét gyönyörö- culturfák disaitik.
a cserjezet, bokrok és facsoportok tarkaszinű vegyüléke körül gyönyörö nyaralők
s a szép Bimb6házak pislognak ki. A liget
mindkét felében jókarban tartott kacskaringós utak vezetnek s az itt üdülést keresők egészséges, zamatos, tiszta, pormentes hegyi levegőt élvezhetnek.
A hegyidiszkert
fenntartása
a városnak
évenkint valami 2400 koronányi kiadást okoz.
A hegyi-diszliget területébe esnek az u. n.
Bimbóházak,
3 nyári mulatőhely.") Az
első föleg vasárnapi látogatók
számára,
a másik kettő már fokozottabb igényeknek
megfelelő. Legszebb kilátást élvezhetni a
z-ik Bimbóház terraszszáről.
Ennek tágas
táncterme is van, amiért nyaranta kiváltan
felkeresett majálisok tartására.
A z-ik és
*) L. fenntebb Bimbóházi-út

alatt 26-27. 1.
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3-ik Bimbóházban nyaralők számára alkalmas lakások is vannak, melyeket nemcsak
pozsonyiak, hanem bécsiek és budapestiek
is igénybe vesznek.
V ártelek-lItca, (S chi os s g run dga s s e.) Pozsonynak legfestöibb s legélénkebb utcája, mely szárnos ócskasági s régiségi boltjával, zsibvásárjával, rossz kővezetével, nem csekély
piszokjával s sürü
gyalog forgalmával
keleti városokra emlékeztet. Osszekőti
a Hal-teret a Vár-úttal,
illetve a Kapucinus-utcával.
Belé szakad a
Várlépcső-,
a Petőfi- s a Miklós-utca. Belőle szakad ki a Lucsony. Azóta, hogy a
Humrnel- (a régi Zsidő-) utca megszünt a
zsidóság telephelye lenni, a zsidóság zöme
a Vártelekre huződott. Ezért Zs id ő-u t c ának (judengasse)
nevezték is. Mai nevét
1879-ben jul. 28-ikán kapta közgyülési határozatből. E nevet onnan vette, mivel a vár
alján s annak egykori területén áll. Az
ennek keleti része a· Sz. Miklós-egyház
kőrül a XIV. és XV. században annyira
felépült volt, hogy külön falut (Fanum Sti.
Nicolai) alkotott. Toldy Miklös pozsonyi
alispán 1354 évi okiratában mint Sub u rb ium Ca s tri
Pos o ni ens i s, videlicet
v i II a San ct iNi c o 1a i emlittetik. Lakói
külön szabadalmakkal birtak. 1430-ban mint
romokban heverö falu emlittetik, de szabadalrnak adományozásával a vártelki község
ujből lábra állott. Nevezetesen tudjuk. hogy
Zsigmond király 1430 febr. ő-lkán Pozsonyban kelt oklevelével Sz. Miklős külváros
lakóinak tiz évi adómentességet engedélyez.

A Sz. Miklóshoz
cimzett templom, melyről
e városrész
elnevezését
kapta volt, emlitve
van I.P3-tól IS3I-ig. Ez utóbbi évben bontották
azt le a t őrők vesxély
alkalmából.
Romjai
még 154X-ban is állottak.
A mai
egyhéÍz ujabbarr
épült s az isteni tiszteletet
benne a Kapucinus-rendű
áldozárok végzik*).
1713-ban júl. zo-ikán
Ill. Károly
királyt6l
mezövárosi
(i\Iarckht) privilegiumot
kapott. A
község a hrizbirtokosokből
és céhtagokb61
valamint egyéb polgárokúl
befogadott
lakosok ból állott.**) E szabad községet
aztán
185o-ben Kampfmüller
Károly polgármester
alatt (vétel útján) Pozsony városával
egyesitették.
A Vártelek - utcának a város felé eső
házsora ud vartelkei
mind a régi városárokés városfalakig
terjedtek
s az e lelkeken
épült ujabb házak a régi városfalak
alapján
állanak.
A Vartelken
a városárokban
volta k a kőzépk orban a város k Ö fej t ő b ányá i, az egyik a város és a vár kőzőtt
a Sz. I\lik16s-egyház
és a Vogl-torony
kőzt
fekvő részen, a másik ellenben a dórn alatt
I\lindkettöt
a XV. századi városi számadókönyvek
emlitik. De a Vártelek sok helyét,
hol ma házak állanak, a kőzépkorban
sz ölőültetvények
bor itották.
Szárnos
a Hausbergen - feküdt sz őlőt
emlitenek
a XV. és
XV1. szrizadi végrendeletek.
I\la a Vártelekutca Pozsonynak
egyik látnivaló nevezetes*) L.
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sége. Csaknem teljesen alacsonyabb sor su
zsidóság lakja, mely itt utcára nyiló boltjaikban élénk kereskedést űz. A mohácsi
csata előtt a mai Hurrunel-utca
volt a Zsidóutca, de a mohácsi vész hirére elhagyva
a várost, abból Mária királyné rendeletére
jövőre kitiltattak s 1848-ig tényleg tiltva
volt nekik a városba visszajőnniők
illetve
itt házat. telket szerezniők , IS99-ben engedték meg nekik, hogyaVártelek
tövében
lakjanak. Az utca akkor rácsos kapúval
volt a várostól elzárva, s ma is vannak
Pozsonyban öregebb egyének, kik a vártelki, 1848 elötti zsidó ghettónak vasrácscsal
eszközölt elkülönitésére emlékeznek. Az
utcának mindkét
végén Őrh á zak (Wa chhaus) állottak s éjszaki végén az még most
is szemlélhető.
Városi rendőrség ügyelt
ezekben a Vártelki zsidóságra s zárta be
estenden a vasrác sos kapúkat. Az 1809 évi
francia invasio alkalmakor junius ző-ikán a
Várt elek nagy részét a francia bombák felgyujtották, két évvel későbben 18u-ben,
mikor a vár kigyuladt, a Vártelek ugyancsak a lángok martalékava
lett. Elveszett
akkor a zsidó hitközségnek egész irattára
is. l~rdekes adat, hogy a hírneves költő,
He in e Henriknek ösanya, Geldern Sára
Lea, szül, Michel-Sirnon a vártelki ghettőból való volt. Hozzá adjuk, hogya
Vártelek utcán rendőri állomás van, mely egyúttal sebkötési
készülékkel biró első segélynyujtási állomás.
Vár-út. (S chI o s s s tra s s e.) E
széles és kényelmes kocsiút a Teréz-
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várost
egészen
bekeriti
éjszak
és nyug-atl"elől. Kezdődik
a Kapucinus-utca
s
illetve
a
Vártelek-utca
találkozásánál
s
huzódik
egész
a vár
külső
kapujáig.
Belétorkollanak
jobbról a Kölcsey Ferencutca,
a Védcölőp-út,
a Vadász-utca,
a
Csaszár-út,
a Szölöhegy-utca,
a Raygerutca és a Zsák-utca.
Azontúl érintkezik
a
Vizhegygyel
és a Viztorony-lépcsővel.
Ez
út a várba felvivő kocsiútul szolgál s mint
ilyen csak a kőzépkori
időszak után keletkezett,
mert a kőzépkorban
a Várlépcső
képezte a "árba
felvivő
egyedüli
utat.
Keletkezése
azon időbe esik, mikor a pozsonyi
vár Mária-Terézia
alatt leánya
és
ennek férje Albert
szász tescheni
herceg
számárn fényesen restaurál va és berendezve
lett.
Mária-Teréziának
is volt itt fényes
udvartartása.
Ez útba esik az orthodox
izraeli ta hitközség nek keleti stilben, Feigler
Ignác pozsonyi épitész által épitert s 1863ban fel a vatott
szép
ima ház a. Némely
liturgikus
tárgyai:
terebelt
müvü
karmái
és tá\cái
figyelemre
méltő
mütermékek.
Templom-énekei
meghallgatásra
érdemesek.
Szamos
jótékonysági
egyesület
ügye kezelés és elintézés tekintetében
szoros összefüggésben
van az izraelitaság
e
cultushelyével.")
*) A pozsouyi izraclita-jőtékonysági
egyesületek
résztut k z s e k (ort".
és 11001.). részint
kizár61ag
1) r th o d o x-egyesületek,
A közösek közé tartoznak :
1) Az i z r. k i s ti II ti á v ó- ill t Ei z o t (Todosco-ulapit37*
ö

ö

5~()

Feljebb ez úton van a nagy területet,
5275 O-ölel elfoglaló Pál f f y-k ast é ly, rnelv
vány.)
Al<lpil"lták 18,t2-boll. Célj'L a ki sdedek tanitúsu,
a téli hónupokban
való élelmez ése és téli ruh.ikkal
val,)
ellritása. Látogatja 177 gyermek. Az rgyosüld
tagjainak száma 180. Ya~yolla
(1~03-ball)
112.064
kor.
Egyesületi célokra felhasználtak
ebből 4856 korouát. 2) Az iz r.
II é p k o lJ Y It a-o gy os ii lot. Alapitották
1891- bell. Célja
ételekuok
öuk öltségen
való eladása.
'I'agjaiuuk sz.unu 241. Vugyonu 21663 kor. Egyesületi
célra felhaszurilt
összeg 3519 kor. Eladtak (1 903-ban)
235000
;ulag ételt.
3)
Izr.
r v u l o n yj (, t é k o n y ugye sli lot. Alapitottúk
1893-ball,
Célja
árvalcáuyok
neveltetése
és tuljus
ullűtásu,
Tagjainak
szúmu :.!7:.!. Vag'yoll<l 47245 kor, Egyesületi
c(qra felhuszu.ilt
iísszpg 35~5 kor. V,,1t az egyesülotnek 1903ball 'll1iíl'Plltléke .. 4) l z r. h o t e g p u l k a tk p z d i n t.é z e t. Alapilott;ik
I~OO-ball.
Célja betegápt/I,',k kituuitásu
osetll'g'(/:-; alkalmazása.
Tagjainak
száma 202. V"g'yoll:l 17735 kor. Eg',\'llsiileti célra felhusz1I,1It iisszl'g' (1 ~I()a-bdll) 24.'17 kur. 1903 - ball J ,iJlol')lIi;
kapot.t alkalmaz.ist.
5) lzr.
l e n y t.i m o g u t
eg,\' l' s lot.
Alapitott,ík
1~)(Jl-1WII, Célju
sZI'géllyek
>e~(qyezé~o és szeg'éll)' iskolilg)'l'rnll'lwlmek
t(;:i ruhával
"ah, ell.it.isa. 'I'agjuiuak SZálll't 139. Vagyo na 653 kor.
Egyleti célra Ielhuszuúlt
üssZI'g
10 1 7 kor, 1~O:.l-ball
:-33 gyt!l'lIIok kapott
ruházutot.
6) J ,',t é t 0111 II yeg' Y o s ii I II t. Alapit"tták
1 g03-blll.
Célja ,zííkölködö
zsidócsaltidok segélyezése. 'l'ugjuinak
száma ~8~). Vagyouu 19:.!8 kor. Egyesületi célra 1903-lIall felhasznált
iisszt'g 50tl fl kor.
Orthodox-egyesületek.
1} Asz Uli to g ,1' t' S ii let
(Chewra
Kadischa ). Alupitott.ik
1700
kürül , Célja temetkezés, körluiz fenuturtása,
sz('~(íll)'ek (;~
betq;ek t.;~IIl"gatúsiL, 'I'agjaiuak
száma ~O·1. Vag'yolJiL
valami 1:10000 ker. Egy(J~iileti célra felhaszll<Ílt ÖSSZ('g
1 V03-hall 15~66 1(01'. 2) 1 z r.
r v il f i u-o gy os l II t. [Jr-ruolunu
JÓSZ<lJIl). Alupitothik
lH:20 körül.
Célja árvuíluk
neveltetése és teljes ellátása.
'l'agjaiuak
száma 192. Vaf!yolla 75582 kor. l~!!yesüleli célra folá
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ma tűzérlaktunydul
használtatik.
Határolja
e telket a Védcőlőp-út,
az Izabella gyerIHl~Z!I:í1t jiss:!'eg 50tH ker, Volt az egyosületuok
(1903ban) t! növendéke.
--i~) "Ifj II SiL g é k e s ség e"'
iz r. j6tékuny
q';'yesület
(Tifun-sz hachur im.) Alapitották
181$0 körül. Célja vallásos oli;;ldiÍsok tartása és betegek
segélyezése. Tagjai számu 306.
Vagyoua
15350
kor.
Folhaszu.ilt összug HIU3-bau
1419 kor. 4) J á mb o r éle tili i, d-e gy
s ii lot, [Teuiiuioh
doroch.)
Alapitotttik
1830 körül. Célja
vallásos előadások
tartása
,:s 1,,,I.'·g,:k ""'j!,:lyoz';,,,.
Tagjai
hz;ll/liI
J 10. Vagyona
1lIllIll'gy J lll/JI}
hl,r",,/I.
J.'ldhll:,z/iiilt
líH~Z"g
l~()J·lJafl
iuiutegy 1 ~OO korona. - 5) A lit. o r th.
i zr.
hitközsógi
j ót k o n yu
eg y e s l o t.
Alapitották
1840 kürül,
Célja szegény nők segélyezése.
Tagjainak
szárnu 3\.19. Vag}'()llit
9685
kor., felhasznált
összeg
0117 kor, - 6) Mo u y n s s z o n y o k u t k i h ri z a s i t
o g y o s l o t (lIaehlllíszasz
Kuluh.)
Alapitották
1850
kürü]. Célja ~zegény menyasszunyok
kiluizusitűsa.
Tagjai
száma
valami
150. Vagyunu
mintegy
6000
kor.,
Ielhuszu.ilt ü~sZPg' HI03-lJan 504 kor. 7) "Feleb a r t i s z e r e t c t tana"
o g y e s l e t ('l'horasz
Cheszed.)
Alupitották
1860 kürül,
Célja
szegény
talmudisták
kiképzése
és segélyezése.
Tagjainak
száma
valami 50. Vag youu körulbelül
180000 kor., felhasznált
összeg 190:1-biln miutcgy
10000 kor. 8) "L ol ki
Ü II v"
eg- y (\ s ü 10 t (Murpel.
lauotes.]
Alapitották
1868-lJall. Célja az állami
kór luiz iz r, botegeinek rítuális ételekkel
vali, ellát.isa.
Tagjainak
száma 75. Céljára felhasznált
összeg 1903·bulI
5600
koronu. \.1) "M,-:!'toloIlOk
f e l r u h z s a" o g y e s l e t
(Malbi~Gh
i\ ruruim.)
Ala nitották
1870-boll.
Célja szegéuy gyermekek
ruluikkul való ellátása.
Tagjainak száma
70. VagyoIliI körülbelül
3500 kor.,
felhasznált
összeg
639 kor. 1903-uan 100 gyermek kapott ruházutot.
10) Sz. Egy O sül 1) t. (Ohcwru Kudischa.) Alapitottak
1872· bell. Célja temetkezés és botegek támogatása. Tagjainak szám il 97. Vagyunu ~5074 kur. Egyesületi célra felhaszuált rk 1903-ball ·1219 koronát. 11), 1 z r. S 'fo eg n y o k e t se g l y z
e g y e s l e t (Ozer dalim.)
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mekrnenház
Vár·út.

parkja,

a

Pálfty-fasor

és

a

Alapitották
1872-bclI.
Célja szegéuyek sCH'éIYt'zése. 'I'agjainak száma 12. Vagyona 2347 kur, Felhasznált iistizeg
430 kor. 12) l\lonyusszony-kih.izasitási
ogyosület
(Hachnt)szasz Kalah.)
Alapitották
1H72bon. Célja. szogl>ny meuyasszouyok
kiházasitása.
Tagjai.
nak száuia 20. Vagyona 8922 kor. Egyesületi célra felhasznált
összeg
190:-3·ball
808 kor. 13) A pozsouyi
izr.
hitküzség
u do g y e s l e t e. Alapitották H!72·1h'1l. Célja szegény !I(jk segélyezése. Tagjainak sz.imu 311.
Vagyona 17404 kor. Egvleti célra
folhasznált összeg 3418 kor. 14) Ant.
ort, h. iz r.
h it k z s g u gg h j l k a. Alapitották
189:! bon.
Célja keresetképtolon
hitközségi
tagok ellátása.
Tagjainak
száma 192. VagyolHl 100939
kor. Felhaszuált
ÖSSZl'g 1903-1Jan
9222 kor. Összesen 26 aggastyánt
ápoltak 1903-ban.
15) Női
s z e n t egyesület.
Alapitották
1897· bon.
Célja beteg nők segélyezése.
Tagjainak
szúmu
380. Vugyona 555 kor. Felhasznált
ÖSSZt'g 700 kor. 16) 1 zr.
sz o g ény o k ot
s eg ly ez
o g y e sü l e t. (Őzor dalim.)
Célja szegéuyek
segélyezéso
és élelmiszerekkel
és fűtdauyagukkal
val6
ellátása. Tagjainn k száma 46. Vugyona 1200 kor. Egyesületi célra használt összeg6!:!0 kor. 17) .,t<'aanyag
sz ti tos z tás il" (Mechalkoh
écz), Célja sZl'gényüknek
fuunyuggul
való ellátása.
Tagjai
körülbelül
20. Vagyona körülbolül
8000
kor.
Felhasznált
összeg
körülbelül
500 korona,
18) ,,8 z o g ény ok k e d \' e zm n y e z s e",
(Chauiuasz
dalim)
Célja szegény betegek támogatása.
Tagjai mintegy
30. Vagyoua
valami 8000
kor. Fulhaszuált
összeg 400 kor. 19)
,,\ 'l'hora
t m o g a t s a" (Machzike
Hudász).
Célja
vallásos előadások tartása
és botegek segélyezése
Tagjai
kb. 140. Vagyona
körülbelül
\JOOO kor.
Felhasznált
összeg 768 kor. 20) "Gyászol6k
vigasztaI ása" (Menachom
A wélim). Célja szegény gyászolék
segélyezése.
Tagjai kh. 40.
Vagyona kh. 1600 kor.
Felhaszuélt összeg kb. 500 kor. - 21) "Jót.ékony
ill ü k d é s' (Poel Cédek ). Célja betegek és lábbudozók
ű
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A kastély épitésér öl és hajdani nevezetességeiről
már másutt szőlottunk").
Itt még
kiegészitjük
azzal, hogy e kastélyt
és a
hozzátartozó
telket
Justi Henrik
polgármester 1870-ben, nov. 15-ikén 105000 o. é.
forinton megvette
a városnak
akkori tulajdonosától
Spitzer Löbl Sárnueltől.t"]
Ezenkivül megjegyezzük
azt is, hogye
lak tanya
az évi városi költségvetésben
13570 kor onányi bevételi
és 13247 koronányi
kiadási
tételként
szerepel. A csekély haszonért
a
kastély
lerombolása,
anyagának
eladása,
tel kének parcellirozása
van javaslatba hozva.
Névszerint
4 uj utca volna e területen
létesitendő 26 darab, egyenkint
140-150 D-öl
kiterjedésü
építési parcellával.
Az uj utcák
létesitésével
az Edl-utca
összeköttetnék
a
Vár-úttal,
a Vár-út
ősszekőuetnék
a Védcölöp-úttal,
a Pálffy-fasor
meghosszabbíttatva átszegné
az EdI-utcát
és összeköttetnék
a V édcölöp-úttal.
Ilyképen
e ma
elhagyott
tájék nagyon
szépülne,
s helyes
építkezés
esetén Pozsony
egyik legszebb
és legegészségesebb
része lenne. A személyforgalom
a vár körül elterjedő
városrész és a IL és V-ik városkerület
kőzőtt
a mal Edi-utcán
rit a legrövidebb
úton

segélyezése
és vallriei előadások
tartása. Tagjai kb.
240. VagyolIa kb. ,10000 kor, Felhuszuált
öS8~eg kb.
1200 kor.22) "Lelki
vigasztalás"
(Píkuach
Nefes).
Célj,L lábbadozók segélyezése.
Tagjai kb. 60.
Egyesületi célra felhasznált összeg kb. 300 kor.
*) L. fenntebb Pál ff Jok ert alatt 425 -427 1.
**) 1870 okt. 3-iki közgyülési hat •.irozat alapjáu.
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bonyolődnék
le. 5 minthogy
a telek s az
épület
allyaga eladásaból
a városnak
190
ezer
koronányi
bevétele,
ezzel szemben
csak IS ezer koronányi
kiadása volna, a
tiszta
maradék
175 ezer
koronát
tenne,
melynek 4 %-os karnara évi 7 ezer korona
bevételt
biztositana.
Emlitjük
továbbá,
hogya
lak tanya
várúti
fökapúja
bejáratánál
egy márványtábla felirata tudturikra
adja, hogy az előudvar egyik helyiségében
Fa d r u s 7. J<ínos
hirneves
szobr ászunk született.
Túl a laktanyán a Vár-utca
másik sorában egy a lacson)',
szer ény házikó
falába a Pozsonyi
Toldy-kör által ISt>2-ben illesztett márványtábla felirása meg arra figyelmeztet,
hogy
ebben
Dux
Adolf iró és publicista,
műforditó és biráló 1822-ben okt. 25 született.
Ö Pozsonyban
vl:gezte a két bölcsészeti
és
a két jogi
tanfolyamot
is. Itt mükődőtt
több éven át (18-1-7és It>52) a "Pressburger
leitung"
mellett.
Meghalt
Budapesten
1881. nov. zo-ikán.
A Vár-úton van aSz.
M i k ló sr ó 1 nevez
e t t kat h. Le m e t é si
egyes
üle t egyesületi
helyisége
is. Ez
egyesület
ISII-ben keletkezett,
nunden évben dec. 6-ikán halotti misét szolgáltat
a
Sz. Miklós-templomban
az elhalt egyesületi
tagok ért s évente
pünkösd-hétfön
Kaltenbrunnba
tart búcsújáratot.
Minden tag elhalálozásakor
a család
60 koronát hap s
a halottért
egy szerit misét mondanak,
A Vár-úton jutunk végre a Vár külső
kapuján át a várhegy
déli plateaujára.
A
Vár (Schloss) a Terézvárosnak.
de mond-
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hatni ~gés7. Pozsonynak a legnevezete sebb
épülete. A kőzépkori feljegyzések, a számadőkőnyvek
és
végrendeletek
a várat
Há z nak
(Haus) mondják. Egy Albert
vagy V. Lászlo király idejéből való s ez
időszerint a bécsi városi levéltárban levő s
Bécset ábrázoló
alapterven a pozsonyi vár
is fel van tüntetve s alatta ez olvashatő :
Das Haus s ob prespurck.
A váron
túl levő, a vizvezetéki
tartóktől jobbra eső,
a Vár-útig s a Vár alá menő, egész a
Védcölöp-útig
leérő
szőlőterület
ma is
Ha u s ber gel n néven szerepel.
Az eredetileg vármegyei tulajdont tett
vár ma a katonai kincstár kezében van.
Épült a hegynek egy a Duna felett S3
méternyi magaslatban
elterülő plateauján
s ez idő szerint szornorű romokban hever.
Rom maga a vár kas tél Y vagy is a Várhegynek az a négyszögü főépülete, melyet
egy katonai kitünőség, ahirneves
Moltke
porosz tábornagy éppen négyszögű
alakja
miatt ak asz t 6 f á hoz hasonlitott. Egészen
eltünt a The res i an u m vagyis az a
kétemeletes
épület, melyet Mária-Terézia
királynö
a maga számára a várkastély
keleti falához épittetett; eltüntek a hivatalnokok és szolga sze mély zet lakásai.
az
úgyneveztt Tan ter em, a téli Ker t ház,
a F ő vár d a egyik épülete s maga a
dis z k er t. Csakis a Fővárda jobbik épületete a felső plateaun, a gárdaépületek
és
istállók állnak részben még fenn az alsó
plateaun, valamint a szerpajta, mely ma a
Vőrőskereszt- egyesületnek tárházul szolgál.
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Fenn
van továbbá
a Vár-út
felü! álló,
1712-ből való Kár ol y-k a p ú. Az r674-ből
való I. Lipót által emelt Ter é 70 i a-k a p ú
be van falazva, a két felső bejárasi kapú
pedig csak rom állapotban
van meg.
A
romok tervbe
vett restaurátiójához
nincs,
költséghiány
miatt semmi remény.")
A Vár helyén már a rómaiak idejében
fi gye l ö-t o r on y állott,
mely
szernrnel
tartotta
a Duna bal parti barbárok
vidékét.
A lján nemzetközi, római és barbár v á s á rhel y létezett.
Kétségtelen,
hogya
morvaszláv birodalom
idején sem volt szerep
és
jelentőségnélküli.
Utóbb, Sz. István király
idejétől kezdve a vár mint Pozsonymegye
székhelye a vármegyei administrátio központja. Erőssége mellett az bizonyit, hogy Henrik
császár hosszas ostrom után sem birta kézrekeríteni.
A tatárok sem tudták megvivni.
Terjedelmes
birtokok
és azokon elhelyezett
várnépek tartoztak
hozzá Pozsony-,
Györ-,
Bars-, Vasmegyében.
Pozsonymegyében
a
Csallóközben
és a Kis-Kárpátokon
innenső
területen.
Névszerint
vármegyei
birtokok
hiteles okirátok
tanuskodása
szerint: Ved*) llestaur.itiója érdekébon felszélaltuuk 1902-beu
"A JI o zs o II Y ivá rIO cimű cikkel
a Nyugatmagyarországi Hiradó XV. évf 140 számában.
E felszólalás
következtében
Eugyeli Jenő városi bizottsági
tag az
egyik városi közgyülésen a város polgármesteréhez
illterpollátiot iutésstt, mire o célra külön bizottságot
küldöttek
ki egy a vár restauráti6jára
vonatkozó
ID em o r a II d II m elkészltésére.
Az időközben nyilváuvalévá
vált a. II y agi esz kij 1.Ö kte I jes
hiánya azonban a
memorandum elkészitését feleslegessé tette.
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rőd, Taksony. Udvari, Nyék, Vajka, Jóka,
Balin, Csukárd,
Karcsa, Berény, Tewel
(Födémes kőrül),
Geszt, Tejed, Monor
(Cseklész körül), Vata, Altalűt, Légh,
Hegyi, Szilincs, Körtvélyes. Ablincs, Páty,
Kapusd (Csat aj szomszédságában), Jgrám,
Dörög. Zavar, Abony, Nyir, Füss, Olgya,
Súr, Felbár, Hidaskürt, Szász, Tárnok.
Sámőt, Vök, Szilvás, Apaj, Vereknye, Hődos,
Megyer, Jánok, Konyha, Doborgaz, Misérd,
Báhony, Csataj, Páka, Udvarnok. A várban rezideált a várispán, az udvarbiró, a
várnagy, a h irnőkfö. Itt volt a vár védelmére a várkatonaság.
Innen hirdették ki
a rendeleteket side
szolgáltatták be al
ad6 némely nemeit. A várban volt kőzpontositva a várispánság
gazdasági szervezete is. A várispánsági institutiő bornlásával, a várjószágok eladományozásával
fogyott a vár jelentősége és élénksége.
Később az Anjouk feudalismusa ismét
jobb karba állitotta a vár védelmi képességét.
De nemcsak a vármegye katonai és
polgári
adminisztratiőjának
székhelyéül
szolgált a vár: az a régibb időkben a
pr é pos ts á g nak is volt a rezidentiahelye. A XIV. századi Képeskrőnika
egyik
képén látjuk is feltüntetve a magas tetejö.,
helyesen keletelt tornyos egyházat.
A
prépostságnak
a várból való eltávolitását Imre kir. kérésére
Ill. Ince pápa már
1204-ben engedte meg, de az azért még
éveken át a várban maradt.
1221-ben
Honorius pápa a prépost kérésére ujból

megengedi
a prépostság
eltá volitását,
minek következtében
az aztán tényleg
lekerült a városba.
A várra
vonatkozó
eseményekés
felhozzuk, hogy 1I89-ben benne
emlékekből
töltötte
Rőtszakállú
Frigyes
a pünkösd
napját. E várban született a kőzhit szerint
a magyar szentek egyik legbájosbika,
Sz.
Er zs ébe t, ll. Endre
királynak
meráni
Gertrúdtól
származó leánya. Történeti tény,
hogy e zsenge szűz e várból indult mint
Hermann
thüringeni
tartománygróf
jegyese
a Wartburgba.
E várat adományozta
1297-ben
Ill. Endre király nejének Habsburgi
Ágnesnek
Pozsonyrnegyével
együtt
özvegységi birtokul
élte fogytáig.
Visszakerült
aztán Károly
Robert
kezébe
még csak
132'>ban.
Zsigmond
király
alatt : e vár
helyreállitása
ment véghez.
Tudjuk, hogy
e király
kötelezte
a várost
arra,
hogy
2500 aranyíorintot
juttasson
Rozgonyi
István gróf kezeihez,
mely összeg
a pénzverés után való jövedelmekből
a pozsonyi
vár helyreállitására
volt fordítandó.
A várban
létezett
jeles
könyvtárról
Gara
Lászlo nádornak
egy 1450. évi okirata tudősit, 1450-ben okt. 13-ikán Hunyadi
János kormányzó
és neje e várban voltak
szállva
s itt fogadták
a pozsonyi
nők
hódoló tisztelgését.
Fényes időt ért Mátyás
király alatt, ki azt renaissance-izlésben
átalakitotta
és kiépítette.
1552-ben került őrizetébe először a sz. korona. 1567-től IS71-ig
e várban ült fogolyként
II. Frigyes
szászweimári herceg.
1599-ben gr. Pálffy Mil iÓS

1'>89

kapta az országrendek
kért ére II. Rudolftól a pozsonyi várkapitányság
cirnét s azt
Mikló s gr6f fiára és unokájára is átjuttatta.
lll. Ferdinand
a várkapitányság
cimét
és
vele együtt
a pozsonymegyei
főispánság
mélt6ságát
a Pálffy-család
legidősb
tagjá.
nak juttatta.
Ezzel a Várhegy,
a Váraija,
Sornorja,
Szerdahely
és
Ligetfalu,
Főrév,
13 más község jövedelmének
örökös joggal val6 élvezése
is összefüggött.
163s-ben
gr. Pálffy
Pál
várkapitány
és magyar
kamaraelnök
alatt
a vár ujból átépült,
mely mü 8 évig tartott.
Sok török, tatár,
magyar
fegyver
s mindenféle
ritkaságok
.voltak itt láthat6k.
1673-ban márc. zz-ikén
vonult be az I. Lipót által Magyarország
kormányz6jává
kinevezett
Am pr í n ge n
Gáspár
Pozsonyba
s rnárc.
zj-ikán iktattatott
be
a várban
a magyar
kamara
tisztviselői
jelenlétében.
1674·ben
építette
I. Lipót
a róla nevezett
kapút,
1712-ben pedig
lll. (VI.) Károly a bécsi
kapút.
E fejedelem
rendelte
el koronáztatása
után Pozsonyban
való időzése
alkalmával,
hogy
Úrnap egész
nyolcada
alatt az Oltáriszentség
reggel
és délután
naponkint
a várban
kitétessék
és 3 óráig
tartó ii.iák végeztessenek.
A várbeli Capellaniát a sz. Ferencrendűek
200 év óta adrninistrálták.
1714-ben.
mikor
VI.
Károly
Pozsonyban
tartózkodott,
hétköznapon
a
király
ház ikápolnájában
naponkint
misét
tartott P. Capistran zárdafőnők.
Rendjének
az adrninistrátiőt
megerősitette
nevezett
VI. Károly. Legfényesebb
kerszakat
mégis
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királyné idejében érte meg.
A kiralyné ismételten és olykor huzamosabban is tartózkodott
a várban. Ebben
appellált a magyar nemzet hazafias áldozat-készségére
s itt hangoztatrák
a szorongatott királyné
által lelkesitett hü magyarok 1741-ben szept. rr-ikén
az örökké
emlékezetes "Vitam et Sanguinem." 1750.
máj. 5-én este érkezett a királyné Ferenc
császárral Pozsonyba
az ország gy ülésre.
Ennek tartama alatt hétköznap 4. va sár- és
ünnepnap 6 kapucinus végezte
a várnak
királyi kápolnájában az előirt isten-szolgalatot. Másnap máj. ő-ikán Marianne
és
Krisztina
főhercegnők
is
megérkeztek
a császár nővére Karolina hercegnővel.
1758-ban aug. ro-ikén avatták fel a várban
erdödi
gr. Pálffy Lipótot
kóronaőmek,
mely ünnepségre a szerzetesrendek főnökei
is "meg voltak hiva. Az 1764. és 65. évi
országgyülés alatt Mária-Terézia
majdnem
5 hétig lakott a várban férjével anémet
császárral, József és Lipót fiaival, Marianne
és Krisztina leányaival. Időközben a várat
át is alakittatta. Már 1760-ban restauráltatta
ait nemcsak stil, de elrendezés
tekintetében is. Restaurálására
fejedelmi kincseket
forditott. Akkor a régi gót és renaissance
nyomok eltüntek róla s a roccoco stíl jutott
rajta érvényre. 1760·ban a királynő Römisch
épitész által egy a várkastély ra támaszkodó külön épületet
emeltetett
a maga
számára, mely berendezésével
együtt
1
millió és 300 ezer forintba került. Ez épület
szernlélhető
Alberti János XVIII. századi
Mária-Terézia

ó!H

met szetén , mclynek nyomara
az 1777. évben
kiadott Rat io Educationis címlapját
ékesiti.
l\la ez épület egészen eltünt már, de egykori magassági
és szélességi
kiterjedésér
még jól szernlélhetni
a várkastély
falán.
1766-ban jan. 7-ikén vonult be nagy
ünnepséggel
Albert
királyi
helytartó
és
ápr.
8-ikán
kelt
egybe
a szomszédos
Schlosshof-palotában
Krisztina
főhercegnövel, Mária-Terézia
leányával.
A bájos nő
jan.
13-ikán érkezett
nagy
pompával
a
várba. A k irálynö
leánya
számára
teljes
udvart rendezett
be. Mindennap
9, 10, II
és 1/212 órakor a kapucinusokkal
miséztetett, délután 5 órakor
olvasót
és litániát
imádkoztaton.
Vasárnapok on azonkivül délután 4 órakor 6 kapucinussal
énekeltette
a vecsernyét.
Karácsonykor
az éjféli zsolozsmát, nagyhéten
az összes egyházi szertartást 6 kapucinussal
végeztette
a kápolnában,
melynek
ma csak
vajmi csekély
diszitési maradványait
szemlélhetni. 178I-ben
elhagyta
15 évi itttartózkodás
után Krisztina föhercegnö
férjéve! Albert Magyarország királyi helytartójával
Pozsonyt és ment
Belgiumba
annak kormányzására.
A nagyheti szertartásokat
még elvégezték
a várban a kapucinusok
s ápr.
14-ikén nagy_O
szombaton
a feltámadás
után búcsúz tak el
a fenségektöl.
A repülö
hidnal a magyar
nemesség
kőnyek
kőzt
búcsúzott
a szeretett főhercegi
pártól.
1783-ban a vár IL József császár rendeletére a magyar növendék papok föszerninár iumává lett. Az átalakitási munkával Hildebrand
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udvari
épitészt
bizrák
meg-.
Budáról
az
ország-os
papnevelő
itjai
1784-ben
május
I-sején
már meg is
érkeztek
a várba.
A
pozsonyi
kapucinusok
közül 22 rendtag
látog-atta
e főiskolát.
1784-ben elvitték
innen
Bécsbe
a magyar
sz.
koronát.")
1790-ben
nov.
rz-ikén
II. Lipót liát Sándor
Lipótot
választották
nwg e helyt
nádornak.
1802.
december
havában
berendezték
16 zászlóalj
számára
kusz rirnyriul.
181 I. máj.
28-ikán
t úz \"(~sz puszti totta
el
és
tet te
rommá
Pozsony
e nevezetes
,"pületét,
mely alkalommal
il váron
kivül
még- más 77 épület
is teljesen leégett.

"tr á!l4ár-tér.
hosszantnyujtott,

(I\I Ll r k
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E
1)una-utcák

il

felé kiszögellő,
ma az Ovár os , a Nándorváros
é~ a Ferenc-Józsefváros
kőzé
eső
tér a.~ Ováros
egész
keleti
hosszát
fogja
be. Osszeköti
il Nagy
Lajos-teret
aBaross
C,í1lor-ltltal.
Belé
torkollanak
a Pósta-,
;t Bogn,lr-,
a Kórház-,
a Duna-, az Andr ássv-, a Lórinekapu(~s az Or solva-utcák.

*)

~Z
l;.'rt>lliít .;~ ol tiilJhi
clenudiumot
a
szemheu ,íll,í turonyhan
az u. ll. k o r o II a·t u r o II } 1, a n iiriz!t:k,
E v.;~'<'lt :.! kurunuőr, 50 mag-yar .:, 50 oszt rák f;jll}i
gyal"g'
;jr"í'rf'g' ;;rkiidütt
felctto. .\ IIl,\'('zett tor,,"y Cgylll:I~·iL lllliijtlt>l1kél'Plli tUI'UII,\',
mely hajdan, amint azt kiibií I"S bül~ii rust ik.iju UlUtatju, iill))lagúlJOLII,
szu hadou :ill,', torony
volt. A többi
:3 torony csak bzilllO'gl'H I,OI'\)I>,\', az uldulfalakuak
turnyokk.i
val« kil'gé~zit(;se.
A syuunutriu
I,!),] véért kapta
az (;lJCdd l"g'ujal,b
úl';l'it,;~ek"r
a
:\
sn rukturuyot.
Amaz
157·1. évi nu-tszcteu,
nu-ly a n;gi l'uZ'OIl)'t 11,;11',,];;1 IIIIItat ja, ezt hiv-n III utat ja,
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Hajdan már a városfalakon
kivül esett.
Déli oldalán
a rovátkolt
városfal
futott
végig s e vonalban több egész és féltorony
következett
egymásra,
névszerint
az 1498ban emlitett "Kolostor
mögött
levő"
féltorony
(Halbturn
hinder
demo C1oster) s
azután a Lőrinckapuig
még két egész és
egy féltorony,
amint
azt
a Merian-féle
képen, de a Redel-féle
1751. évi alaprajzon
is szernlélhetni.
E tornyok egyike a négyszögű
M ész á ro Sot o ron y
(Fleischker
Thurn hinder
den Juden),
mely először
I43-l-ben említtetik,
I450-ben
és 1473 ban
már Uj tor o n y-nak van nevezve a városi
számadásokban.
Védelme
a mészárosokra
volt bizva , kik a város
tehetös
iparosai
kőzé
tartoztak
s céhsxerűleg
szervezve
voltak .••.) Jól szernlélhetö
még e torony a
városnak
163S. és 1732. évi képein is.
A Vásár-térnek
felsőbb nagyobb részét
legujabb
időkig,
1879-ig
1r gal m a so k
ter éne k (Barmherzigenplatz)
nevezték,
mivel éjszakkeleti
oldalát
az Irgalmasok
kelostorés kórházépülete
fogja be. Azon
részét, mely a mai Bognár-utcától
~a régi
Ispotály-sikátortól**))
a Kérhaz-utcáig
terjed, Korabinsky
idejében
Sza t c 5-5 o ró

*) A'l. általuk birt mészárszékek
számát a viirosi
mog. 1819-bon
3i
tauács Un6-bau 28· ra állapította
volt. Ma a számuk 56 8 ezek mellett van 52 hentes.
**) 1I0ljY a Bognár-utcát
régente
1 BP ot á l tsík á. tur nak
(Spitalgussl)
nevezték,
Korabiusky
uiondju : "Wie mau
von dell Ursulinerinuen
dein
Kloster (der Barmhorzigeu
t. i.) zugehet, 80 ist rochts
das Spi tal g ass J.
3H
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nak (Tándler zeile) nevezték,
mert szatócsok népesitették
be. A térnek alsó, a Sz.
Flórián-szobrot
kőrülvevö
részeit a Lőrinckapű-, Korház- és Duna-utcák
kitorkollása
kőzőtt
eredetileg
Búz a-p i a c nak
(Getraidemarkt)
nevezték,
mert buzát árultak
rajta. Még csak a XVIII. század végén kapta
aTy ú k pia c nevet, amint ez Korabinsky
kőzléséből
kitetszik.")
Innentől
szintén
1879-ig Tyúkés Zöldpiacnak
(Hendel- und Grünerplatz)
is nevezték,
mert
minden kedden
és szombaton
itt árultak
a zöldséget,
a gyümölcsöt,
abaromfit
és a
tojást. Kétségki vü\ igen régi
elnevezés
lehet, mert már a kőzépkori
iratokban emlitvék a zöldségés gyümölcsárusitók
valamint a baromfiárusitók.
A Halácsy-féle
1849- 50-ik évi nagy városi térképen
is
Gr ü n 1\1 a r k tp 1 atz
néven
van megjelölve, mig
ellenben
az Irgalmasok-terét,
tehát azt a teret, melyen az ujon koronázott magyar király az alkotmányra
az esküt tette le, ugyan e térképen Ha y n a ut é r nek
(Haynau-Platz)
látjuk elnevezve.
Az 1879. évi júl. 28-iki városi közgyülés
az Irgalmasok-terének
és a Zöld- és Tyúkpiacnak
külön elnevezéseit
megszüntette
és a két nevet V á s á r-t é r elnevezésre
változtatta.
A V á s á r-t é r elnevezés az itt tartatrii
*) Der ehemaligo Gotraidmarkt
- irjaöauf weleliern dio Statuo des heiligen
Florians
stehet,
ist seit ein igen Jahren
zu einern Ge fl ii gel III ar kt

umgeschaffeu

wordeu.

szokott napi.
heti
és országos
vásárok
után van. Heti vásárok kedden és péntek en
vannak. Az országos vásárok száma 4, és
pedig a Vin c en api vásár rnárc. zo-ikétöl
ápril 4-ikéig;
a J á nos nap ivásár
jún.
14-ikétől jun. zo-ikáig ; a 1\1i hál Y nap i
vásár szept. I3-ikát61 szept, ro-ikéig és a
Lu c a nap ivásár
dec. I3-ikát61 dec. 19ikéig. A vásárok kezdettől fogva Pozsonyban jelentős szerepet játszottak.
Legrégibb
alakja az a nemzetközi
vrisár,
melyet
a
Várhegy
alján rómaiak
és barbárok
kőzt
tartottak.
A magyar
királyság
megalapitasa után a város
vásárait
szabadalrnak
szer int rendeztéle
I. Lajos király I344-ben
adott Pozsonynak
Sz. Lőrinc ünnepére IS
napig tartó
és az ő királyi
védelme
és
pártfogása
alatt
álló
szabad
vásártartasi
jogot.
I38s-ben
engédéJyezte
Erzsébet
királyné
anagybőjti,
Laetáre-vasárnapi
vásárt. I418-ban Zsigmond király a szerdai
heti vásárt
engedélyezte.
O I430-ban
a
halászok
és a városi polgárok
kérésére
Uj városnak
nemcsak
a szerdán
tartandó
heti, hanem a Szent Kereszt feltalálásának
ünnepén is egy 28 napon át tartandó
évi
vásárt engedélyezett.
Ő er ősitte meg I3~9ben a Laetáre-vasárnapi
vásárt és ő hoszszabbitotta
meg I430-ban
a Sz. Lőrincnapi
s a Laetare-vasárnapi
vásárok at. 14S4-ben
V. Lászlő
király az ujvárosi vásárokat
erősitette meg. I474-ben Mátyás királya
Sz.
Mihály-napi
vásárt engedélyezte.
Később a
vásárok száma 7-re emelkedett,
mert tudjuk
hogy 1784-ben II. józsef császár rendelete
38*
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a pozsonyi
vásárok
számát
hétről
4-re
szállitotta
le és pedig márc. 3-ikán, Jánosnapján,
Mihálynapján
és a Katalinhéten
tartandókra.
A vásárok,
szabadalman
nyugod va,
külsö formaságok
kőzt folytak le. Az országos
vásárokat
a Sz. Márton
egyháza
tornyán
be- és kiharangozták
vagyis
harangozással
jelölték
kezdetét
és végét.
Ezt
J434-ben 1) és J574-ben ll) találjuk emlitve. A városháztornyán
ki volt egy [451
évi adat szerint tűzve a v á sár i z sz 16.
De ugyaninnen
hirdették
egy 164~ évi adat
szerint a toronyörök
trombitasz6val
a vásár kezdetét,
rvIagán Ll vásáron fel volt
állitva az iga 7. s á g. kar, amit 1634-ben 3) s
1657-ben-l) találunk említve. E szokás 1852-ig
tartotta
fenn magát.
E mellett a vásáron
lengett a z á sz 16 is fl). A vásáron az áruk
lirnitálva
voltak. A XVI. századi számadókönyvekben,
nevezetesen
az 1558-ban sző
van a hal t á b I á kr 61 (Iischtafel),
az 1590ben a hús t b 1á kr 616). E fekete táblákon
vörös festékbetükkel
voltak feltüntetve
az
árak.
A pozsonyi országos
vásárok
Zsigrnond
király
1391 évi engedélye
folytán
hires
16 v sár o k is voltak.
II. Ulászló
király itt vásároltatott
1497' ben maga száá

á

á

1)

Freyung

eiu

zu lüwten und

aws

'lIV

Lawten.

2) dio fraiuug cin und aus zu leltou.
3) die II a II d t lilit dein Schworth dúr Freyuug,

4) den Ar m zue dor freiuug,
5) 1509.bslI olvassuk:
Mark t fan, don man
alle Heyglig tag' au ffstekt,
6) 'I'affeln so mun iu don Pleischpeukheu gebraucht,

mára kocsi lovakat. Ma is az országos vásárok
hetének
keddjein országos
lóvásá
rokat tartanak. Voltak azonkivül nevezetes
fa- és hajóvásárok is Pozsonyban.
Az Ausztriáből
szállitott fa a pozsonyi partokon lett
érsek is itt
raktározva.
Dénes esztergomi
szerezte be 1448-ban az esztergomi
egyház
restaurálásához
szükségelt
fát. Ma a Vásártérnek alantasabb
részén, a Bognár-utcát61
a Duna- és a Lörinckapú-utcáig
, tartatnak
a napos vásárok:
zöldség-,
gyürnölcs-,
virág-félék
vásárai,
valamint a heti csirke-,
tyűk-, tojás-vásárok
is. A térnek
felsőbb
részében tartatnak az országos vásárok, mely
alkalmakkor a város tulajdonát tevő fabódék
állittatnak
fel s helybeli
vagy idegenből
ide jövő ruha-, kép-, edény-, mézeskalácskereskedőknek
adatnak vásár idejére bérbe"),
Az Irgalmasak épülete előtt ilyenkor a lenés bőr árusok portékái
kerülnek
eladásra,
mig a sertés,
szarvasmarha,
lóvásárok
a
Vasártértöl

távoleső

Marhavásáron

tartat-

nak**). Hogy Pozsony város anyagi segélyforrásai mennyire
fakadnak
a vásártartásból, azt mutatják a törvényhat6sági
jövedékek,
melyek vásáro, helypénz
és marhavásári illetékek cimén
lolynak be s évente
80-87
ezer koronával
vannak a városi
költségvetésben
előirányozva.

*) E bér évi 6100-6200
koronával
van a vii·
kőltségvetésben
eliiirányozva.
**) Az 1896 évi kimutatás szerint a pozsonyi
állatvásáron
148 bikát, 8582 ökröt, 2388 tohenet, 742
borjút, 3460 sertést, 561 juhot hajtottak fel,
rosi
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A térnek külsö
arculata régi időben
teljesen elütő volt a mostanitől.
Eg ésa
nyugati hosszát, mint már mondtuk, a tornyos városfal és városárok határolta.
Hogy
a Zöld piac vagy Tyúkpiac már elég kora
időben épült ki, azt a XIV. és XV. századi
vegrendeletek
bizonyitják. Akkoriban e tér
s a belőle kiinduló Duna-utca éppen úgy
alkotott Uj tel k et, mint a szornszédos
Kőrház-utca.
Ezt a területet közönség esen
Sz. L Ő r inc á r k á n kiv ü l fe k vőn e k
(Neustadt vor St. Laurenzgraben)
hivták.
Egységesen a tér azonban csak később épült
ki. A Lőrinckapű
előtt, tehát a mai Vásár-tér
alsó részén állott a XV. és XVI-ik században az egyik Pék süt ő - k eme n c e vagy
f ész er (Beckenschupfen),
melyet az 1506
évi városi számad6könyv emlit.*) A tér e
részén állott 1478-ban Mátyás király szekérvára
vagy is haditrainje**), mi szintén
arra mutat, hogy üres tágas telek volt. A
XVII. század végén ide, a Lörinckapú
elé
kerültek a belvárosi Fötérröl a rnészárszékek.
Ez volt az Ú. n. St o c k, egy fedett folyosó,
melyben kedden és szornbaton húst árultak
a tökemcsterek
(Stockrneisterek).
Húsvét
elötti szornbaton vagyis nagyszombaton külőnősen
nyüzsgött itt a vásárló asszonynép
sokasága. Innen aztán a mészárszékeket
1777ben helyezték át a mai helyük re.
Ugyancsak
a Lörinckapú
kőzelébe
a
mal sz. Flórián-szobor
és a Kőrház-utca
.)

**)

die pekheu schupfen Beim Baud Lareutzentor.
des Kunigs wsgeupurgk.
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kőzé eső téren állott aSz.
L ő r inc eg Y:
háza.
Alapit6ja
és alapitásának
ideje ismeretlen.
Tény, hogy a XIV. század elején már fennállott, mert 131I-ben egyik plébánusának,
Leupoldnak
a nevével
talalkozunk. Régisége
mellett bizonyit az is, hogy
átépitésének
szükség essége már a XV. század elején sürgősnek
mutatkozott,
A hivek
e célra kisebb-nagyobb
összegeket
adnak
és hagyományoznak.
Széchy Dénes esztergomi
érsek a templomnak
12 énekes tartását engedi meg. Vitéz János érsek Olél,f
azon fölül 8 énekes tartásahoz
adja beleegyezését.
1473-ban Mátyás
király
m~g
ujabb 4 énekest engedélyez,
úgy hogy
énekes lehessen ezen egyház szelgálatára.
Péter
pápai
kővet Iso8-ban
e templomot
többféle egyházi
kiváltsággal
ruházta fel.
Bakőcz
Tamás
érsek-primas ISI8-ban 100
napos
búcsut
engedélyezett
neki. Volt a
templomnak
10 oltára
s 3 n~gy harangja.
A templomot
kőrülvevö
temetőben
Sz. Jilkabről nevezett
javadalmas
kápolna állott.
Plébánosai
káptalani
tagok
voltak s a pozsonyi
prépost joghat6sága
alatt állottak.
A plebános-választási
jogot
a város gyakorolta.
A plebános
mellett ez egyháznál
már a XIV. század
őta káplány
is műkődött,
kihez
késöbb
egy másik is járult.
A törökök
közeledésének
hírére lS28-b~n
a császári biztosok rendeletére
a város V~delrni szempontból
a templomot lebontatta.
csak
a plebániaházat
hagyta
meg.
A
templomot
kőrűlvett
temető
1774~ig 4Hq~t
fenn. Ekkor a városfalakkal
együtt e sirkert
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is enyészetnek indult. A tér házait nem csekély csapás érte 1809-ben jún. 28-ikán, amikor
a francia bombák azokat lángbaboritották.
Viszont rendkivül zajos és szemkápráztató
jelenetek szinhelyeül
szolgált királyi koronázások idején. Itt volt az Irgalmasok háza
előtt felállirva azon nemzeti szinű posztóval
bevont emelvény, amelyen a király, rniután
a Sz. Ferenciek
templomában az Aranysarkantyús
vitézeket
lovagokká
avatta,
a förendüek, a rendek és nagy népsokaság
jelenlétében a törvényes esküt szekta volt
elmondani. Ma itt a feltámadás ünnepe folyik le nagy fénynyel az összes helyőrségi
katonaság jelenlétében.
Ma a Vásár-tér mint a piaci forgalom
és több közhivatal szinhelye a város legélénkebb része. A villamos vasút is végig
jár rajta sannak e téren két megállóhelye
van. Innen sugárzik ki a Kérház-utca
sarkán a virágvölgyi,
valamint a Baross-utca
sarkán az ujvárosi indöházhoz
vezető villamos
vasúti szárny is. A tér házainak földszinti
helyisége it csupa bolt és üzlet foglalja el,
melyekben nyüzgő élet hullámzik.
A Vásár-teret két említésre méltó emlékmű dísziti, az egyik:
Sz.. F ló r i á n
sz o b r a, mely 1741-ben létesült egy evángelikus prédikátor 100 aranyos birságából.
A szobor conceptiója szép és kivitele is
helyes. Remekmű számba mennek azon a
kovácsolt vasból készült lampasok
és a
rács os ajtó. A másik emlék: a kőrőnd be
állitott obeliszkes dis z kút, mely az 1825
évi országyűlés
emlékére lett felállítva.
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E téren vannak továbbá egyes nevezetesb hivatalok elhelyezve: névszerint a
pó s t a-, t á vir ó- és t á v b esz élő hiv at a 10 k. Mindhárorn
a palotaszerű postaházban és a szornszédos,
a legujabb időkig
térparancsnoksági
épületül szolgált házban
van elhelyezve. E ház eredetileg Wachtler"),
volt.
aztán gr. Szápáry
és Pállavicini-ház
A mai nagy póstai és távirói forgalom számára azonban e két ház is szűknek bizonyul.
amiért már több év óta uj posta-palora
épitésér ől van sző. A pósta intézménye Pozsonyban a XVI. század első felében keletkezett. Egy 1527 évi számad6könyvi feljegyzés emliti a helybeli postát és az abból
kapott jövedelmet.
Ez adatból
kitetszik,
hogy a postai jövedelemnek
csakis az a
része jutott a városi pénztárba.
amely rész
a városi területre eső postaból folyt. A városi határon túl menő posta tehát már nem
városi, hanem magán kezelésben volt. A
sz ára z p ó sta
mellett eleitől fogva a
viz i p 6 sta is jelentős szerepet játszott
s erre számadokönyveink szamos tétele vonatkozik. IS77-ben a város egy postacsolnokul (Postzilln) használandó
fedett vizi
járőrnűvet
vesz. Ily csolnakokon közvetítették folyón fel és alá Bécs, Komárom és
*) Ennek iuoudja Korabiusky 1781-bon, ezt irva:
Im Gesichte ist sodaun zur Rechten an der neuon
Oefnung (t. i. az Orsolya-utcának a Vásár-térre
kifutó
vége)
Das ausehulíchstc
W a c h tie r i sch e G eb it u d e, ein E c kin
das Urs II lill e r- und F r a ll·
z i s k a n e r g a s s l.
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Buda kőzt
a levelezést.
Amellett a k ü ld n c z p Ó sta
volt a leghasználatosabb,
amint azt temérdek
adat bizonyítja.
1693ban már királyi postahivatalról
(das KönigI.
Postamt)
van sző. Hogy
a p sta i f O r~
gal o m mekkora arányokat
őltőtt napjainkban, azt a kővetkező
számok
mutatják:
190J-ban
az évi levélforgalom
4,229.202
darab,
a csomagés pénzeslevélforgalom
464.126 db, a póstautalványforgalom
19°.746
db, 23,388.873 korona értékben.
A t v ir a t i
forgalom
volt 160.800 jővörnenö
távirat,
165546 átmenő
távirat.
A távbeszédi
forgalom 11.307 távbeszéd távolsági
és 1,759.366
tá vbeszéd
helyi forgalomban.
A p ó st at a kar é k P é n z t á r i forgalom pedig 377.130
korona
és 29,461.787 korona ebequeben.
i\ tér egyik legnagyobb
háza, kőzepén templommal az 1 r gal m a sok épülete.
Az Irgalmasok
Szelepcsényi
György
érsekpr imás utánjárására
I. Lipót császár alatt
1672-ben telepedtek
le Pozsonyban.
Kolostoruk , templomuk
s tágas kertj ük összesen
3719 O ölnyi vagyis 3 (1200 O öles) hold~
nyi és (I9 O ölnyi területet foglal el. 1680.
febr. 15-ikétől kezd ve a várostól
kegyadományokat
kapnak.*)
Templomuk
1694:ben
épült jobbára
báró Maholány János
kqltségén, és befejeztetett
a kolostorral
együtt
mai alakjában
1728-ban. A kelostorban
jól
felszerelt
gyógyszertár
és gondos felügyelet alatt álló tágas kéroda van férfibetegek
ö

ó

á

s

*) Den
'fhl.

Fratribus

misericordiu

lant

QuitttHlg

számára.
Van belgyógyászati
és sebészeti
osztálya.
Évi
betegforgalma
6-7 száz
fekvő
s mintegy
3000 járóbeteg.
Sok,
mintegy 5-6 ezer
foghuzási
esete
van
évente. A föorvosi teendőt régibb időkben
rendi, ma bejáró
világi
orvos
végzi.
A
templom egyúttal
helyőrségi
templom is.
A kolostor
1882-töl
1903-ig a magyar
birodalmi
irgalmasrend
székhelye
is volt.
A térnek
egy
másik
nevezetesebb
épülete az Andrássy
Gyula- és a Lőrinckapu-utca
sarkán
ál16 nagy
kétemeletes
ház. Ez a hajdani Sz. And r á s ról nevezett alapitványos
vagy javadalmas
ház*) s
mint ilyenre emlékeztet
az Andrássy-utca
sarkán e ház egy pilléres
fülkéjébert
álló
kettőskeresztü
Sz. András . szobra.**)
Ma
bérházul
szolg ál. Az a ház, mely a Vásár-tér
és a Kenyér-piac
sarkán áll, a benne levő
vendéglő
miatt szintén nevezetes
helyiség.
A nevezett
vendéglő
címe: Fill ch t i n
Egy p ten. Már Korabinsky
idejében fennállott e néven,***) s utánna az egész házsort
*) Das II II II af ici II t il a II s If as ha il. 4. ua s, ain Bek in die Laurenzet- IIl1d Theatorgasso.
**) E helyt egy korábbi tévedésemet
kali kiigaritanom. Az Alldrá~sy Gyula utca tárgyalásában
azt
állitottam, hogy a régibb A II drá s-u t c a nevet Il l.
András király tiszteletére kapta volt. Később moggyőzödtem, hogy o nevet S~. A \1 el r á S II I' o I! tol utáll
viselte, oz utcába nyulván be a Sz. An~rás-all\pitváll)'ház balszárnya.
Minthogy Korabinsky
az Allqrá~sy
Gyula-utcát
l781-bOIl Sz i II II 4 7o-U tc á II ak nevezi,
azért nyilvánvaló, hogy ez utca az A II drá 8-U t c II
Ullv!lt csak a Korabiusky ideje ut411 kaphatta.
***) Boi dor Flucht ill Egypten,

dr

II
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a Vásár-tér

éjszakdéli

vonalán

Flucht

in

Egypren-nek

nevezték.") Ma e vendéglőben van Pozsony és kőrnyéke
fa z e kas

se g éde i nek
iparegyesülete.
Az a kiálló
ház a Kenyér-piac
és a Vásár-tér
találkozásánál, a régi Ha y n e-h á z, Hajdan elválasztotta
az Irgalmasok-terét
a Zőldpiactól.**) Itt 1782-ben mészárszéket
épitettek+)
A tér éjszaknyugati
részén
levő A ran y
Sza r v a s- és az e tér délkeleti részén levő
Ar any lVI é r ö-v en dég 1 ö k szintén már a
mult század eleje óta állanak
fenn. Már
Korabinsky
emliti
mindkettőt
1782-ben.
De sőt az A ran y Sza r vas ról címzett
vendégfogadót
már az 1653. évi városi
számadókönyvek
is ernlirik.j+)
Az ugyane
téren, a régi Irgalmasok
terén
állott F eket e Sa s·ttt)
s a Kérház-utca
sarkán
állott A ran y L u ci-vendég lők már nem
léteznek.
Csak a szép kovácsolt vas cége re
látható még ez utóbbinak
a Walk6-féle
házon. Az Arany Szarvas-vendéglő
szornszédságában
levő s a Széplak-utcába
kinyuló, a tér s a nevezett
utca kőzt átjáróul is szolgáló
S ó ház
ugyancsak
régi .
• ) Dio ganze Reiho vou Hüusern winl auch boy
dll r Fill ch tili
Egy II t o II geuennet.
**) Joseph Hayne, eiu Eckhaus, welches llen
grüneu Markt von dum llarmherzigenplatz
sebeidet.
t) Allhior ist 1782 eine Floischblluk
erhallot werden.
tt) Paul Vorster, Wirth Bey dem Go 1 den II II
Hir sch o n.
ttt) Korabinsky szerint a p6sta a Poetgasslnál
s mellette a Fok c toS a s volt.
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Ezt főleg udvar i épületének
árkádos folyosói
hirdetik.
Régebben
e házban
volt elhelyezve aki
r á ly i P ó sta hivat
al, mely
számára
azon ban ujabban
szűknek
bizonyúlva, a póstahivatal
a Szápary-féle
palotába került, hol ma is van, a régi postaházba pedig a kir. S ó hivat
a 1 költözköelőtt be. Hajdan a
só eladását
maga
a
város gondozta.
Az eladásra
került
só
túlnyomólag
magyar kősó volt, de eladásra
került a külfőldi,
az Ú. n. német só is. Az
1454. évi sőszárnla
az akkori
sónak
forgalmára vet fényt. Eszerint
Meindl György
át vett 1453-ban 4862 követ s abból eladott
1454-ben 985 kővet,
Ma a megnövekedett
városban a sószükséglet
természetesen
jóval
nagyobb,
mert a pozsonyi
magyar
kir.
sóhivatalnál
az évenkint] sóeladás összesen
valami 27.500
mét errnázsára
rug,
minek
pénzértéke
619,000 koronának
felel meg.
E régi pősta-,
a mai Sohazhoz azonban más emlék is fűződik. Ebben született a
Vr á bel y-n ő v é r pár: Szerafin és Stefánia.
Amaz 1840-ben,
emez 1849-ben
december
26 ikán szűletett.
Mindkettő
Vrábely
kir.
póstaigazgató
és kir. tanácsos
leányai s
a nagy Szl e 111 eni c s Pál jogtudós
unok ái anyai részről.
Szűlőik
háza a műzsák
temploma
volt, rnelyben a serdülő gyermekek müvészi
ihletet
kaptak s mely hatásában egyre erösbbé lett, nevezetesen
abban
az időben, mikor a régi pőstaépületböl
kikőltözködve, a család a mai pőstapalotában
rendezkedett
be. Ez épületben látogatták
meg
a családot a szellemi világ nagyjai:
Lis z t
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és B r ah m s, C o r II eli us Péter és Ta usig Károly, Dreyschok
Sándor és Rem ény i Ede, Ra p pol d i, Sau er Ödön és
Buiyovszky
Lilla. A nagy müvészi képességgel megáldott két nővér kőzül kivált
Stefánia említendő, mint ki már 5 éves
korában árulta el rendkivüli zenei képességét. Gyermekkori zeneszer zernényei meglepő
formaés hangérzékről
tanuskednak.
Ut6bb
megismerkedve
Tausig
Károlylyal
(későbbi
sógorával,
Szerafin
férjével, ahirneves
zenernüvészszel), ennek
vezetése al~,tt kiképzése biztos irányban indult meg. O 1867-ben egy bécsi zenei társaság hangversenyén
technika és előadás
tekintetében valósággal senzárionális
sikert
aratott, kivált Chopin Andante spianatojával és az Es-dur Polonaisevel.
A legfényesebb zenernüvészeti jövöre nyilt bizton
kecsegtetö kilátása, de ekkor férjhez menve
gr. \Vurmbrand-Stuppach
Ernőhőz,
a magánéletbe vonult vissza. Ezentúl zeneszerzernények et adott ki. 187s-ben jelentek
meg első zongora szer zeményei négy füzetben, J. P. Gotthárdnál Bécsben. Ezt követték
J. Zahn és Ad. Bösendorfer kiadásában egyes
zongoradarabjai,
melyek mind finom és előkelő érzésr öl, biztos és kedves alakitásról, a
modern zene technikájanak
megfelelő emelkedettségröl tanuskodnak. Zenekölteményei
életet és életörömet lehellenek, ideális salonzene, müvészi izlése tisztult. Egyik szerzeményét, a Bösendorfernél
megjelent Libellejét hirneves mű vészek mutatták be ismételten hangversenyeken.
Azonkivül mint iré-
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n
is több
művel
vonta
magára
a kőzfigyelmet.
Mellszobrát
Rigele
mintázta.
Nővére
Szerafin , mint Tausig Károly özvegye most Drezdában
él. Kiváló zongoramüvésznő
hirében
áll. Tanulmányait
Bécsben
végezte
Pirkert
Ede conzervatóriumi
tanár
vezetése
alatt, későbben
pedig Prágában
Dreyschok
Sandornal. Számos hangversenyben lépett fel nagy sikerrel.
Emlitendö
még, hogya
Vásár-téren
a
Reidner-féle
házban
van a nyilvánosság i
joggal
felruházott,
államilag
segélyezert
Klempa
Gábriella-féle
polgári
é sei e mi isk o la, mely úgy tanitási mint
vezetési tekintetben
városszerre jó hirnévnek örvend.
A Reidner-féle
ház helyén
hajdan a Kempelen-pusztahely
(Kernpelens
Ode) állott. A V ásár- tér alsó részén, a Sz.
Flórián-szobornál
az egyfogatu
bérkocsik
álláshelye
van.
Vnsbálllori-út. (E i sen ham m e rW eg.) E hegyi út a Lamacsi-útból
szakad
ki túl a Tunnelen
s vezet északnyugoti
irányban
a hegyek
kőzé, a Vaskúthoz,
a
Szalmagunyhóhoz,
a Zergehegyre.
Nevét
egy
itt most már nyaralóvá
átalakitott
vas h á mor után kapta. Ma ez út mentén
jobbra-balra
csinos
nyárilakok
és gazdag
terrnésü gyümölcskertek
találhatók.
V étleölö._-út. (P a II isa d en w eg.)
A Nándorvárosnak
ezen
félkörben
hajló,
ujabb
időben
nagy
városiasán
kiépült
előkelő
utcája
a Grassalkovich-tértől
a
Pálffy-Iaktanyán
túlig
a Vár-útig
terjed.
Délről
a Torna-utca,
a Kisfaludy-utca,
ő
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éjszakról a Wölferl-út.
a Kecske-út,
a
Jeszenák János.út, a Haffner-út, az Ujtelep,
az Arany János-utca
és a Vörösmartyutca szakadnak belé. EJ. utca elválasztja
a Nándorvárost
az Ujvárost61. Déli házsora a Nándorvároshoz,
éjszaki házsora
az Uj városhoz tartozik.
Ez utca még a XV. és XVI. században is a külvároson kivül feküdt. Idáig
terjedtek akkor a szőlők.
Nevét a város
külsö falainak védelmére készült c ö l ö ps o r o z att 61 kapta.
Eredetileg is a Szárazvám-kaputől
a Várhegyig
terjedt. Ma
Pozsony haladásának
tanulságos
jelzöje,
Nemcsak palotaszerű
bérházai,
szebbnél
szebb úri villái, de kőzépületei
is fennen
hirdetik Pozsony történetének
ez utcában
képviselt uj aeráját. Cölöpsorozat
helyett
palotasorozat !
Egyik
nevezetesebb
kőzépülete
az
.E v á n g. k 6 r ház.
Ezen 535 O öles
területen álló intézetnek
Roykó
Sámuel
András 1840, jul. zt-iki végrendeletében
alapitványt tett, mely ma 52700 koronára
növekedett fel. Az intézethez egy 1890-ben
alapitott
Diákonissa-in
té zet
járul,
mely 20 nővérrel rendelkezik,
kik úgy
helyben mint vidéken rnérsékelt dij mellett
betegápolással
foglalkoznak. A kérházban
20 beteg kaphat ingyenes ápolást. A kőrház világitásához Pozsony város évi 42
koronányi segélylyel hozzájárul.
Ez úton van továbbá a virágzásnak
örvendő s díszes palotában
elhelyezett
Fel s ö ker esk e del m i isk ola.
Ala-
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pitot t.ik 1885-ben Pozsony
város polgárai
pozsonyi
kereskedelmi
és
iparkamara
vezetése
alatt a városnak,
a pozsonyi Első
takarékpénztárnak
és az államnak
közremükődésével
és jelentékeny
segélyezésével.
Az állam évi járuléka
ez iskola
részére
8000, Pozsonyvárosáé
2000, a Keresked.
és Iparkarnaráé
1000, az I. Takarélepénztáré 600 korona. Tandijbevétele
átlag 40 ezer
korona , Az iskola vagyona
(iskolaépület
s berendezése,
bérház,
telek)
200 ezer
korona.
Evi átlagos
költsége
60 ezer
korona.
Van
ez
intézetnek
nevezetes
árú
és termény-g-yüjteménye
és gazdag
szakkönyvtára.
Az ország- minden részéből
idejővő
hallgatók
száma 200 fölüli. Az intézet növendékei
évenkint
nagyobb
beltanulmány-útra
kelnek. Tanulvagy külíőldi
mányaik befejezése után alkalmazást
nyernek
elsőrangú
pénzügyi, kereskedői,
biztosítási,
gy •.iri,
kőz lekedési
cégeknél,
uradalrnak
irod •.iiban vagy mezőgazdasági
vállalatoknál. Az intézet élén J ó II á s J nos jeles
szakember
és ir
áll, kinek
az intézet
alapításában
jelentékeny
erkölcsi és értelmi
része van.
Ez uton van továbbá
a Mag ya r
Kir.
IV. honvédkerületi
parancsnokság
valamint
a Ma g y. kir.
13.
h o n v d k ie gé s z i t
parancsnokság
és a
magy.
k ir. 73 h o n v d g y a10gdandár-parancsJlokság
is.
Az
Ev á n g.
Ly c eum
díszes
épületének
déli szárnya
és déli udvartelepe
szintén
ez útra esik. A Védcőlőp-űtnak
a Kisil.
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Ialudy-utca
által hasitort részén,
a Kecskekapúi
vámház átellenében
van rendőri
sebkőtési
kéállomás,.
mely egyszersmind
szülékkel
ellátott
első segélynyujtási
állomás is.
A Védcőlöp-ut
felöl van a Kecskekapuelőtt
fekvő Eváng.
temető
egyik
bejárása
és kápolnája.
A hegynek
tárnaszkodó,
terr asszos,
a V édcölöp-,
Kecske-, Jeszenákés Zrinyiutak által befogott
temető
I783-ban
nyilt
meg s Pozsony egyik
legszebb
sirkertje
sok diszes kriptával
és siremlékkel.
Van
tágas
temető-kápolnája
és
halottásháza.
Hires a nyaranta
itt virágzó rózsák sokasága és szépség e után. Szentelt földjében
sok a haza és tudomány
körül érdemesült
halott nyugszik,
névszerint
báró
Jes z en á k János és Ráz g h a Pál nemzeti vértanuk;
Tam a sk Ó István,
hires
keletinyelvész,
ki a "Szózatot"
latinra
forditotta;
Sim k Ó Frigyes
Dániel,
ki a
pozsonyi
eváng.
lyceumnak
hag-yta
kincseket
érő hires
könyvés
regiséggyüjteményét;
Gre g u s Mihály,
lyceumi
tanár, Gre g u s Ágost
és Gyula édesatyja,
a bölcsész et
első
mag y ar
előadója j
Kám o ry Sámuel, a hirneves keleti nyelvtudós s a biblia forditója ; Le h r Zsigmond
tanár, jeles müforditó
és szépirodalmi
irő ;
Mic hae 1i s Vilmos,
lyceumi
rektor,
nagy képzettségű
tudós és forditö,
kinek
e helyen
r ővorn le kegyeletes
hálámat azon
páratlanul
gondos
fáradozásáért; melylyel "Pozsony
város
története"
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cimű mun krirn
fordította. *)

5 kötetét

német

nyelvre

,Velltllr ..ntea.
(Ven tur ga ss e.)
Az Óvárosnak
ezen díszes utcája a I\lihályutcának
folytatását
teszi s eredetilega
Hosszú- vagyi ~ a mai Szilágyi Dezsö-utcába
torkollott.
I\la azonban
ez utcát csak átszeli, mert folytatását
azon
túl is birja
egész a Kossuth
Lajos-térig , Belészakad
a Zőldszebaés a Pázmány-utca,
illetve a
Bolt iv is. Nevét
e régi
utca
a 13o n aven tur a illetve
saltoi Ventura
gazdag
patriciusi
család után kapta, mely ez utcában
jelentékeny
házés telekbirtokos
volt. E család Pozsonynak
egyik legrégibb
családja.
Közönségesen
Gallus,
illetve
G a II i c us dic tus \Ve n tur a néven emlitik a XVI. századi okiratok.
De előfordul
Ven tur i n u s d e S a I to néven is. Gazdagsága mellett bizonyit az, hogya
város a
X V. században a földbér jogát neki adta
el, minek
kővetkezt ében a ventur-utcai
háztulajdonosok
a földbért nem a városnak,
hanem a Bonaventuráknak
fizették.
Nemcsak a család
ittléte,
de szárnos
egyéb
jelenség is amellett bizonyit, hogy Pozsonyban az olasz jövevények
hajdan igen szaporák voltak, külőnősen
Urseolo Péter,
1.
*) E jeles fllologus Pozsonyban születott 1829·\)011.
Bölcseleti,
theologiui
és filologiai tauulnuiuyait
Pozsonybau, Bécsben, Bcrliubau
és Göttingenben
végezto. 1863·

t61 1878-ig rondes tauár,
1878-t61 1893·ig rektor a
pozsonyi
ágo ev. lyceumbau,
Meghalt
Pozsonyban
19ü5-boll.

lil~

Károly és 1. Lajos királyok alatt telepedtek le a város falai közt. Pozsony e régi
olasz lakossága
idővel beolvadt
a város
is teljesen
német elemébe.
A Venturáknak
nyoma veszett.
Hogy ez utca
nem a XIII-ik, hanem
még csak a XIV·ik században
keletkezett,
azt a városi tanácsnak
azon 1390. évi okirata teszi kétségtelenné,
melyből megtudjuk, hogy ct város, nagy adósságai
kővetkeztében
összes
hűbéri
házait
Ven turi
Jakabnak
és Jánosnak
eladva,
az utcát
városi utcává alakitorta. Eredeti neve Ujutca
(Newgassl,
Newengassl,
Newngassel)
volt, e néven
sz er epel az az
q.16. évi
városi szamadőés az 1417. évi jegyzőkönyvben.
1442-ben is e néven fordul elő,
azonban 1472-ben már Ven tu r-u t c a néven
találjuk .-rnlitve.
Benne feküdt azon időben
a gazdag Tamás háza. Az utcának
azon
szükős szakasza, mely a mai Szilágyi Dezsőutcából il Kossuth
Lajos-rérig
terjed, jóval
később
nyilott meg. Régen a városfal zárta
azt el. l\lég a mult szrizadi,
névszerint
az
1766. évi városi
térrajzokon
sem fordul
elő. A városfal lebontása
után
mint U iutc a (Neugasse)
nyilott meg. A Neyderféle 1~20. évi
térrajzon
Sétány-utca
(Promenaad-Gasse)
néven fordul elő, később
ismét Uj-u t c a néven ismeretes,
mígnem e
név ujabbari
az 1~79. évi júl. 28-iki kőzg)'ült~s határozata
értelmében
meg
nem
szünt. Ez időtől
fogva a Ven tu r-u t c a
nevet
erre
is alkalmaztak.
Házai
kőzül a kővetkezők
érdemelnek
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emlitést:
a Ven tur- és a Deák-utca
sarkán allő ház, melybena
Sz. f\Jártonról
nevezett
gyógyszertár
van. E háznak
Korabirisky idejében
a Deák-utcáról
is volt
bejárója,
ezt azonban 1779-ben befalaztak s
akkor távolitották
el ez épületről
az l-SŐ
és z-ik emeleten
levő rondellaszerű
erkereket is. Vele szemben az Országház
tőszomszédságában
levő Wittmann-Denglaszféle három emeletes
nagy bérház
a régi
k i r l y i kastély,
a királyi
curia helvét
foglalja el, melyben a Pozsonyba
érkezett
királyok és királynök
szok tak volt megszállani.
Igy tudjuk,
hogy
benne
lakott
1441-1442-ben
Erzsébet
királyné, Albert
király neje, későbben
1477-78-ben
Mátyás
király és neje Beatrix k ir ályné,
a mohácsi
vész után pedig 1526-t61 1528-ig a csatasíkon veszett II. Lajos király özvegye
Már i a.
E ház
eredeti
sxerkezetébcn
tornyesház
volt, s diszes voltát
magasztalja
1486-ban
Valentini Caesar olasz diplomata, de mutatja
nagy előkelőségét
Merian
rajza
is. A
XVIII-ik század elején átalakitották
modern
bérház zá. Ennek dacára annyira szép, nagy
és massiv épület maradt,
hogy
Pozsony
legkiválóbb
házai kőzé
tartozott.
1777-ben
Ferenc
császár
is megnézte.
E házban
la kott az 1832- 36-iki orszá.t:-gyűlés
idején
József főherceg-nádor
s neje l\lária Dorottya
württembergi
hercegnő,
s e házban szűletett 1832-ben március
z-ikán
J z s e f főherceg,
a magyar
honvédség
főparancsnoka, a cigánynyelv
tudós tanulmányozója,
az alcsúthi magyar főherceg valamint 1836á

ö
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ban nővért!
1\[ á r i a II en r i e t t e főhercegnö, a nem régen elhunyt belga kir ályné.
Nevezetesek
s látásra
méltók
e
ház
udvari
folyosóinak
a vasművei.
A hátsó
részében
levő kert még az, melyet az ott
lakott k irálynők
használtak.
Régebben
a
Spindler- és Kernpelen-,
az r830-as években
a Teschenberg-családé,
r8-l7-óta a 'Wittmanncsalád tulajdonaba
ment. l lajdan benne volt
a h a r m in c a d h i v a t a l.
A l3ugel-féle (20. számú)
házban
szűletett 1800. jan.
22-ikén báró
]eszenák
János,
a pesti
Ujépületben
1840·ben
okt.
ro-ik én kivégzett
nemzeti
vértanu.
Feltűnő
ez utcában
a Zőldszeba-utca
sarkán
álló,
hadi
ernbleruákkal
díszített
\V a c h tie r- (ma Bleileben Eleonora)
féle ház is. Hajdan
Pongrácz-ház.
majd
gr. Pálffy Lipóté
volt. A Zőldsaoba-utcai
részén utcai kűtja volt.
A Ventur- és a Pázrnány-utca
sarkán
van
a Pozsonyi
I p a r b a n k háza.
E palotaszerű
ház Korabinsky
idejében
gróf
Zichy
Fcrencé
volt
s a Zichycsalád tulajdona
is maradt
1869-ig,
mikor
az vétel útján az Iparbanké
lett. Az Iparbankot
1867-ben*) alapitották
a Nemzeti
Kör tagjainak
inditványára
s az iparososztály érdekeinek
javára 120 ezer forintnyi

*) 1867.

unijus.

17-ikrll

.'rö,itl·tto

meg alapsza-

bályait iL földmivelési, ipar- és kereskedelemügyi
m. k.
III iII is to riuui.
Ugyanazon tiv júu, 2-ikán vult al. alakuló
közgyülés. 1867. szept, 1-én kezdette meg az intézet
tuvékenységét,
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alaptőkével.
Tartalékja
35 ezer forintból
áll. Ez intézet záiogháxat
is tart fenn, melynek zálogkölcsönügynökségei
a Kórházutcában
és a Vödricen
vannak.
A megnyitással
egyidejüleg
az akkor
fennállott,
úgynevezett
Árv ere z ő-i nt é zet et is átvette az Iparbank
s az üzemet a változott
viszonyok
keretébe
beillesztette,
de mikor
a 70-es évek elején annak igénybevétele
annyira csökkent,
hogy az üzem további
fenntartása
nem rnutatkozott
többé szükségesnek, azzal végképen
felhagyott.
Azonkép, hogya pozsonyi forgalomra más irányban is élénkitőleg
hasson,
az igazgatóság
a búzaüzletre
is fordította
figyelmét.
A
Búza-piacon
187o-ben házat
vett
sabba
helyezte el búzaüzleti
osztályát,
me ly ott
188S·ig fennállott.
189s-ben uj vállalatképen
a "Pozsony"
fürdőt alapitotta s birja maig.*)
Elnök ei alapításától
1882-íg
Pr ile szk Y
Tádé,
1883. végéig
II a eke nb erg er
Károly,
1889·ig
j e s z e n s z k y József,
1896-ig Pau sch e n W E. in András,
1896-tól
rnaig dr. K o v á t s György.
Hirneves
ház
a Ventur-utcában
a
R égi P é n zve r ő-h á z (Altes Münzhaus.)
Nevét onnan viseli,
mivel egy
időben
e
házban
pénzt
vertek.
Tudjuk, hogy már
Zsigmond
k irály
adott
1430·ban
március
ő-ik án kelt oklevelével
pénzverési
jogot a
városnak.
Kezdetben
a pénzverő mühely a
városház
udvarában
volt, mit a rája vonatkozó Q34-q.P.
évi városi számadóköny*) L. F

ü
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ti d-u tea

alatt.

vek tételei bizonyitnnak. A városhazból
utóbb
a műhely a ven tur-utcai házba került. Mint
Pozsonyban
müködött
p é n zve r ő me sterek
(Münzer) ismeretesek
1374-1384-ig
Mihály,
1430-ból
pedig
Pertel
Lénárt.
Az e pénzverő
házból kikerült érmek már
igen
ritkák
s azért
kereskedelmi
nagy
értékkel
birnak. Ugyane házban, mely igen
tágas kőzös udvarral bir kettősház.
Mátyás
király idejében
az A c a d e mia 1 st r o po lit a na volt elhelyezve.
Az Acaderniát
II. Pál pápa engedelmével
Mátyás
király
illetve Zrednai Vit é z János érsek alapitotta
1467- ben és szervezte a bolognai
egyetem
statutumai
mintájára,
Internátussal
összekötött főiskola volt. Benne Eur6pa leghiresebb
tud6sai:
königsbergi
lVIü II e r János a hirneves
Regiomontanus,
kora
legnagyobb
csillagásza,
azonkivül
Gr u ber
l\látyás,
hüttendorfi
Schrickcker
Miklős,
krumpachi
K o c h Lőrinc,
Gat t i János dominikanus
hittud6s,
B ran do 1 ini
Aurél
rhetorikus,
Péter orvostudor,
1lk us Márton hires lengyel csillagász
tanitottak,
de annak dacára
az intézet Mátyás király halálá vel megszünt.
E házát, mielőtt egyeterrimé
lett, Gm ait 1-,
illetve ennek halála után feleségéről
Gm a i tli n-H aus II a k nevezték. Arr6l is nevezetes,
hogy
Mátyás
király,
mikor
először
Pozsonyba 1466-ban okt. rő-ikán
a város cimeres
zászlaja
mellett
mennyezett
alatt
bevonult,
e házban szállott
meg s benne
volt számára a konyha is berendezve.
Később egész a mai napig bérházul
szolgál.
Történeti
mult jának megfelelőleg
Pozsony
ő

fjl í

város
a ház

ékes feliratos márvány táblát illesztett
falába.
Az Iparbank
k őzelében
van a Venturutcában az Angermayer-féle
k n y vn y o ll1 ó-i nt é zet valamint a .,Pressburger
Zeitung"
szerkesztősége
és kiadóhivatala.
Az Ang-errnayer
kőnyvnyomdája
városunk
egyik legrégibbje,
már 154 év óta áll fenn s
gyorssajtóival,
kisebb-nagyobb
kézi és accidencsajtóival,
aceideric- és szedöanyagával,
lég szeszrnozdonynyal
hajtott g"épeivel megfelel a fokozott
modern
igt~nyeknek.
E
nyomdaból kerüli, i évenkint
az egyre izmosabbá
váló "Pozsonyi
ÚtmutatÓ<
most
már az 54 évfolyamban. azonkivül
a "Pressburger
Zeitung"
cimű politikai és társadalmi napilap. az egyedüli
napi lap Pozsonyban, melynek esti
lapja
is van. Nyomdák tekintetében
városunk
szintén
nagy
culturális
haladásra
mutat, mert
nyomdai
viszonyaink
kezdettől fogva egyre fejlődtek
és tökéletesbedtek.
l\lár IS94-ben
\Va l o
János vándor
nyomdász
tartózkodik
Pozsonyban.
I604-ben gr. For g á c h Ferenc
primás állit fel itt egy "theologiai
könyvnyomdát. " Ebből kerültek ki Pázmány Péter,
Veresrnart i l\lihály,
Balásfi Tamás,
Vásárhelyi Gergely, Sallai István müvei.uőjt-ben
Ri k esz Mihály ismeretes mint könyvnyomó,
ő adja ki ez évben Káldi György prédikátiős
kőnyveit. 1647-ben A ks ami tek Zachariást
hirdeti a pesti egyetemi k őnyvt ár egy unikuma pozsonyi könyvnyornőul.
Nála jelenik meg
Pázmány
Péter Kempis Tamása
is t648-ban.
1666-ban Gr
II der
Gottfried alapit nyomő

ű

tiltl

dai mühelyet.
Az ő műhelyéböl
kerül
ki
1671-ben a "KülöllJböző
vallásoknak
egy
idvösséges
hitben, a Sz. Irás szerint megegyezése"
cirnü rnü, valamint Pázmány Péter "Bizonyos
okok " cirnü müve. 1675-ben
Z e r w e g János Gergely
nyomja ki a "Liliom kertecske"
cirnű munkát, ugyanő 1677ben Szenk vici Pál könyvét,
1678-ban
is ő
(Z er w ek h János) ismeretes
mint pozsonyi
"Buech Trukher ," 1676-ban Faber
l\lihály
pozsonyi nyomdász
nevével találkozunk,
ki
Balássa Bálint és Rimai János énekeit nyomja
ki. 172o-ban Royel'
János Pállétesiti
pozsomelyet
1737-ben benyi nyomo intézetét,
következett
halála után veje Bau er
Károly József nyomdai faktor vezetett "Royer
özvegye"
cég alatt akiskoru
Royer Solanus Ferenc
javára.
175o-ben e nyomdát
vétel
útján
megszerzi
La n der e r János l\lihály. Előbb
e nyomda
it Halászkapú,
1770-től kezdve
pedig a Grösslingutcában
állott.
A kőnyvnyornó
mühely
mellett volt betűőntődéje
is, akkor az egyedüli l\Iagyarorsz;ígban.
I77I-ben az őlmütz i
születésü
Pat z k ó Ferenc
Borgia
kath.
kőnyvnyorndai
faktor
alapit
Pozsonyban
egy
uj k őnyvnyomdát
és ennek emlékeül
vésette
köbe e sorokat:
Typ o g r a p h i a
Pat
z koi a n II ere c t a A n. D n i
l\IDCCLXXl.
Ez emléktábla
ma is meg
van Angermayer
Károly ven tur-utcai könyvnyomdája
szedőtermei
felett a külső falon.
179o-ben Sch a u ff Nepomuk Hno~ műkereskedö
szintén bir nyorndaval.")
O 1792*) 17!H>.

!IOV.

15 ikén

adja

ki

n

DiB Felertich-
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ben a tönkrement Od e r lit z k y Antal könyvnyomdáját
is rnegszerzi.
1801-ben jan.
30ikán .Patzkő Ferenc Borgia nyomdajar
fia
Pat z k
Ferenc József veszi áto 1802-ben
március
r-sején
Schauff Nep. János nyomdáját megveszi
3300 rajnai forinton Be In a y György
Alajos akaderniai
tanár. E
kőnyvnyornda
a Bél l\Iátyás-utcában
(a régi
Apácapályán
294 sz. hazban) volt elhelyezve. 1807' ben ápr. 7-í kén Patzkó
Ferenc
József kőnyvnyomó-intézetét
átveszi öcscse
Pat z k Ó Károly Mihály. 1818-ban e nyomda vétel útján Belnayé lesz s egyesül
annak nyomdájával.
182o-ban Pozsonyban
4
nyorncla műkődik
: Landerer
Lajosé,Vveber Si mon Pt:teré, II e l II a y őrőkőseié
és
S nis ch e k Károlyé.
1829 ben febr. i-sején
a Belnay örökösök
(Lajos és János) sógoruknak nemes K o v á t s Pál tanügyi bizottsági és kőzponti vizsgáló collegiunu
ülnöknek adják el nyorndájukat.
t834-ben alapítja
nyornd.iját
Sc hm i d tAntal.
1842. jan. 1sején megveszi
Kováts nyomdáját
9 ezer
pengő forinton Lan der e r Lajos és He cken ast
Gusztáv,
bár
politikai okoken
alapuló
átiratasi
nehézségek
miatt a "Belnay
örökösei"
cég ezentúl
is érvényben
maradt. E nyomda ekkor már a Ventur-utcában van. 1845-ben a Schmidt Antal nyomő

kelten

bei dor Krönuug'

Pressburg

'

cimű müvet.

Sr. Majl's!iit Leopold II. zu
Ugyanő adta ki Il'l'uoorie der
einer ungarischeu
Süulenord-

Süuleuorduuugeu
sanunt
uuug." Pressburg 1790. Es "Allgemeine llegrilfe vou
Küusten u. Küustlern." Pressburg 1794.

'liU

dája átment Sch ol i ti t Ferencre.
.852-ben
létesül a \V iga n d C. F. nyomdája. U gyancsak 1852-ben jún. 27-ikén megveszi
8500
pengő forinton a LandererHeckenast-féle
nyomdát Sch r ei ber Alajos. 1869-ben januárban
a Schreiber-féle
nyorndász i üzlet
r észvevöje
annak
ügyintézője
A n germayer
Károly lesz, ki aztán 1871-ben júl.
I-sején e könyvnyomdát
megveszi
s ma is
birja. 1872-ben keletkezik
Krátxer
alatt
a
Sim on y i Iván-féle
nyomda,
1877-ben a
Lőwy- és Alkalayé.
188o-ban
okt.
7-ikén
átmegy
a Schmidt
Ferenc-féle
nyomda
Starnpfel, Eder és társára.
1890-ben átveszi
Freistadt
Mör ic a már előbb alapitott
"Freisradt B. utódja" cégű nyomdát. 1894-ben okt.
24-ikén a Starnpfel, Eder és társa nyomdája
Ed er
Istváné
lesz.
1897-ben
alakul
a
Pa w l i k és Mar int z l nyomdája,
mely
aztán átmegy Pre isa k Győző, 1903-ban
november
3-án pedig
Per s i wo f sky János tulajdonába.
1899-ben a Löwy és Alkalaynyomda cége Aik a la y Adolf és fia-céggé
alakul áto Ez évben alapitja meg a Kath.
irodalmi részvénytársaság
a maga
nyom·
dáját s ugyanez
évben alakul az Ad l er
Zsigmond
nyomdája
is, mely
1902-ben
átmegy
Li ch ten f e ls Salamon
tulajdonába.*)
*) l\1a I'ozsonybuu
12 nyomda
áll feun.
Az
A n g e r m u y e r Kűrolyé 11 Vouturutcábau
; a Stromszky
Emilé a Lőrinckapu
- utcában j az E der
Istváné
a
Kriaztina-utcábnu
; agi
UI o nyi
Emmáó II Ferencrendiek-terén
jaK
II t h.
i rod.
rés z v é II Y t á r s as á g é II Ferencreu.Iiek-terén
; az AIk II 1 a)' Adolf és

li~1

A Ventur-utcriban
van, a Pressburger
Zeit ung szerkesxtöség
ében a Poz s o nyi
Hirlapirók
egyesületének
a helyisége is. A lapitot ták a pozsonyi hirlapirók
1803-b,ln nov. raikén.
Célja tagjaiban
(a
hir lapirókban
és mindazok ban, akik a városban irodalmi téren ruűkődnek)
az együvétartozás
érzését
ébrentartani
és ápolni, a
kőzös
és kari érdekeket
megóvni
és fejleszteni és a megszorult
tagokat segélyezni,
külőnősen
keresetképtelenség
és betegség
esetén,
Vannak
alapitó,
rendes,
örökös
pártoló, pártoló
és tiszteletbeli
tagjai, öszszesen 124. Van az egyesületnek
becsületbirósága
is. Vagyona
az 1904. év végével
17.155 korona, miböl kőtőtt
vagyon
17.103
kororia , rendelkezési
alap 52 korona.
Az
alap évi
bevétele
és kiadása
átlagosan
600 korona, rnely összeg
hirlapirók
segélyezésére
fordittatik.
Az évi tagdijak
1200
koronát tesznek s ezek a kötött
vagyonhoz csatoltatnak.
Ami városunk
hirlapirodalmát illeti, mondhatni,
hogy ez jelentékeny és nem dicstelen
multra
tekinthet
vissza. Már abban az időben, rnikor hazánkban másfelé
a hirlapirói
tevékenységnek
nyoma sincsen, városunkban
a hirlapirodalom már üde rügyeket fakasztott.")
Egyrészt
Iiaé a Baress Gáhor-útou ; a Il I a II Vilmosé
a Kapuciuus űton ; il Fr o ist il. ti t M6ricé
a Baross
U:iIJorútou ; a II il U ti o r Súuiuclé
il.
Széplak-utc.ibau ; il.
Li c h te II f e l il Salamoné
II Knpuciuus-útun
; a III II II d l
Viktoró a Szilágyi
Dezső-utcábau
; a Per si w U fil k Y
J áuosé a Iluross Gábor-űtou.
*) 1705-bcll
indult
meg Pozsonybau
az első
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az itt ülésező országgyülések,
másrészt az
a körülmény, hogy mint az ország fővárosa
Voridicus ox Hungaria" gr.
hazai hírlap a nl\lercurius
Esterházy
Antal
tábornok
kiadásábau.
Rik6czy
és
Bercsényi rendszeresitették
é" folytarták.
1711. tavaszáig' állutt feuu. 1721-bou
iuditotta mog itt Bél
lIIátyás a • Nova Posonieusia ~ cimü hetilapot. Alig két
évig állott fo IIII. Utolsó számához nSillabuH rerum metaorabilium ~ mint malléklet
járult. 1764.-bon jut.
14-ik6n indult meg Füskűti
Lauderor
J áuos Mihály
szabadalmazott
köuyvnyourdáju
kiadásában a "l'rossburgúr Zaítuug."
1876.
végeig il "Stiidtischo
Pr.
Ztg."
eiurot ós a városi cnnert viselte,
1877
óta a
v.irosi jolző a város boloeg yozésévul elmaradt s csakis
n Pr.
Zlg." néven S a város képével jelenik urog. 1853tM U~(il-ig fejdiszül az osztrák sast visolto. EI!!ö szerkesztői a kiadók, az első tulajdonképi
szerkesztd 1837.
ápr. 4-ilw óta Richter A. F.,
1841. júl. 30-ika
óta
Neustadt Adolf, 1841:!. műrc, 22-ike óla Hangya József,
11:!4H. ápril ő-íke öta Burich, 1848. szopt. l-sejo
óta
I'usztay Sándor, 1861. jan. l-sojo óta Pusch Ágost,
1874. jan. l-töl dr. Deutsch Ignác, 1874. nov,
-seje
óta Augor mnyer Károly. Ujabb ru szerkesztéi 1874. jul.
l-jótJl 18tH-ig Kollor Károly, lH83-ig
Augurmayer
Káruly,
1885-ig
lIIolec Dani, 1887-ig
Pisztóry
Mór,
Hl87. [uu. l-töl maig Lövő Rozsd 1780-ban. jan.
I-sojén
látott Patako For. Ágoston köuyvuyomtató mühelyében
az első magyar hirlup,
Háth Mátyás "Magyar
Hinnondé=-jn
uapvilágot, Háth muukatársai
mások között Révai és Baróti SzaLó Dávid is.
1782-Lon Ráth
visszalépott a laptél s gyors
egymásutánban
Máttyus
Péter, Révai l\Iiklós, Burtzafalvi Szabé Dávid, Szacsvai
Sándor, 'l'állyay Dániol szerkosztették,
Megszüut 1788ban okt. 8-ikán.
1813-ban
iuditja
meg Wober
Simon Póter és fia az ft Uutcrhaltungsblatt
" cimű szépirodalmi lapot mellékletül
a Pr. Z,tg.-hoz. Sok éven át
1827·ig jelent meg. 1827-ben
adjo. Wigaud Károly
Frigyes a Prossb,
Ztg. mollékleteül
az "Aohrenlt!8o&
cimü közgazdasági,
szépirodulmi
ds vegjostartahnu
lapot, 1837-ig jolent meg. 1836-bau
júl. l-sején
í
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mag,luan egyesitette
a
a leg-kiválóbb
társadalmi

hangadó
kőrők et,
r~tegekel,
a kor-

indította meg Kossuth Lajos li nTörrényhat,)::;,íg-i
Tud6~ilások"-at.
Irutt lap volt.
lH37. nuijus hlljg állott
fenn. 1837-hcn
jan.
l-éll jelenu-ti
IIIcg Schaiba
Iguác Adolf a Pressb.
Ztg. tnellékleteü 1 a n Pali 11011ia "
cimíí
vogyestur tnlmu lapot.
1I11'gjeleut 1848-ig.
lH37-ben
júl. 4-ikéll indult mpg l'uzsouybau
a "Hirnök ", molyhoz
I'gy év mulva
a "Századllllk"
járult
inellék lutkúpun.
S1.llrkesztiíjo
Bnlázsfulvi
O ros z József,
IIlngszüllt
1844 bell. M uukutársai
köz t szerepeluek Csató
]>,íl, Garai János,
Gasp.uich Kilit Márk, gr. Dessewffy
Emil, Aurél
és József, Kunoss Endre, Huzucha
Ferenc
[Kelemenfy László), Ponor i 'I'how rewk Józsof,
SZBberényi Lajos. UH J-ben jelenik meg Sch III hl Autal
lovag kiadás4han ti il Pr. Ztg. mollékleteképen
II n Modeltilolt\r" cilllfi lap. 1848·ball
üVril havában megindltj.ik Hur ich és dr. Liíw ll. az nOl'stcrr.
Constitutiouelle Doutscho
Z •.itung"
ei III ii laput
a Pr. Ztg.
11I01lékletoül.
HJ 48-ball április vI;g'én kiadja
dr , Lőw
ll.
IL
n Pressburger
Deutsche
Zl'illlllg"
ciuiű
lapot
"HulIgaria"
molléklettol,
do már oz év szopt, l-~"jén a
Pressburger
lleutsche
Zeitullg
I'gyl'sül
ifj.
Wigund
Károly
"PrlJssburgllr Zuilllng"-já\'al.
1865-bulI júl.
2-áll indította lIIeg Szarvas (:ábor it "Pozsonyi l,apok"-at
mint hetilapot.
Már 1865.
júl.
hóban
szünt, meg a
második számmal részvéthiány
küvetkeztében
- 1869bell
indult meg a n Pressburger
'l'aghlatt " . Funnállutt
l!~74-ig.
Szerkesztették
I'feiffer Károly és Krütz-r, A
Westuug'.
Grenzbotéba
olvadt. lH71·ben
alavitutta
gr. Appouyi
Uyiirgy a "Ilor Kathohk " cimű napilapot.
FOllllállott 1874-ig.
Szorkesztetle
Marossy Gerhár d. 1l:J72-bell indult
meg a "WOSt.Ullg. Grenzbote"
CiUlŰ
politikai napilap. Elsö szerkesztője
Füld-s Gyula. Pőrnunka társ Kollor Károly.
1873-ban
jsn.
l-s~jéll
áuneut
Sim o II y i Iván szerkesztéséhe
és tulaj douába
1878tói Simonyit, kit képviselővé
választottak,
helyottositette
Deutsch Ignác két
szorkesztetto
nagy
Most fdszerkesztője

évon áto Aztán
ismét
Blmonyi
élénkséggel
haláláig
(t 1904.)
és kiadója Bimonyi Vid, felelös
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mányt és az udvart, magukkal
a hirlapirodalom
Pozsonyban

hozták, hogy
termékeny

szerkesstóje
a zenei
unlérzékéről
is legjobbau ismert
l\I il U th II e r Gusztáv.
H!73-hall
uui],
1~·ikéu
inditott.,
llleg' Vu t k o v ich
Sándor
a •• Pozsouyvidéki
Lapok"
ciuul hetilapot. Pár év mulva uiár kétszer jelent
1Il(,~ hotenkint,
uiujd dr. Pisztóry
Mór szerkeszjésébsu
napunkint.
Később ur. Deutsch
Iguác,
majd Ardéuyi
Dezs.5 szerkesztették.
l\1L'g'szüllt Ardéllyi alatt. - 1873.
jan. J-éu indult
lIIPg a
nLocalprusse"
c. Iap heteukiut kétszer,
l\le~szüut 1873. dec. 31-ikólI.
Szerkesztették Lüvű Huzsö és Marbnch Erud.
1875 beu
kiadja Koller Károly
a Pr. Ztg·. uiellékleteül
a nl\lor~elllJlatt"-ot.
1876-ball jelent
UH'~ a nDas
ltecht"
c, kath. ual'i1a'jJ. l\Ie~szüllt 187U. jan.
3ü-ikáll. Szerkesztetru
l\Iaro~~y Gerhard
(t H175. jan. 2.) és utána
jeles jogisurorettel
O t II cs k a Károly
1875.
júl.
15ikótöl végig. 1877-bell
joleut
uieg' Köttritsch
ós
Kanun-k
kiadásában
a nl\lontags-Zoituug".
Szerkesztette Neumanu.
Peunállott
Hn8-i~.
1877. dec. :H-ikéll
alapitotta
A. F. Heksch a nDer Walluurer" cimű uapilapot. I'eruuillutt
1878-ig.
1878-1mll
adja ki A 11~u r III a y e r Károly a Pr. Ztg. mellékleteül
al nIllustrirtes SOllntagslJlatt"
ciinű
szépiroduluii
lapot.
1883- ball indult meg az nIlluatrirte
\v estungurische
Peuorwehr-Zeitung
" ciuul szaklap.
Alapitotta
Llroidl
Gyula. Huvunk iut egyszer jelont IIH'g. 1886-óta
"lIlustrirto Feuerwehr-Zeitung
" eiuion jelenik
meg havon
kiut kétszer. - 1887-00u iuditoí ta meg O r h <5k l\lór
a "Pozsonymogyei
Kőzlöny"
ciunl társadalmi
hetilapot.
1888-ban
Vutkovich
Sándor vette át szerkesztését,
Ő
azt 1890·bon
"Nyu~atlllag-yarországi
Hiradó" cini alatt
adta ki. 1U02. év elejéig ű volt tulajdonosa
é" szarkosztője,
innentől fogva lia V ut k o v ich Ödön vette át,
ki alatt uiaig virágzik
s a vidéki napilapok legjobban
szerkesztott
II legturtalmusubb
lapja. .Miut főmllllkatárs
a jeles tollu N o z ti r o v ic z k y Jeuö müködik.
1893-ban
októbor
L-én jelenik
meg
aPressburger
Zeitung' második,
kéthetenkiuti
uiellékleteül
"Schrattenthul's Frauen-Zeituug."
Már I'gy
év mulva meg-
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talajra találjon. A nemzet
szabaJságának
hajnala
itt pirkadt
először
s itt öltöttek
és nemzet jogi eszmék.
testet a függetlenségi
Bár a helyi sajtó hirlaptermékei
túlnyomólag német nyelvüek,
szellem
és érzés tekintetében
mind hazafiasak
s fényesen rácáfolnak azon roszakaratu,
rágalmazó
állitasokra, mintha Pozsony és lakossága nemzetellenes, osztrák érzelmű kraxelhuberek
volnának. Szivesen elisrnerjűk amellett, hogy hiv aszünt, 18V7·boll indult meg il "Dor Priedousbote"
ciunl, kéthetenkint
llIegjulellő
protest.
egyház] napi.
lap.
Szorkesztőjo
Sehmidt
Károly
.JonŐ pozs.
ágo
hitv.
ov.
lelkész,
18()~
{,ta jelenik
meg
Pozsunyhau
a t->uprúllhall
1897-ben
IlICgilltllllt"
Weillung , Wciubcrgsboto"
t.:iIlJii sz(ílőszoti
és bor.iszuti, havonkilit kétszer
IIIl'gjcleu;;
szakközlöny.
Szerkesztő-k iadöju
Vetter K. P,lI. A Pozsonyi
SzőliimiívoIök
egyesületének
szukközlönyo. - 1898- ball indult meg il "l'ressbllrger
I'resse:
politikai
hetila p.
Szorkosztd
tulajdonosa
és
kiudőju E II go Y eli Jeuö. városi képviselő
s fényes tollal rendelkezd
jourualistu.
18U8-ball illdult
uieg a
"Westullg'.
Volkszeituug
" ciméu heti. demokratikus
uéplap. Szerkesztd-tulajdouosn
Zalkuy
Alajos. 1891- ben a
» Radika 1" cimet
vette fili, aztán II ,,}{efurm" cimet,
melyen ma ig is megjelenik. - l!:Hl9 (,ta jár aPr o !:ISb II r g o r '1' ag b lat t cimií
polit ikai
és társ.ulalmi
napilap. Kiudju a kath. irud, résxvéuyt.irsas.ig.
Felelős
szorkesztője Gil i lJ I Sálldor kanonok, szerkesztője
J?abricius Uttó. 1899. 1I0V. l·ti)! jelenik
meg havonkint egyszer a n P01.S11llyi Uazda" il Pozsouyvárruegyei
Gazllasiigi
szakegyesület
szukköalönyo.
Szerkeszti Horv.ith Jenő. 1899. okt. 15-én
indult meg a nJó
pásztor " havi folyóirat.
1904 ,íta mint Évkiinyv jelenik
meg egyszerre. Szerkeszti
Kovács
Sándor.
1902.
óta jelenik meg a. w'l'heologiai
Szaklap"
tudományos
folyóirat. negyedévonkint jelenik meg. Szerkeszti It a ff a y

Sándor,
40
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tás os journalistáink
kitünő
tollal s tágas
lát6körrel
bírnak, mi irodalmi munkájukat
kihat6vá és befolyásossá
teszi.
A Ven tur- és a Szilágyi Dezső utcák
sarkán á1l6, a Blasy-őrőkösők
tulajdonát tevő
ház eredetileg Pozsony legpompásabb házai
kőzé tartozott, ami mai, kivált belső elhanyagoltsága mellett alig képzelhető.
A Rákőczyak uri lakóháza volt az, mely háts6
kapunyílással is birt. Ma bérházul
szolgál
s benne van elhelyezve a ker üle tib e te gs eg é 1Yz ő - p é n z t á r. Alakult ez 1893
jan. r-sején az 1891 évi I4-iki törvénycikk
alapján. Hatásköre kiterjed Pozsony városra,
aztán
Pozsony vármegye
pozsonyi,
felsőcsallöközi,
alsó- csa1l6közi és malackai járásaira 22 nagy és ISI kis-kőzségre,
A
pénztár tagjainak a száma egyre növekszik,
az első esztendőben 94°°, 1903-ban 12269,
1904-ben már 13095. 1901 nov. r-töl a pénztár kőzponti rendelő intézetében ambulatorium is van, mely reggeli 9 órától esti 7
6ráig tart. Az ambulatoriumot
1904-ben
10499 beteg látogatta. Van a pénztárnak
Pozsonyban 6, a vidéken 18 orvosa, a pénztár vidéki ügyeit 30 bizalmi férfi -jobbára
kőrjegyző- intézi. A pénztár bevétele alapitásátől
1904. dec. 31-ikeig összesen 2.344,
306 kor. 71 fillér.")
"Virág-utea. (B 1u me II g ass e.) Az
*) Az intézetet illetö hövebb tudösitásokat
és
rovatos kimutatásokat közli dr. P á va i Vaj II a G á bor Pozsouyváros és Pozsouymegye közegészségére vonatkozó legujubban kiadott jeles művében.
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Ujv.irosnak
ezen távoleső
hajlott utcája
a
Fűzfa-utcát
köti össze a Paar-utcával.
Nevét
187<) júl. 28-ikán kapta nyilván
a vidékén
ápolt virágok
után.
A virágkultusz
városunkban nlindig
megvolt,
ezt a vásártéri
virágárulási
hely, kertészeink
kiállitásai
és
virágkereskedöink
boltjai bizonyitják. Ujabban a virág-ápolás
érdekében
magunk
is
felszőlaltunk"),
majd később Jankó Zoltán
emelt a Szépészeti
egyesület
1904 évi közgyülésén
meleg, szép
szavakat
a virágkultus ügyében,
s nevezett egyesület
ennek
alapján vir ág ver s en y t nyitott meg Sz.
István napjára.
Az eredmény
ugyan várakozáson alul maradt, de a kezdettel
meg
van a kilátás az eredményes
sikerre.
Ami
ma Pozsony
még nem, utóbb azzá válhat:
Duna- Florenccé.
A Virág· utca közelébe
esik a Vágóhíd.
Virágvölg,'-utca.
(B 1 um entha 1g ass e.) Az Uj városnak
ezen széles
utcája az Ország-utat
kőti össze a Keresztutcá val.
Belé szakadnak
éjszak
felöl a
Pálffy- és a Walterskirchen-,
dél felöl a
Kovács-utcák.
Régi neve Als 6 - Or sz á g
ú t (Untere Landstrasse)
volt, de ezt a mai
névre az 1879 évi júl. 28-iki városi
kőzgyűlés változtatta.
Nevét a Vir ág v ö 1 gy
külváros
után viseli. Ez utcára
ér ki az ujvárosi róm. kath. templom délkeleti hosszoldala.
Ez utcában van a Sch if bec kfél e a lap it v á n y o s ház is. Schitbeck
*) Nödnyültetés,
Híradó 1903 dec, 6 sz

vírágápolás.Ny.lD.

..
Katalin helybeli magánzó urnö 1893 jan. I:!.ikén tett végrendeletével
jótékony
és müvelődési
célra
szentelt
50 ezer forintnyi
tőkét hagyományozott
s ez en célnak megállapitását
általános örököseire:S
ta bwasse r Mária kisaszonyra
és Lu J w ig János
nagyiparosra,
a "Ludwig Gottfried-cég"
főnökére bizta. Az alapitványhoz
ho zzájárult
később a városnál
fekvő 17 ezer kor onányi
Fiu n z e r-Iéle alapitvány
is. Az alapitványt
miniszteri jóváhagyással
egy önmagát
kiegészitö 21 tagu g ondnokság
kezeli. Ali ma
a Schifbeckalapitvány 3 házból,
melyek
közül egyik
a m u 11k á nak,
másik
az
eg ész ség nek,
harmadik
a jót é ko n ys á g nak van szen tel ve. A munkának szentelt ház a 35 lakosztály ú a l a p i t v a n y o s
ház
a Virágvölgy-utcában
van, mely elszegényedett
de még keresetképes
pozsonyi
kereskedők
és iparosok
számára
szolgál,
kik itt csupán az épület fenntartási
kőltségek
fizetése mellett
lakhatnak.
E házban van 4 berendezett
rnunkaterern.
A jótékonyságnak
szolgál a Cse Ié d - ott h o II
és cse 1 é d kép z ő int é zet az Országúton. E házban 20 ágy' van szolg álatnélküli cselédek számára, kik itt I4 napon át
ingyen lakásban és kitartásban
részesülnek,
azonkivül kap itt 10 tanonc egy éven át S7i1bad ellátást és lakást
és házi nH1I1kában
val6 oktatást.
A Cseléd-otthont
a Sz. Keresztről nevezett apácák vezetik, kik kőltségek fejében
az egyik hál. bérét,
2800
koronát és a cselédfogado
asszonyok
önkénytes
adományait
kapják.
A 7. ugyane

házban levő s a nevezett
apácák felügyelete és vezetése
alatt
álló bölcsödét
ez
időszerint
ISO gyermek
látogatja.
Az egészségnek
szolg ál az uj városi Nép ko n y h a
(melegedö- és levesosztőintézet) a Virágvölgy-utcában.
E házban vannak azon bérlakások, melyek jövedelme
az imént ernlitelt apácák költségeinek
fedezésére
fordíttatik.
Végre a Virágvölgy-utcában
van a
St e i 11 tes t v ére k sör főz ös mal átag)'
ára.
Amalátagyárat
187J-ben, a sörfőzőgyárat
1876-ban alapitották.
Amannak
termelési képessége
mintegy
IS ezer rnétermázsa árpa, ernezé SO-60
ezer hektoliter
SÖr. Tényleg
termelnek
benne
évenkint
átlag 30-35
ezer hektoliter
sört*) A sör
piacai Pozsonyváros,
Pozsony-, Trencsenés
Nyítramegyék.
A mintegy 10 ezer O méternyi területen
berendezett
gyár hütög épe kkel és villamos világitással
van felszerelve.
A Stein-féle gyár elöu van il már másutt emlitett b u c s z t a t
kápolna.
E
kőzőtt
és a gyár között volt a X VIlI. században aSz é lma lom, melyet Korabinsky
emlit**)
Vitéz-ntca. (Vitéz-ntca).
A Teréz város ezen jelentéktelen
utcája a katonai
élei mi raktár előtt levő teret, illetve a MáriaTerézia-utat
kapcsolja
össze a Váraljai
révparnal.
Nevét 1879-ben jul. 28-án kapta
é

ú

*) A sörfőzdei

lll.

kir.

ő

pénzügyi

állaadé

felü gye·

Ió~ég hivatalos kitnutatúsa
szeriut 1904-hfu
jan. 1-1<'11
deceraber I-sejeig :H 243 hektoliter sörlé lott termelve.
**) 'I'homas liheiu, dor Wi \1 d ul h 10 gegenüber,
ü
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közgyülési határozatból.
Zrednai Vi t é z János
146S-től I472.ig eszterg.
érsek,
Hunyadi
Mátyás király cancellárja. s nevezetes államférfiú. O alapítá Mátyás
király alatt az
meghagyására
146s-ben a pozsonyi
egyetemet, az Academia
Istropolitánat,
nevezetes külfőldi
tudósokat
szerződtet ve ide az
egyes tudományszakok
előadására.")
Tudományok
és müvészetek
bőkezű pártfogója.
De számos
más történeti
nevezetességű
esemény is köti Vitéz nevének emlékét Pozsonyhoz.
fejezi be Ltso·ben
sikeresen
Pozsonyban
mint Hunyadi János gubernátor
képviselője
a Bécsben
'4~7-ben
Frigyes
császárral
megkezdett
békealkudozásokat.
t 1473 Esztergomban.
Vízbegy. (Am \Vasserberg).
A
pozsonyi Vizhegynek
Dunára néző déli Iejtője és házsora a Terézvárosban
1879-ben a
jut. 2!:)-iki városi közgyülésen
kapta hi va-t alos nevét. Felső terrasszára
a Mária-Terézia-űtről,
illetve a Váraljai
révpartról
úgy
a Viztorony-lépcsőre
mint a Csuka-utcára
juthatni,
az Óvárosból
pedig a Vartelekutcán, illetve a Várlépcső-utcrin
át. A kopár
sziklás
hegyet
ujabban
fásítani kezdték,
mert a leszakadó
szikladarabok
nem csekély veszélylyel
fenyegetik
az Oeserutca
udvartelkeit.
Hajdan e hegy szőlők kel volt
beülterve.
mit a kőzépkor i feljegYlések
s
az 1574 évi városi
metsxetrajz
hivségcsen
bizonyítanak.
Itt lS17-ben a város maga ís
szer zett szőlőt.
A Vizhegygyel
szemben
ö

Ő

*) L. fentebb

Ventil!' utca alatt.
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terült el hajdan a Ger aidt nevű sziget, mely
csupa kerti gazdaságra
volt felhasználva.
Szamos itt virult
kertről
tesznek
a végrendeletek
ernlitést.
Vajjon a Geraidtra
vonatkoztatő-e
azon fákkal sűrűn beültetett
s
legelő szarvasok által élénkitett sziget, melyet
az 1574 évi metszet feltüntet, nem rnondható.
A Pötsen semmiesetre,
mert annak a tulsó
parttal egyir,inyuan
kellene feltüntetve lenni.
Víztorou~T -lél.CS(~. (yv ass e rtur tn st i ege).
E lépcső 1879 jul. 28-ikán
kapta nevét. Kőzvetiti
a Váraljai-révpart
s
a Vizhegya ~Iária Terézia-út
kőzlekedését
gye1, illetve az Oeser- és Flórián-utcákkal
és magával
a Várral.
Fenntartja
azonkivül
a Terézvárosban
létezett,
a V ődric dunai
részén
állott Viz tor on y ernlékét
is. E
torony a mai Cs. és kir. élelmezési raktár
helyén állott s a dunai átjárat felett őrködött,
szemmel
tartotta
a dunai
közlekedést
és
biztositotta
a vámot.
E vám egy 1407 és
1410 évi okiratban
a Viztoronynál
lev ő vám (tly mawit zu Prespurch
pey dern
Wasserturrnb)
néven emlittetik.
Ez volt a
Felső-rév,
ellentétúl
az Alső-révvel,
mely
valószinü1eg
a mai állandó Dunahidon
alul
Pozsony
k ikerűlésével
egyenesen
Förévhez
v"'gy a vereknyei
révhez juttatta
az utast.
A Viztorony eszerint nem volt tulajdonképen
városi
erődtorony,
ele azért mégis fontos
szerepet
játszott
a vár
és város
védelmében. Ill. Endre király 1287-ben március
z-ikán
a vődrici
Vizitorony
visszafoglalása
kőrül szer zett érdemeiért
Sándorfi Károly
comesnek
a pozsonymegyei
Sornorját
adta

li3~

adományba.
A várost
délfelől
feltüntető
1574 évi met szeten mint négyszögű
emeletes
s nyeregtetős
torony van feltüntetve.
Kezdettől fogva a pilisi apátságé
volt, mert
az apát épittette
azt a vár erősitésére.
A
vizitoronyi
vagyis vödrici révvámnak
egy
része a pozsonyi kaptalané
is volt, amit a
káptalannak
egy 1370 évi okirata bizonyit.
Feljegyzés
és hagyomány
útján a rév jövedelmének
egy része a Sz. Lőrinc egyházának is kijárt, minek 1419-ben, I46z-ben
és
1468-ban van nyoma. Egy másik részét, a
komp jövedelmének
rz-ed részét
1294·ben
magánosok
a pozsonyi
Sz. Ferencrendiek
zárdájának
adományozrák
s a zárda a jövedelmet I503·ban is élvezte. Tudjuk azonkivül, hogy Zsigmond király 1401 dec. 31-ikén
a pilisi apáttói
megváltott
vödrici tornyot
Bonaventura
Jakabnak
és Gáspárnak
adományozta,
mit ugyanő
140Z szept, zo-ikán
megerősitett.
Sőt nekik adományozta
1402
okt. 6-ikán a Vizitorony mögőtt a Várhegy
alatt fekvő házakat és azok tartozékait
is.
Hogya
kőzépkorban
még e torony kőrnyékén is szölők
voltak, azt bizonyit ja Hofer Katalinnak
1500 évi végrendelete,
melylyel fiára Péterre
hagyja den weingarten
gel ege n vo r d em Th II r n. Még megemlitjük, hogy 144o-ben a Vizi tornyot Rozgonyi idejében a pozsonyi polgárok ostromolták
és bevették.
144z-ben
Teginger
Miklős (festö) helyreállitotta
a városi tanács
megbizásából
a. Vizitorony
üvegablakait.
V ötlrie. C\V e i el rit z.) A Terézvárosnak ezen ősi utcája a Hal-térről
a Vár-

aljai révpartra
vezet s ezen városrész legkiválóbb utcája. Még a mult évtizedekben
Nag y - V ö d ric nek (Grosse Weidritz]
nevezték, mely néven a Halácsy-féle
184950 évi nagy városi térrajzon
is előfordul.
Az 18i9 évi júl. 28-iki városi
közgyülés
szüntette
meg e nevet
s egyszerűsitette
azt V ö d ric
névre.
Nevét a Récse
és
Borostyánkő
kőzt
fekvő vidéken eredő
s
Károlytalva
meg Pozsony kőzőtt
a Dunába szakadó V dr i CO, anémet Wei dr i t zpatak után kapta,
a melyig
hajdan
nem
lakott területe
kiterjedt.
Az ú. n. Zuckermandl
is hajdan vödrici
terület volt. Oda
tartozott
a Fu d 1u c k en, a mai Lucsony is.
Ami a mai Hal-tértől
aMalomvölgyig
s
azontúl is terjedt,
az hajdan mind Vődr ic
volt. Az 1574 évi képmetszeten
tényleg a
Vődricet
a Hal-tértől a Vizitoronyig
szemlélhetjük.
városi adólajA Vődric az 1379 évi
stromban \Vedriczea
néven fordul elő. Külőn palánk- és sővény-védsánc
biztositotta
lakóit ellenséges
meglepetések
ellen s fahid kötötte össze a városfalakon
kivül fekvő területteJ.*) Már 139o-ben március 17-ikén
mint nép eStI t c a (pia tea
populosa)
és
kir
l Y jut c a (platea
Reg alis Weidricz]
szerepel
Zsigmond
király azon okiratában,
melylyel ő e városrészt Ventur Jakab, Plikindi hel Miklós
és Fogensbergi
János esküdt polgárok
kérésére
a vár hatósága'
ö

á

*)
pr

II

k.

1410-ben

(11VaS~lIk

strewliolcz

auff

Wo dr i z-
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alól (a jure Castri) k iveszi és a várossal
egyesiti.
Korai népessége
mellett bizonyit
az a körülmény
is, hogy már I38o-ban emlités történik a vödrici
iskoláról.
Az
1439 évi városi telekkönyvben
is mint utca
soroltatik
elő. Hogy Zen tal és testvérei
pozsonyi polgárok
a Vödricen birtokoskodtak.
az kitetszik 1. Lajos királynak
egyik 1349.
jún. o-iki okleveléből,
melylyel nekik Héth,
W ö dr i ez és Plumenau(Lamacs)
nevü birtokaikra nézve adómentességet
ad. Még sűrübben
emlitvék az auf der Weidricz
háztulajdonosai
a XIV. és XV. századi
végrendeletekben
s ezek kőzőtt
voltak németalföldi,
flandriai származásuak
is. Az 1439
évi városi telekkönyv
szerint ugyanis Meixner Miklős
és János a Reichart-utcában
és
a V dr i ce n házbirtokosok.
Nevezett
János szőlőbirtokos
is. Wal ich Farkas ugyancsak háziúr
a Vődricen.
A Wal ich név
megfelel
a Pozsonyban
ma
is fennlevő
Welliseli család nevének.
Iss8-ban a Vödricet kövezték.*) Itt is be
volt hozva a kővezési
adó (pflastergelt)
s
erről
jegyzéket
(pflasterregister)
vezettek.
A Vödricen
állott
azon kir á I Y i h z,
melyet Zsigmond
király
Litteratus
(Deák)
Miklőstöl
vett meg s 1430-ban Jakab cseh
gépésznek
ajándékozott.
E királyi ház közelében feküdt aki r á 1 Y i fü r el ő is, rnely
a Hambot- féle,
Sz. István
tiszteletére
ő

á

*)

W
rit

ö

zalt Stain und Sant zum Ptlaster

ti rit Z ZlI fueren, Mer zult im Auguste
Z g"a ss o II zll pílasteru
:'1,75
Klufter.

lit

auf li i e
dio We d-

és
alapitott
alapitványnak
3 font dénárral
6 tyúkkal adőzott.
Ez a fürdő az 1442 évi
városi számadókőnyvben
a vár kap it á n y
é sa várispán
fü r d j é-nek (des Hawbmans padstuben és des Span patstubn) neveztelile Egy 144H évi okirat szerint Lachhuetl
Mik lős a vődr ici kapunál levő nagy fürdőt
(Dy gross padstubn
per
elem Wödriztor)
az Ur testéről elnevezett
céhtársulatra
hagyományozta
végrendeletileg
s igy ebből
kitetszik,
hogyavárispán
illetve a király
fürdője időközben
egy városi polgár tulajdonába ment áto
. Ismeretesek
a V ö d ric ima 1 m o k js,
melyek a XIV. és XV. századi okiratokban
emlittetnek.
Ezek az azon városrész
mellett
elfolyó Duna partján állottak. Városunkban.
régen
a molnárság
mint iparág
szamos
lakős
kereseti forrását
tette.
Ezt az 1379
évi városi adólajstrom
is eléggé bizonyit ja.
Kereset
forrásul pedig annyira jövedeli. 'es
volt a molnárság,
hogy a malom birtokosok
malmaikan
kivül házakkal
s szűlőkkel
is
birtak. amint ezt a XV. századi végrendeletek bőven bizonyitják.
A Vődricen
levő "Fekete
oroszlán"
nevű vendéglő
igen régi.
Már 1666-ban
találkozunk
nevével. (ZUI11 Schwarzen
Leben.) Akkor vendéglős
Strausz Mik lós volt
s Nadasdy huszárok
voltak benne szállva.
E vendéglő
különben hajdan a cseh kornlókereskedők
, a sléziai fuvarosak
és a győri
hal kereskedők
szállója volt. Említésre méltó,
hogy az első k ö n y v ker esk e d é s, Benedictés Dollé a Vődricen
nyilott
meg.
ő

I
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Addig Pozsonyban
a lipcsei vásárt látogató könyvkötők
és képárusok kőzvetitették
könyveket.
Ma
a magukkal
onnan hozott
Pozsonynak
IQ
könyvkereskedője
és 6
kőnyvés zenemükereskedője
van. El. utóbbiak közül nagyobb
arányuak
a Drodtleff-,
Schwarz-,
Stampíel- és Steiner-féle
cégek.
Országos,
de országon
túl is terjedő hirnévhez jutott
mint kőnyvkiadőcég
Sta mpf el Károly (Előbb \Vi,l.!and C. F.) kőnyvkereskedése
a Deák-utcában.
Mult év óta
e cég összes kiadási jogai 400 ezer koronán a budapesti
R é v a y testvérek
cégre
mentek áto
A V d ric e n volt I762-ben Plankenberg
János Keresztély
elemi protestáns
fiuiskolája. Utána Chrastina János volt 177o-ig a
tanitő.
O ismert latin versiró és rögtönző.
Ő szerkesztette
azt
a chronostichont
is.
rnely a Vizi kaszárnya főbejárata felett van.")
Utánna Putzkeiler
Jakab a tanitó
I772-ig,
aztán Sckenkel
Daniel 1772-töl. Ez iskola
1769 ig Kőllernek,
176<)-töl Lelovits házában volt. A fiú
és leánytanulók
száma
70-90.
A Vödricen
van a Magyarországi
m u n k s r o k k a n t a k és nyugd i j e g y e s l e t n e k p o z s o y i fiókja.
Célja ez egyesületnek
az akár
öregség,
akár baleset k ővetkeztében
keresetképtelenné
lett munk ások élethossziglan
való g-yámolitása és az cgyleti tagok özvegyeinek
és
árváinak
segélyezése.
ő

á

v

ü

é

*) Has aefres pOI'VLVs strVXlt
/ VsIlJYs

v.

patriae

MILltIS

CVrallto s~lIatV
esse q Veaut. (= 1760.)

,r Ö"ÖMIIIRI'.Y
Jlihály-utca.

(V

ő-

r s mar t y Mih á I y-G rt s se.) Az Újváros
ezen ujon keletkezett
szép utcája az Izabellautcát hasítja át és a Védcőlöp-utat
k őti
össze a Gásp,irich
Kilit-utcával.
Nevét hazánk kőltök iralyritól,
a Szózat,
a Zalánfutása és a Fóti
dal halhatatlan
sz erz ője
tiszteletére
kapta. Születe tt Nyéken, Fejérmegyében
1800. dec. r-én. l\Ieghalt
1855.
nov. io-ikén
Budapesten.
ő

Ylltkovicb

Sá,lIdor-utca.

(V II t-

kovich
Sándor-Ga
sse.) Az 1905-i~ évi
február havi városi kőzgyülés
dr. Bugél OJön
inditványára
egyhangulag
határozta
el,
hogya
legközelebb
alakulanelő
uj utcát id.
dr. V II tk o v ich
Sándor
nevéve]
fo~ja
jelölni. A kőzg yülés
ezzel kegyeleti
elismerését íejezte
ki nevezettnek
azon érclemei iránt, melyeket évtizedeken
át a város
magyarositása
körűl szerxett.
Lankadatlan
kitar tással s önzetlen odaadással
törekedett
városunkban
a magyarság
ügyét
diadalra
juttatni.
Tollát s ékesszólását
e fenkölt cél
sxolgálatának
szentelte. Egyaránt
fáradozott
a magyar sxinészet,
a magyar cégtáblák,
a mag)'dr irodalom meghonositása,
fejlesztése, terjesztése ű.!..!yében.l'vlint Petöfi-kutató,
magyar
irodalomtörténetiró
és nyelvész
maradandó
mü veket létesitett,
minthirlapiró a nyugati határszélen
a nemzeti szellem
egyik
leglelkesebb
bajnoka.
A magyar
kulturának
a kőzéletben
és társadalomban
termékeny
művelöje.
Ö alapította,
meg
1874-ben
a pozsonyi
Toldy-kört.
6 rendezte Toldy Ferenc télszázaclos,
Tóth Kál-

•
mán
negyedszázados
irói jubileumát,
a
Vörösmartyés" Virág Benedek-féle
nemzeti ünnepeket.
O elevenitette
fel a pozsonyi
temetőkben
nyugvó hazai irók és vértanuk
ernlékét.
O rendezte
a magy~r nyel v gyorsabb és alaposabb
elsajátitására
a magyar
cursusokat
s tartott
a hazafias érzés felköltésére
és megszilárditására
szárnos nyilvános felolvasást.
Pozsony város törvényhatósági
bizottságában
is két
évtizeden
át mint kűzdő
és ékesszóló
tag tünt ki.
l\Iint a Toldy-körnek,
Széchényi-kőrnek
, a
városi iskolaszéknek
sok éven át elnöke s
mint az állami tanitóképezdének
igazgatótanácsosa
a nemzeti
kőzszellern
ébren tartására eredményesen
kihatott. Született 1845ben szept. rz-én Veszprémben,
tanárkodott
Pécsett s aztán Pozsonyban
előbb a kir. kath.
főgymnasiumban,
1875 óta pedig a kir. jogakadémián
mint a bőlcsész et, a magyar
nyelv és irodalom tanára. l\Ieghalt Pozsonyban Igos-ben jan. 13-án. Neve emlékének
fenntartására
tett kegyeletes
fia ifj. Vu tk o v ich Sándor magyar irodalmi célra egy
IQ ezer
koronás alapitványt,
rnelynek kezelését a város vállalta magára.
Waehtmelster-út.
(\"1 a c h tme ist e r w eg.) E hegyiút az Alagút-sorb6l szakad
ki az áll. vaspálya
indóháza
irányában
s huzódik
fel hegynek
mer ően
éjszaki irányban.
Nevét
a Wa c h t 111 e i 8ter (Alsó-,
Felsö-Wachtrneister)
nevű, a
Stefánia-úton
haladónak
feltűnő
szölödülö
után kapta.

W alterskir(~hen - ufeu,

(Wa 1-
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ter sk í r c h eng ass e.) Az Ujvárosnak ezen
utcája az Ország-utat
köti össze a Virágvölgy-utcával.
A XVIII. századi térképen
még nem létező utca. Akkor az Ager Xenodochiális
terült el itt a mai Honvéd és
Pálffy- utcák között. A Wigandféle
térképen
e terület sűrűn van fákkal beülterve.
Ujabban rendes utcává alakult. Régi neve egy
ottani hazbirtokos
után Le y r e r-u t c a volt,
mai nevét 1879-ben jul. 28-ikán
kapta a
Virágvölgyben
munkásházakat
alapitott báró
Walterskirchen
György Vilmos tiszteletére. \Valterskirchent
méltán tarthatni Pozsony szegénységügyének
uj szervezőjeül.
Alapitója a levesoszto intézetnek
és az első
magyar vasútnak,
a pozsony-nagyszombati
lóvasútnak.
Ez utcát éjszakkeletfelől
a cs.
és kir. Hadapród-laktanya
s annak területe
határolja.
Ez utcában
van, szárnyával
a
Virágvölgy-utcára
kiérve, aPi
t t el
és
B r aus e w et t e r-f éle bet o n-é pit ész et i
vállalat
s cementáru
raktár.
é

Wesseléll,'f

MikI6s-utca.(W e s-

selényigasse).
Az Uj városnak
ezen uj
utcája a Margit-utcát,
illetve a Kún Lászléutcát köti össze a Kárpat-utcával
s áthasítja a Szarvas-utcát.
Nevét
az I797·ben
szülelett ifj. báró \Ve s sei é II Y i Miklös,
az erdélyi
uniő lelkes szöszölöja,
a jobbágyság
eltörlésének
előharcosa,
a magyar
szinészet
lángbuzgóságú
élesztője,
saM.
T. Akadémia
egyik alapitőja utánkapta.*)
"') Wessoléuyiuek egyik az Akadémia megalapítására vonatkozó levelo Pozsonyban kolt 1825 uov, 4-éu.
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Ö volt Pozsonyban a főrendiház szabadelvű
ellenzékének
a 30-as években vezérlő alakja.
Itt Pozsonyban
tartotta
1830 okt. s-ikén a
magyar nyelv érdekében
mondott hatalmas
beszédét.
Az 1838 évi pesti nagy árvíz alkalmával tanusitott
emberfeletti mentő munkálatait Vörösmarty
"Az árvizi hajós" cirnű
g yőnyőrü
költeményében
megörökitette,
napjainkban
pedig a hálás Budapest
örökiti
meg a Sz. Ferencrendiek
templomának
falába illesztett domborműves
emléktáblával.
Szabadelvüség
e miatt, kivált az 1834 évi
dec. o-ikén
Szatmár
megye
közgyülésén
az örök váltság tárgyában
elmondott beszédeért felségsértési
pörbe fogták és 1839-ben
3 évi fogságra
itélték.
E pörnek folyamata
alatt
Pozsonyban
tartózkodott
egy erdei
vadászlak ban. Több röpiratot
irt, melyek
legfontosabbika
aSz
ó z a t cimü (Lipcse
1843). Zilah remekművű
szeborral
tisztelte
meg, melyet Fadrusz János készített.
1850
ápr. z r-ikén
halt meg Pesten:
Wiesner-utcIa. (W i es ner ga ss e).
A Ferencz- Józsefvárosnak
ezen sikátorszerü
utcája a Duna- utcát köti össze a Grösslingutcával.
Nevét Wj e s n e r von l\Iorgenst ern királyi udvari
tanácsos
tiszteletére
viseli az 1?>79évi jut. 28-iki városi kőzgyülés
határozatából.
Nevezett a mult század első
tizedeiben Pozsony szépitése
kőrül maradandó érdemeket szer zett. Mondhatni ő a Dunautca ujalkotója. Előbb a \Viesner-utcát
S z em é tou t c á nak (Mistgasse)
nevezték, Korabinszky idejében pedig 1781-ben K i s-G r Ö s sI in g-utcának
(Kresslingsgassl).
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"rölferl-út. (\Völferlweg.)
Ezen
hegyi út a V édcőlőp-űtből
indul ki a Pálffylaktanya
kőxel-ben
s fenn a hegyen a Császár-úttal
egyesül.
Egy keresztúttal
összeköttetésben
áll a Kecske-úttal
is. Nevét a
\V ö 1fer 1 szől ődülö után viseli, mely a XV.
századi végrendeletekben
\"1 e 1fer n, \\1 01fern,
\Vulfing,
\Volflinsgrunt,
\Velfer 1ein,
\V o l fl ens gr unt
néven sűrűn
említtetik.
Zubo~i-út. (\Veg nach Habern.)
Ez út az oroszvár i gátnál kezdődik
s két
irányban
vezet a Zabosba.
Az egyik útirány a Stadtgrundaun
át vezet a Zabosba
s kocsiútúl szolgál. Belőle egy rövid mellékág szakad
ki, mely a városi K a v ic sbán y ,ihoz vezet. A ka vies, a Duna geologiai műkődésének
eredménye,
rendkivül
fontos anyag kivált
útkészitésnél
s azt tényleg már a kőzépkorban
nagyban bányászták.
A város birtokában
levő kavicsgödrök
131/2
holdat
tesznek s értékük
12145 koronával
van elkőnyvelve.
A másik útirány,
a zabosi út rövidebben
vezet
mezők,
kertek,
szántóföldek
s sarj erdők
közt a Zabosba.
Ez utóbbi igen keresett nyári gyalogsétaút.
A Zabos,
melyet
a XV. századi
városi
számadó kőnyvek
is hab ern néven emlitenek,
a Duna tulsó vagy is jobb partján,
már a városi határon kivül fekvő kies hely,
melynek
vadászlaka
és vendéglője
van.
Kertek,
gyümőlcsösök,
tüxi- és al-fát szolgáltató erdők boritják területét.
Nagyrésze
azonban gyümölcsfákkal
ékeskedik,
melyek
tavaszkor fehér virágpompával,
őszkor gaz41

dag gyümölcstenn~ssel
őrvendeztetik
meg
a szernlélőt.
A Zabosba vezető út kezdetén
van az Eli zi II tn nevű mulató hely, mely
néhány korcsmából
all s főleg vasárnapoken
népesül
meg. Ugyanítt
állanak
a d LIn a i
mal rn o k is, mintegy
maradékai
a7 egykor a Dunán kelepeu malmok sokaságának.
Zergeltegyi-Í1t.
(G e III sen 1) er gw eg). A Lámaesi
útról vezet ez út a vasuti viadukton.
a közőnségesen
Zergehegyihídnak
nevezett,
nemcsak
kőz lekedésre ,
hanem vízlevezetésre
(aquadLlct) is szolgáló
egyíves
hidon át fel il Szalmagunyhóhoz
t~S
a 43<) m. magas lergehegyre.
E ruérsékelten emelkedő,
jó karban
tartott,
kertek
között elvezető,
mélyvágásu
s árnyas
út
földtani tekintetben is érdekes, mert itt szemlélhetni, hogy a pozsonyi hegység gránit ja
szemcsés szerkezete
lassanként
réteges alkatba megy át. Fokozatosan
átmegy gránitgnájszba
és gnájszba,
hiányzik azonban belőle a csillám. Ez út mentében
kőverkeznek
egymásra
a Wa s se r s tub en néven jelölt
apró téglaházacskák,
melyeken
át a hegyi
vizet vezetik le a városba.
Akkor készült
e vízvezeték
a vasut számára,
mikor Pozsonyban
a Inai vizvezeték
még fenn nem
állott.
A zerg-ehegyi
úton haladva érkezünk a
Sza lma - gu n y h ó név alatt ismert venJ'~gfogadóh()z,
mely tágas plateaun kellemes
üdülö
hely s főleg
vasárnapon kint igen
nwgélénkül.
A Szalma-gunyhótól
nincs mesze azon emlékezetes
hely, melyen
1866ban az osztrák-porosz
háboru idején szá-
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mos k atonánk elesett. Több sirhant található
itt s azon szép emlék, melyet a pozsonyiak
az itt elesettek
emlékére emeltek. Evenkint
kegyeletes
emlék ünnepély
tanúja
e hely.
Aztán következik
a Zergehegy
végpontja
a városi
va ti á s z l a kkal,
mely egyúttal
vendéglő
is. A vadászlak
közelében
van
1861 óta aSz é C hén y ima g asi a t, melyr ől gyönyörü
kilátást
élvezhetni
az erdős
hegys(~gre,
il
Morvasikságra,
a dévényi
Nagytetöre,
a Schlosshof
nevű
császári
kastélyra , a regényes fekvésü Borostyánkővár romjaira.
a nagyszombati
termékeny
sikságra,
a Dunának
szeszélyes
menetü
folyamágyára.
E magaslatról
tekinthetjük
át azt a nagy erdöcomplexurnot,
mely Pozsony városáé.
Ez erdőbirtok
5096 (1600
O-őles)
holdat tesz s értéke 1,696.630 koronára van becsül ve. A lergehegynek
a
Malomvölgybe
való
lemenő
útja
elején
van az Ed 1- e ol lék,
Edi Tivadarnak
itt
történt hirtelen elhalálozása
ernlékeűl.
A Zergehegy
és erdőség e kedvenc
kirándulási
helye a városi vadászoknak
is,
kik itt lövésre minden évben bőven találnak vaddisznókat.
Ezek leg szivesebben
az
ú. n. Szpar iszkán
és a Sötétárkokban
tartózkodnak,
olykor 20 darabig
rnenő falkák
csapázhatők.
Évenkint átlag 4 dbot lőnek.")
De a hegynek neve után indulva téves volna
gondolni, hogy vaddisznókon, őzeken kivül itt
zer g é ket (rupicapra
rupicapra) is lőhetni.
*) Közelebbi adatokat 1. P II 'l S o 1\ y vár m e ~ y
á II a tv il ág a ci III ii muukáuk 92 lapján.
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A Zergehegy-név
csak téves értelmezése
és magyaritása
anémet
Ga m sen ber gnek. A kőzépkori
Gan s, Gem s a Karnrn
elrontásából
állott
elő s köves
heg yhát a t jelent. Történeti
adatként
felernlitjük, hogy hajdan
a Pozsony
környékén
létezett
rem e tes é ge k egyike a Zergehegyen
volt.
ZiC"J'-lItC~l. (Z ich Y ga ss e.) Az
Uj városnak
ezen utcája a Vallon-utcát
kőti
össze az Ország-úttal.
Korabinsky
idejében
1781-ben
Obere
Hausgasse
illetve
O ber e sPo
indi g as s 1 sonst auch Z o 11nergasse,
illetve
Zollnergassl
volt
a neve. A Halácsy-féle
1849-50
évi városi
nagy
térképen
mint
Első
Bab-utca
(Erste Dohnengasse)
fordul elő. Nevét az
1879 évi jul. z8-iki városi
kőzg yülés
a
Pozsonyban
ISII
jan. :q-ikén
szüleu-tt
s
Vedr ödőn meghalt gróf Zi ch y Ferenc volt
konstantinápolyi
nagykö\'et
tiszteletére
Z ich y- Ll t c ára neveztette azon érdemeinél
fogva, hogya Vallan-utcai
árvaház megalapitrisában
ővé az oroszlánrész.
Pozsony
egyéb jótékony
intézetei körül is nagy érdemeket
szerzett.
Ugyanő
volt, kinek tiszteletére
az absolut korszakban
a mai Szilágyi Dezső- és a Lőrinckapu-utcát
Zi ch yú t nak nevezték
volt el.
ZöldHzoba-utca.
(G rü n st ü b lg ass e.) Az Óvárosnak
ezen egyik, ívben
hajló legrégibb
utcája a Főteret kőti össze
a Ventur-utcával.
Eredetileg
a régi Ujvagyis a mai Ventur-utca
folytatása
volt
s azért U j-u t c a (Neuegasse)
is volt a

ne ve. Későbben
neve átalakult
úgy mint
a \' entur-utc.ié
is. l\li volt
uj neve
nem
tudjuk,
tie bizonyos,
hogy
mai nevét
megelőzőleg'
Ci p é s z-u t C á nak (Schllsterg~lssl)
nevezték,
nyilván
a benne telepes
cipészek
után. A cip-szek
Pozsonyban
számra nézve
tekintélyes
testületet
alkottak.
Az 137<). évi
adők őnyvb-n
IS, az L13-l-ikében
12 cipész,
1 cip,:sznt~
és 2 másik e.~yén van fe sorolva,
k ik r ől csak a telekkönyv
után tudjuk,
hogy
sz.int én cip,~szek.
Egyt~h ok irat ok kie.L:észitik sorozatukat.
Hogy m.ir a XIV. sózaJIXlIl
céhhc egyesültek,
azt az 1376. évi céhsxab.i lyaik hixonyitjrik.
IC;16-ban uj céhszabályokat
kaptak.
Az utca Sc h u s t e r ga s s l
n ev e n Il1"~~~ l(q3-ban
is szerepel,
de sőt még
multxzriz acli t érr ajxok on is. l\Iai nevét azon
Z. ö III sz o ba (Grueustubl)
nevű ház
után
vette,
mely a mai
De.ikés Zöldszebautcák
sarkán
áll s mely
a XV.
szrizadi
végrendelete
kben gyakran
ernlittetik.*)
Az
1550. t'~\'i városi
szrimaclókőnyvek
szer int e
ház kivülr öl-belűlr ől egészen
be volt festve
zőldsz inű képekkel.
Az
1595, évi városi
sz árnadókőn
yvek
szer int
tetőzete
szélzászlókkal
(\ViIHlI'ahnell)
volt
disz itve,
ami a
patriciusi
előkelőséget
jelentette.
~[a
is
láthatni
nH~g ormozatán
egy az óriási szőlót rúdon
vivő két kanannita
reliefjét
s e
berüket : S. P. U. P. azaz:
Senatus
populusque Po soniensis,
Bt~I1sejében
2 tágas
terern volt, melyekben
L Ferdinánd
alatt
*) A Neyder-félo
il I!I;V: Gr

sell :illhat

IS:!O,
ü

évi térképen

n s t i of e l Classe.

csak

téve-
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orsxág gyűléseket,
tanácskozásokat,
vitatkozásokat, tartományi gyűléseket,
későbben
rnindenféle
űnnepélyeket,
szinielöadásokat,
lakadalmakat,
vendégfogadásokat
tartottak.
Benne mérték a város borait, rnit egye házon
alkalmazva
volt felirat is hirdetett.*)
Hogy
már régebben
korcsmául
és étkezőhelyül
szolgált, azt egy 1532.' évi számadási
feljegyzés
bizonyit ja. Ebben ugyanis gr ü nst ü big
ast ha us néven fordul elő. Zöldszobai borral tisztelték
meg a város 1450.
okt. 5-ikén Hunyadi János fiát. A Zőldszobábangyülekeztek
össze 1450. okt. 13-ikán a
városi
polgárasszonyok
s rendeztek
itt
maguknak
áldomást.
mielőtt
a várba
felmentek volna Hunyadi János neje üdvözlésére.
IV. Ferdinand
alatt, tüztől
sokat
szenvedvén,
a házat megujitották,
mit egy
itt létezett
felirat
bizonyitott.**)
E házban 1671. ápr.
ro-ikén
ülésezett
a Bónis
Ferenc felségsértési
ügyében
kiküldött judicium delegatum,
mely a vádlottat
fej- és
jószágvesztésre
itélte,
mely aztán rajta a
Főtéren
végre is hajtatott.
176o-61-ben
e ház
hátsó
részében
szerény
igényü
szinházat
is
épitettek.
szabad
páholyokkai az áldozatkész
nemesi családok
részére
*) l+as Lob hab ich hehulten
lang
Behalt es uuch, wie ilii A II falig.
l iarum die gerue trinkeu
Weill
Pit) íügeu sich ZlI mir hereiu
\\'t,hl her ill das grüu Stübelein
Dariuueu ist g-ut fröhlich
soyu.
**) ))nl\IVs / NoV" Hego Il Vnga ro faVóte
gVrato / pXClllero IlIstaVrata.
(= 1648.)
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abban
játszottak
szinészek
177S-ig
vagyis
a
Halászkapu
elötti
Csáky féle
állandó szinház felépülteig.
178I-ben november hóban a ház árverés útján Krarner kereskedöé lett, ki azt 1400 forinton vette meg. Mai
gazdája
széprnűvű
erkélylyel
diszirette
a
Deák-utca felé. Ez utcában van a b ap t i st á k imaháza.
ZrhaJ'j MikI6!!i-uten. (Z r i nyi
M i k l ó s-G ass e.) Ezen hegyiutca
a Kecskek apű elötti eváng. temető mögött huzódik hegynek
fel s egyesül
a Rázgha
Púlutc.ival, Nevét 1. Ferdinand
király
nagy
hadvezére
s a horvát szla von bán, az IS1~ban a Subiő szláv nemzetségből
született
Zr i ny i Miklós tiszteletére
kapta, ki Szigetvár védelmében
szenvedt
Is66-ban
szept,
7-dikén hősi halált.
Z!!iák-uten. (Sackgasse.)
A Terézvárosnak
ezen a Várútból kiszakadó,
a
Szőlöhegyés a Rayger-utcák
kőzé
eső
vak utcája 1879. jul. ú3-ikán kapta elnevezését.
Zsigluoutl lih"ály-utea. (Z si gm o n el kir á l y-G ass e.) Az Ujvárosnak
ezen a kerti területeken
átvivő hosszú utcája a Gyár-utat,
illetve a justi-sort
kőti
össze
a Kereszt-utcával.
Belészakad
a
Bodza-utca,
áthasitja
a Malornligeti-,
a
Fűzfa-, a Mezó- és a Kertész-utca.
Ez utca
képezi a Sz. András-temető
keleti határát.
Mentében
fekszik a pozsony-ujvárosi
in d ó ház. Nevét ez utca méltán viseli a
luxemburgi
házból való Zs igm ond magyar király
és nérriet császár után, ki Po-

li4t:l

zsonyban
az itt 13HS-től '436-ig kiállított
számos
okleveleinek
tanuskodása
szerint
sok Ízben tartózkodott
s azt sok kedvezményben részesítette.
Itt erősítette
meg
Ő 138s-ben
aug.
rő-ikán
a pozsonyiak
szabadalmait
s igt~rte
meg azoknak
védelrnét
ellenségeik
ellen.
Itt igérte meg 138S' aug. zz-ikén
az általa
a morva
fejedelmeknek
Jodoknak
és Prokopnak elzálogosított
Pozsony visszaváltását. Innen ajánlja 1392 jun. n-ikén
a pozsonyi
Klára-szüzeket
Sribor
védelmébe.
Itt szabályozza
1396 máj. azikén
a pozsonyi
révet és hajózast,
elrendelvén
hat hajónak
a felszerelését.
Itt menti fel qor febr. 1- én
a pozsonyiakar
minden vám alól az országban. Itt menti fel ujból 1402 szept. ro-ikén
a pozsonyi
polgrir okat az egész országban a vámfizetés
alól. Itt rendelte
el 1402
okt.
ro-ikén,
hogy
az országban
senki
utazó pozsonyi embert bárki megkeresésére
is elfogni
vagyelitélni
és javait
letartóztatni
ne mcrészelje.
Itt ujítja meg
1423 jan. r8-ikán
a pozsonyi
Váralj lakói
számára
azok
régi
szabadalmait.
Itt
engedélyez
1430 febr. 6-ikán Pozsony Sz.l\liklós külváros
lakóinak tiz évi adómentességet.
Itt állitott ki 1430 febr. 6-ikán a
városi falakon kivül eső pozsony-uj városi
polgárok
számára szabadalmat.
Itt állűott
fel 1430 már ez. 6-ikán pénzverő
intézetet,
quarting
vagy
firting
ezüsikispénz
verésére.
Itt adott Ő ugyancsak
L.j.30-ban Pozsonynak
cirner-viselési
~s pecsét-használási jogot.
Itt biztosít vámmentességet
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1434 okt. ti· ikán il Pozsonyba az ő és lakói
számára
szállítandó
mindennernű
élelmiszer után. Ugyanezen
király adott I436-ban
júl. 8-ikán a városnak
uj cairner - viselési
jogot. Ugyanő ujitotta meg 1436 ju\. 13,ikán
Budán
kelt ok levelével a pozsonyiak
ama
szabadalrnát,
melynél fogva őket az országban senki sem zaklathatja
áruik és javaik
után s más birónak hatósága alá nem vetheti.
Ő biztosította a pozsonyiaknak
1436 jul. Is-ikén
az I. Lajos k irálytől
1347-ben kapott szabadalom értelmében
ct hanninczad
- mentességet.
De tudjuk, hogy Pozsony anyagi jólétét is Ő igyekezett
tőbb jognak engedélyezésével öregbiteni.
() tiltotta meg 1396 jan.
18-ikán azt, hogy
a pozsonyiaktól
saját
áruczikkeik
után ezer forintig
bárhol az
országban
harminczadot
vegyenek.
Ö adta
meg Pozsonynak
1402-ben jan. az-ikén
az
árulerakasi
és megállitási
jogot,
melyet
utóbb
V. László
1453-ban,
1. Mátyás
1464-ben, II. Ulászló 1508-ban és II. Lajos
1520-ban megerősítettek.
Zsigmond
király
engedélyezte
1418-ban a szerdai heti vásárt,
1430- ban Uj városnak
a szerdai
heti és a
sz. keresztfeltalálási
évi vásárt,
és ő erősítette
meg 1389-ban a laetárenapi
vásárt
és hosszabította
meg 1430-ban a sz. l,őrinczés a laetarenapi
vásárok at. O adta
meg Pozsonynak
1405-ben a legnagyobb
előjogot : az
országrendiséget,
melynél
fogva a város meg hivást kapott az országgyülésekre
és kőztanácskozásokra,
nemkülönben
il koronázrisokra.
Említjük azon
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kívül , hogy Zsigmond ásatta I436·ban Rozgonyi kapitánysága
alatt a várban a kutat,
melynek
költségére
2000 arany
forintot
rendelt a tömlöcben
elhalt Pankucher
fennmaradt vagyonából. Meghalt 1437 decz. <)-ikén.
Holttestét
Pozsonyon
át szállitották
a Dunán Budára
s onnan kocsin Nagyváradra,
hol eltemették
ST.. Lászlónak,
a ma már
csak alapfalainak
nyomai
után ismeretes
egyházában.

Kiegészitések.
Bab-uh~u. Korabinsky
idejében
I78I-ben
Als IS Ház - II t c á nak
(Untere
Hausgasse),
illetve
Poindlgassl-nek
és Unt ere Po in dig ass I-nek nevezték.
A két synonirn elnevezés
egymást magyarázza.
A Haz-utcxa
jelentése
Házi sz ölőutca, tehát bek e rit e t t szőlő, mi érthetővé
teszi a Pe w nt = til tot t tel e k kifejezést.
Gróf Batth,Tálly LajoM·.tnrt.
A Vizikaszárnya
területe 1931 Cl őlnyi vag'yis
1 (1200 O öles) holdnyi
és 731 O ölnyi.
Ilattbyány-tér.
A mai Jezsuitakolostor helyén 1672' ben a Nádaadyés a
Fischer-féle
házak állottak. Ezeket 1672-ben
Kollonich Lipót a fisens számára
foglalta
le. AJ. épitendo
kelostornak
terveit
1699.
jan. 24-ikén jóváhagyta
Rómában
a rend
generálisa.
AJ. épitkezésre nézve megegyezés történt a rend és a város
kőzt 1701.
jún. 30-ikán. Már
előzetesen
1699. ápril
ro-éri tette le Kollonich
Lipót
primás
az
uj collegium-épület
alapkövét.
A collegiumkapuját még csak 1713. júl. 6-ikán nyitottak

meg. 1773. szept, zo-ikdn kelt rendeletével
Mária-Terézia
a Jezsuita-rendet
országaiban
feloszlatta. Okt. z-ikán lefoglalták a batthyántéri collegium
rninden
ingó
és ingatlan
vagyonát.
Levéltárukat
a M. udv, kamara
foglalta
le sennek
aktáival
utóbb
az
országos
levéltárba
került.
A Salvatorcollegium
épülete a feloszlatás után néhány
évig üresen állott. 1777-ben szept. tő-ikán
nyilv. árverésen
a collegium
épületét,
a
hozzátartozó
leülvárosi
kertet
és szölöket
Orrnosdi
nevü polgár vette meg 20 ezer
forinton, s azt átalakitva
vendégfogadóul
rendezte be. 1820. táján az épület a város
tulajdonában
volt és ott kaptak
a városi
elemi iskola tanitói
szabad
lakást.
1820.
máj. r-én ismét
eladtak.
1855-ben Est e i
lVI i k s a főherceg vette meg s adományozta
a visszatélepitett
Jezsuitáknak.
Bél-UátyáM-utca. Az eváng. kis
magyar-tot
templomban
az egyház
egyik
jótevöjének,
lnstitoris-Mossóczy
Mihály lelkpsz emléktáblája
van. Ugyanez
utcában
van az 19°4--ben alkotott
végrendeleten
alapuló dr.
St ein ol eye r-féle
a lap i tv á n y-h á z. Steinmeyer
József
alapitványa
egy házból
és készpénzből
áll, rnindkettő
együttesen
44627
koronát
tesz, melynek
karnatjai, illetve házbére az özvegy halála
után önhibájukon
kivül szegénységre
jutott
kath. és prot est. egyéneknek
segélyezésére
fordittatnak.
Az alapirvanyi
oklevelet
a
városi tanács 1905. május hó t-jén mutatta
be a törvényhatósági
közgyülpsnek.
Búza-IJiac. 1781 előtt die Sai I e r-
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sta ti t néven nevezték,
1781-ben már
Get r aid e mar k t. *)
~sáky-tér.
Korabinsky
idejében
Sz inh á z tér nek
is nevezték a Kossuth
Lajos-térrel együtt. Az e téren levő palotájábanszékelő pozsonyi
kereskedelm i é s ipa r ka mar a az ország egyik
legelső enemű intézménye, rnely 185o-ben
aug. 25-ikén alakult. Célja a kereskedelmi
és ipari érdekek
együttes
előmozditása.
, Területi beosztásához
tartoztak alakulásakor
Pozsony, Nyitra, Trencsén,
Liptó,
Bars,
Hont, Nógrád, Zólyorn, Arva, Turóc, Komárom vármegyék 22 várossal, ma a kamarák folyton való gyarapodása kővetkeztében már csak Pozsony, Nyitra, Trencsén és Turóc vármegyék, Pozsony, Sz.
György, Baz in, Modor , Nagyszombat, Somorja, Szakolca, Nyitra, Ersekujvár
és
Trencsén városok tartoznak. Elnökei 185°1856 Zechmeiste
r György, 1856-1868
Hofer
Károly, 1868-1882 Edi Tivadar,
1882-1899
l\1ih á 1 Yi T. E., 1899-19°1
Sprinzl
Mór, 1901-től maig Sendlein
János. Titkárai 185°-1869
Kr z ize k József, 1870-1890
Sch a t zi er
Frigyes,
1890-1898 dr. 1\1el tzi Oszkár, 1898-tól
maig dr. \Vo 1ff Gerő. l\Iint intézet a kamara jelentékeny
részt vett az ipar és
kereskedelmi érdekek előmozditásában.
1875.
ben alapitott a pozsonyi iparostanoncok
számára
külön raj z t a II fol y a m ot,
*) Korabinsky irja:
malige Sai 1e r sta d t.

Getraidmarkt

oder ehe-

melynek összes költségeit a kamara viselte.
E tanfolyam I887-ig állott fenn. Ekkor a
pozsonyi tanonciskolát
ujjászervezték
s a
rajzoktatást ennek kőtelező
tantárgyai kőzé
vették fel. Ezen intézetre a kamara összesen 6500 forintot költött. I88-t."ben alapitotta
a pozsonyi
felső
kereskedelmi
isk ol á t , melynek fentartására eleinte évi
3000 forinttal, később évi 2000, ma 1000 forinttal járul. I89I-ben alapitotta a kamara a
pozsonyi
s z v i s k o l t és tanmühel y e t, rnelynek
fenntartási költségéhez
IOJO
frt évi járulékkal járt. Ma már ez
iskola és tanmühely megszünt, Azonkivül
mindenkor támogatta
tőle telhetőleg az
ipa rio k tat á s ügyét. Külőnbőző
országos és világkiállitások
alkalmával a kamara részint a kiállirók
támogatása, részint
kiállítási
tárgyak beküldése,
legnagyobb
részt pedig a kiállitasoknak
iparosok által
való meglátogatására
nevezetes összegeket
forditott. Támogatta azonkivül az I875-ben
alapitott ipa rio
k tat á s t é s ház i
ipart
terjesztő
egyesülete t, mely azonban már 1883-ban megszüntette műkődését.
Segélyez te a ném etprónai
posztósok
s z v e t k e z e t t.
Végre tevékeny részt vett több a forgalomra nézve fontos intézmény létesitésében
és fejlesztésében, igy a Duna-szabályozás,
a pozsonyi állatvásár,
közraktár,
az állandó
Dunahid épitése tárgyában.
Rendes évi
jelentéseket tesz kőzzé valamint egyéb fontosabb és terjedelmesebb
szakmunkalatokat is.
ő

ö

á

ő

é

DOlnb-utetl.
Lbben balra (a gymnasium hriuin ) állott hajdan ti a s Ll ell ts ch e
Sch u I h a II s
é-;
ti a ,; II n ga r i sch e
Sch ul h a II s.
Duua-uten.
A Laz arethez
e,~y
nag"y kert is tartozik, a háznak
és kertnek
összterülete
-1-°5-1- U-ölnyi
vagyis
3 (1200
O·öles) holdnyi
és -1-5-1- ::-ólnyi.
Donuer-lIteu.
A X VIlI. században
(17El-ben) LJ r i-u tc a (Herrengasse)
volt it
neve,
mert itt volt Grassalkovich
és il
Pr imris palotája.
Eudlicber-lItea.
Ezen
17tll-ben
Hal ter g ass 1 néven
ismert
utca jobb
felén il Kereszt-utca
sarkán volt 1781-11en
a II er II t~ r st ein,
előbb
Est e r ház ymajor.
E."zsébet-lItea.
libben volt 17;)1ben a Staustadl zj.ij [J ..öl és az Endlicherutca sarkán, hol most az orsz , kór ház van,
a Freymannsstadl,
ein Eck
im l Ialtergassl
5-1-5 C-öl. (Korabinsky)
A llonvédlaktanya
és a Pray-utca k őz t levő területen
feküdtek
1781-ben il báró
Splényi (ezelőtt
Török-féle
h.i z, 2207 [Jöl,
mely átjáróval
birt a Kór luiz-utcaba , továbbá
a Zichy _
István
örököseinek
3468 [J-ölnyi
telke,
valamint

a Pauer-,

Günther-,

Astmann-féle

telkek.

E!ottt>rbázJ'-tér. Területe
18168 O
olvlyi V:orabinsky
szerint.
Halácsy
szer int
1l5'j6 I l-őlnyi
vagy is q (1200 O-öles)
1,01<31.)1 cs 7<)Ú O-ölnyi.
A primasi
nyári
l-'al..\ta
(fTlrli
katonai
kórház)
3015, a
hoz zat ar! OLoH kert
12306 [J-ölnyi,
vagy is

6!)(;

23 (1200 LJ-öles)
területtel
birt.

holdnyi

és

549

O-ölnyi

Fereuc-JÓzsef ..hid. 1904-ben 38
ezer

633 korona

volt a hid vám.

FrigJ'e!ll

föherceg.út.

Ez utcában van a 13 a u m a n n- fél emu z eum, mely
mindennemü
r~giség'eket:
bútorokat.
képeket, fegyvereket
de főleg órákat tartalmaz.
Ez utóbbiak gyüjteménye
ritkaság
számba
megy, mert az órakészítés
fokozatos haladását tünteti fel.
Huulwel ..utca. 1682-ben jul. 7-ikén
ez utcában nyilt meg Michaelis Tamás vagy
Tirnpf
János tulajdonát
tett bérház ban a
protestáns
iskola.
Ma ez utcának
éjszaki
részében,
melyet délfelől az Orsolya apácák
kolostorának
épületei
fognak
be, van a
nevezett
kolostor
elemi iskolaihoz
a bejárás.
I!I!Ikola.lulvar.Régi neve Schlagb r u c k volt, mert itt vágták
a zsidóság
számára
a nagyés aprómarhat.
Jelenleg
csak a tyúk- és liba- mészárszék
van itt.
J ••
~itl.8or. Itt van a Hubert Ferenc
ácsmester
és épületfa-kereskedő
telepe
és
feldolgozó
gyára,
vízhatlan mész- és portland-cement
raktára.
A Jus t i- sor
és a
Dug o vit s Tit u 5-utca sarkán
pedig
a
Poz so nyi
1par tes t üle t székháza áll.
E kétemeletes szép ház 1903-1904-ben
épQ:t
Hub ert
József budapesti
épitész
tervei
szerint. A város 1903 jun. 2-ikán
trrtot'i
kőzgyülésén 30 évre 2000 korona sul;venti.6t
szavazott
meg az Ipartestületned.
au.•.5~ 3iki kőzgyülésében
pedig a JL'Sci-sor,..)n egy
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2720·öl
kiterjesztésü
telket
engedett
át
házépítésre.
H)03 okt. havában kezdték meg
az épitést s 1904-ben okt. havában
már
készen
állott. Az [ par tes t üle t mint
intézmény az 1884 évi X VU t.-cikk értelmében
1892-ben alakult.
Feladata
arról
gondoskodni,
hogy az iparosok és segédek
kőzőtt
rendezett viszonyok
álljanak fenn;
hogyatanoncügy
rendeztessék ; hogy az
iparosok
és tanoncok
vagy
segédek közt
felmerülő
surlódások
és vitás kérdések
elintézésére
békéltető müködés
biztosittassék; hogy
segélypénzrárak
létesüljenek
j
hogy az iparosok anyagi érdekei szővetkezetek alakitása
által elörnozdittassanak
és . hogy a hatóságok az iparügy tekintetében kellőleg tájékoztassanak.
1892-ben febr.
hó zo-ikén volt az alakuló gyűlés. Ez év
szept, h6 3-ikánjóváhagyattak
alapszabályai
s 1903 márc. zq-ikén
volt az első rendes közgyülés.
1903 nov. hó 13-íkán dolgozták ki a békéltető
bizottság
alapszabályait, J894-ben febr. 28-ikán fogadta el a
kőzgyülés az ipartestület
kebelében létesitendő
munkakőzvetitésnek
a szabályzatát.
1894 óta rendez
az Ipartestület
tanonc
munkakiálliuisokat.
melyeken átlag 120 tanonc vesz részt. E kiállitásokon
évenkint
átlag 600 korona erejeig
menő jutalmakat
osztana k ki. A kiállitasi
alap már 3026
koronára rug, melynek
kamatai
évenkint
sxorg almas tanoncok
jutalmazására
fordittatnak. 1899-ben őszön ipari helyi kiállitást
.renclezett, mely Frigyes
főherceg védnöksége alatt állott. E kiállitást 105,347 egyén
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látogatta
és 24.798
koronányi
tiszta
nyerességgel
zárult. Az 1902 évi szept. havában tartott
országos nemzetgazdasági
kiállitáson
az Ipartestület
kúlön ipari pavillonnal volt képviselve.
Az 1903-ban szeptern
berben Zsolnán
rendezett
ipari kiállitáson
a pozsonyi
tanonciskola
a nagy dijat,
a
kiállitás diszolelevelét
kapta. 1902. január
r-sején életbe I?ptette
az ipartestületi
betegsegélyző
pénztárt.
Első elnöke 1896 febr.
,,-ig B ii II m l er J<ínos András, ki mint
iparos
t~gy virágzó
hentesüzlet
után örvend jdt:s
hirnek, mint Pozsony
kőrnyéke
gombáinak
t anulm.iuyoz ója ps leuója
p(~dig
nemzer.kőz:
tUd0Il1<111)'OSh irnévnek
örvend.
Utána 1~96 febr. 5 ik étől maig az Ipartes
tület
elnöke Kor C e János, az intézetnek
kezdettől
fogva leglelkesebb
és leg(il1zetlenebb tümogatója
és fejlesztője,
Pozsony
polgárainak
egyik
leg f<lradhatatlanabbika.
KáIJtnlau-utca.
Ebben
állott
Kora binsk y idejében
a ht~rceg Esterházyféle ház. wekhes
noch nicht é1l1sgebauet,
ein 1hIrchlulIS auf die Schlossbergergasse
sarnmt einen Lwinger
695 U öl. Allhier
sind őfters musik alische A kadernien gehal
ten wor den.

Kornhllber

i\..ntlrÁHi.ut,ea.

(Kornhuber
Andrásgasse.)
Az 1905
évi mrijus i -én
tartott
városi
k özgyülés
Ortvay Tivadar
előterjesztésére
egyhangulag elhatározta,
hogy
egyik
a jövőben
megnyitandó
utcát dr. Kornhuber
András
nevével fogja jelölni. A város ezzel kegyetének akar kifejezést
adni azon kiváló tu-

domanyos érdemek fejében, rnelyeket Kornhuber András
Pozsony kőrül szerzett.
6
egyik alapirója
a pozsonyi orvos- és ter
mészeuudornányi
egyesületnek,
melynek
kőzlőnyét
éveken
át önzetlenül
s nagy
gonddal szerkesztette.
Éveken át tariárkodott Pozsonyban
a föreáltanodában.
Bejárva
évr ől-évr e Pozsony
környékét
s a KisKárpátok
hegység f!t, ismertette
jeles érdekezesekben
annak geologiai, növény-, állattani és kövületi
nevezetességeit.
Jelentékeny része van Pozsony vidéke földtani térképének
szerkeszt ésében
Becses adományokban
részesitette
úgy a pozsonyi term észetrajzi mUZe1ll110t mint a pozsonyi orvosés term.szet tudósok
könyvtárát.
Az ujabban keletkezett
népkönyvtárt
is tetemesen
gyarapitotta.l\linden
tekintetben
tevékenven
bozzájárult
ahhoz, ho.~y Pozsony
szellemi
tőkéje rninél dúsabban
kamat ozzék , Született
1824--ben aug. 2-ikán Kernateuben
Ausztriában, 1852 au.~. I-sejétöl 1861 szepi. 7-ikéig
a pozsonyiföreáliskola
természetrajzi
tanára. Innen a bécsi cs és k ir. polytechnikumr a jött mint nővényés állattani tanár.
Majd annak nagyérdemtí
rektora.
Nyugalomba l~pése után Bécsból ismét Pozsonyba jött, itt élt s folytatta fiatal lelkesedéssel tudományos
rnüködéset
s tett közzé
szárnos cikket
részint
a Pr. Zeitung-ban,
részint
az orvosés természettudományi
egyesület
kőzlőnyébcn
valamint a Pozsony
és környéke
cimü kiadványban.
Tudományos érdemei
fejében az udvari
tanácscsi
cimet
és a lll. osztályú vaskorónarendet
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~Ieg-I;alt Bécsu~1I 1905. ápr. z r-ikén.
Hült tetemei Pozsonyban
a Sz. Andrástemetőben
nyugosznak.
Országút. A virágvölgyi
protest.
elemi iskola itt volt, aztán a Kereszt-utcában.
Tanit6 Barrsch György
17R<)·ig-. A
tanulök
száma
(,10-ra is rug-ott.
kapta.
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UTÓSZÓ
Pozsony
romokball

700 éves évfordulójrit
heverő város 1291-bcll

ünnepli annak, hogya
Ill. Andnistói
a városi

privilégiumok
megerősűését
megkapta.
Ebből
az alkalomból
adja ki a Püski

Kiadó
Ortvay
Tivadar
1905-ben megjelent
"Pozsony
város utcai és terei"
cÍlIlÍÍ munkajat,
mely mind a mai napig a legpontosabb
ismertető
leírása a város fcjlődésének,
történelmi
nagys<íg<Ína k, kult ural is jelentőségének.
Ez a fel ismerés
vezerelte az utószó szcrzőjét,
amikor az újbóli kiadást szorgalmazta,
és ezért mond most h.il.is kőszőnetct
a kiadónak.
Tudjuk,
hogy c kötcr Illa nuir "csak"
dokumentum,
s
sz.imot kellett magunkban
vetni azzal, hogy II viiros utca-,
tcrneveinek
a trianoni
dőntés ut.in a fokozatos
feledtetes
leli a sorsuk, s hogy 1945 uuin nuir nemcsak
a neveket,
hanem az egyes
utcákat,
tereket
és jeles
házaikat
is

eltűntették
Vall-c

a föld Iclsz ínéről.
értelme

akkor

a kőnyv

mcgjclcntet

cscnck?

Igen - lllert rajtunk kíviil, a mi gcncnicioukon
kívűl
m.ir senki scm fogja czt mcgtcuui. S a kővctkcző
sz:izadha
úgy fogunk .itlcpni, hogya jővő nemzedékeknek
csuprin
Iclsxiucs
ismeretei
lesznek
a viiros egykori 'nagyságáról,
s majd csak történészek
vesznek kezükbe Pozsonyról
szóló
régi könyvckct;
mcrt a pozsonyiak,
akiknek
emlékeiben
szűlciktől,
uugyszűlő őseiktol még úgy élt Pozsony, mint
Ortvay kőuyvébcn,
azok is kihalnak.

Elöszőr
1904-ben, LI Nyugatmagyarorszrigi
Hírmondóban vetette
fel Ortvuy
Tivadar
cgy "lchct(>lcg
rövidre
fogoll magyunizó
kőuyvccskc"
szükségességl;t,
.uncl y
ismert l'I lll; Pozsony utca- l'S tcrneve-inek
crederet cs a
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híresebb
épűlcrcihcz
egy ilyen kőnyvccske

fííZtídö adatokat.
Véleménye
szcrint
,Jcléhn:s/ti
a lukoss.ig IlIdás\'úgy{íl.

felebreszti
és nőve li annak tortcncti érzékél. .. A tud.isvágy
cs tőrtcncti l'rl.l~k felébresztesc
nyilván a legjobb mód arra,
hogya
lakosság intelligenciajának
sz ínvonalat cmcljűk, s
neki

kedvessé,

drúgúv:i

tegyiik

azt

a m uni c ipi um ot ,

mclynck

szűlőue
vagy ullandóau
megtelepedett
polgára.
Bizonyos
öntudattal,
büszkeséggel
fogja magtit itthon
és
külfőldőn
pozsonyinak
mondani ... " A cikk végén pedig
kifejtette,
hogy c kőny kiadasát
a városi tanácsnak
kell
magéira vrillania,
"mivel annak tekintélye
nagyobb
biztositokot nyujt a kisérlct si kcrűlcsónck."
A könyv megjelenescnek
kőrűhnénycit
vizsg.ilvu
Iclt.irul clőu iink Pozsony századeleji
állapota, gyors fejlődesc
és kicpúlesc.
Ortvay Tivadar a viiros rörvényharósagtinak,
valamint
a Kővművclődcsi
Tarsulat
igazgato-valaszuuanyiinak tagjaként,
tov.iblxi mint Pozsony vártuegye
Régl~szeti es Tőrtenolmi Egyesület valasztott alclnőkcponiosan
ismerte azokat a viirossal kapcsolat os di)ntésekct,
amelyeket nagyon
gyakran
az aktualis politikai
szempontok
befolyásoltak.
Az un. "Illagyarú.ó
kőnyvccskét"
cmluó
cikk elöli nehány
nappal ugyancbbcu
az újs;Ígban
megjelent "Új utcancvck"
cimű ír;Ísa kőzclcbbről
is megvilágítja azokat
a tcudcnci.ik.u
cs felmerülő
prohléuuikat
amelyek
a - Ikes ki)/.clsl'gl'vel
is lIlagy:lrú.hatú
clnémctcsitésscl
j.irtnk. "A holnapi, hétfiíi városi ki)/.gylilesben, úgy hallom, induv.inyt
fog tenni a tanries ncluiny
újon nyitott utca elnevezése
iránt. Minó utcuncvck
jőnnek
javaslntbu,
nem tudom - írja a cikk ekjL:n Ortvay
- ele
tartok attól, hogy amint eddig, úgy eZ alkalommal
sem
lesz a város tőrtcncti jellegére
célzó alapelv az iranyadó."
A viiros nagyar;íll)'ú
kicpűlcsc,
terjeszkedése
kővctkcztéheu [clmcrűk] uj utcuncvckkcl
kapcsolat han hangsúlyol.I.a,
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hogy" ... amint a városnuk területi és kiépítési Iejlódesc
egyre folyamathan van, úgy kell annak történcti jelleget
a jővórc
nézve iSllllcgfclclö
utcanevekkel
Iix irozni ...
Pozsonyra nézve i. fontosabbnak
tartom azt, hogy jeles
szűlőttjci neveit elébe helyezzük oly országos neveknek
is, melyck viselői il város anyagi és szellemi culturajaval
vagy egyáltalán semmiképpen vagy csak igen lazán vannak
ősszefüggésben.
Pozsonynak
érdekében fekszik, dc sót,
erkölcsi kötclessége
is, hogy azt a dicsőséget,
melyct
szamara egyes jeles fiai tehetségükkel
és munkájukkal
kivívtak,
a város külső arculatán ragyogtassa.",
majd
egymás után felcmliti tudósok
és történetírók,
Preysz
Kristól',
Pray György, Korahinsky,
Endlicher
István,
Rakovszky István, Rónay Jucint , Knauz Nándor, Thaly
Kalmán, s olyan művészck, mint Donner. Mcsscrschmidt,
Tilgner neveit, míg végül szintc elkeseredett kifakadással
írja: "Mit szóljak arról, hogy Schönberg György, Sankfulvai Antal, l3albi Jeromos pozsonyi prépost ok dicső
neveit mi scm tartja városunkban
emlékezetben! ... Mi
több még azon királyok
neveivel
scm ékesítjük
fel
utcainkat, kik mondhatui Pozsony tekintélyének
és polgársága anyagi jólétének mcgtercnuői, a városi autonómia
savlÍrasi
orszagrcndiség
alapvctói
voltak ... A viirosi
privilégiumokat
osztó Ill. Endre kir.ily nevével hol tultilkozunk?
Az Andras utcát pur ev előtt dőre módon
Andrássy Gyula névre v.ilrozrutuik .it! Az Albert tér nem
a városi cuucrt, illetve a városnak dunai hidat, dunai vámés revjogot adó kinilynak, hanem a tescheni hercegnek a
nevét tartja fenn, mi ugyan rendben van, dc ami akiníly
nevének hiányát
azért mégsem mcntcgethcti.
L~skérdem,
mclyik utca hirdeti annak a nagy Hunyadi Matyas kinilynak
a nevét, ki a viirosnak aranybullat,
vörös viasszal való
pecsételesi
cs pallos-jogot adott, viirosunkbun egyetcmct
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állíttatott,
fényes műalkotásokat
létesített,
ragyogó
udvartartásúval
azt a nagy politikai események
élére emelte? ..
Idegen,
ha még oly Fényes nevekhez
nyúlni,
mikor
a
magunk
nevezetességeinek
bősegcben
vagyunk,
fonák
eljárás, helytelen
dolog"
- jegyzi meg.
A némel származású
és Krassó-Szörény
vármegyei
szűletésű
Ortvay, a túlzó clnémetesítés,
valamint
a történelmi múlt oktalan,
de tudatos
feledtctésével
szemben
emelte fel szavát. Számunkra
szintc hihetetlen,
hogy már
a század elején felhívta
a figyelmct
arra, hogy a város
lakossága
nem ismeri Ballus, Felbinger,
Jeszcnák,
Pray,
Bél, EdI, Bclnay,
Vitéz,
Bauhy.iny,
Zichy,
Kisfaludy,
Apponyi,
Esztcrházy,
Vcdcőlőp,
Széplak,
Bast ya stb.
utcanevek
ereeletér. Úgy vélte, hogy cgy utca- l~Stérneveket
tárgyaló
kis kőnyvccskc
oly mértck ig képes felebresztcui
a ,,1aknss:íg tud.isv.igy.it ", hogy az "h(')vchb forrasok
ut.in
is fog v.igyakozni,
... miglcn a viiros rendszercsen
írott
tőrtenetet
el nem olvassa."
Ez utóbbi
megjegyzésével
nyilvánvaló
burkoltsaggal
az 1892-1903 kőzőu magyarul
és nemenil
kiadott
"Pozsony
viiros tőrténctc"
című het
kőtctcs
művérc utalt, mcly munka
mind a mai napig a
lcgkimcruőbb
és legpontosahb
feldolgozasa
a viiros 1526ig terjedő történetének.
Kevésbé
ismert tény Illa mar, hogy Ortvay a pozsonyi
első takarékpénztár
megbiz.isaból
írta meg hatalmas
művét. A pénzintézet
1885-ben,
fclsz.izados
műkődésénck
kivant ernléket
állitnni egy, a város történetér
feldolgozó
könyv megjelentetésével.
("Dr. Gervay Nándor javaslatára
a pozsonyi első takarékpénztár
1885-bcn nagy lelkesedéssel
elhatározta,
hogy félszázados
műkődésénck
emlékére
Pozsony város tőrténerét mcgíratja s polgúrtársait
oly könyvvcl
aj.indékozza
meg, amelybő I szülő városa múltját alaposan
megismerje"
- tudj u k meg a kort.irs visszacm lckezésekbő
1.)
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A kőnyv megirtisa és megjelentetése
valóhan hatalmas
vrillalkozris
volt. "A feladat nehézségei
kőzé tartozott,
hogy Pozsony történetének
némely rész lctét egyesek
feldolgozták
ugyan - írja Márki Sándor, dc Bél Mátyás
másfélszrizados nagyérdcmű, dc nuir régen elavult nagy művét
kivéve - ősszefüggó en, rendszeresen senki sem írta meg."
Csaknem húsz évvel Ortvay előtt Rakovszky
István
ősszeírta ugyan és elemezte a város régiségeit és középkori
fejlödését, dc CI Pressburger Zeitung 1877 -es évfolyamában
közzétcu "Alterthümliche Überlieferungen von Pressburg"
című inisrinak kututása kizárólag
a városi számadókőnyvekre szorítkoztak. Ortvay a Protocollum Testumentorum
valamint Rakovszky adatainak a Ielűlbínisalával
és kiegészűésévcl
írta meg nngyszabású,
a város egész történetét
az Árpádkortól
a moluicsi vesz ig felőlelo művct . A
káptalan országos lcvcluinin, a viirosi és budapesti országos
lcvcltrirakou
kíviil a Buuhy.inyuk
és az Esztcrhazyak
levelniniban is kutatott. A pontos adatkőzlésck méltatásával kapcsolatban
Murki megjegyezte,
hogy a munku
eredményesegchez
" ... idejárult. hogy Pozsonytnil gazdagahb leveltriri anyaggal egyel len egy magyar város sem
dicsekedhetik ... ". A könyv részletesen taglalja a város
kőzcpkori fejlódcsér. topografi.iját,
építészet i emlékeit,
jogszervezerét.
a lakosság ősszetételének
kiulukulus.it ,
életet, a világi és egyhűzi szcmclyiscgck
tcvckcnyscgct,
a tőrtenolmi eseményeket sth.
Elgondolkodtató,
hogy egy viiros polgúrs:íga a század
elején olyan igénnyel lépett fel, mint a "Pozsony város
tőrténctc" mű megrendelése,
s az is, hogy egy fentebb
ismerteten megrendelésból
olyan alkotás szűletett, amely
mind a mai napig egyedülálló
- hogy Ortvay kőnyvc óta
sem szülctcu alaposabb,
igényesebb,
kutut.isi célokat
szolgáló
forriisértékű munka Pozsony ról.
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Tulajdonképpen
e tudós igényességgel
megírt hét kőtetes mű "rövidített, népszcrűsitő"
változatának is tekinthetjük azt a nehezen
meghatározható
műfajú
kőtetet,
mclyet most hasonmás kiadásban
az olvasó is kézben tart.

Ki volt Ortvay Tivadar, kinek neve ma nuir csupán a
"Pozsony város története" cimű könyv írójaként ismerI,
akit a Kerepesi úti temetőben a Magyar Tudományos
Akadémia, a Magyar Heraldikai és Genealógiai
Társaság,
a Magyar Történelmi Társulat nevében Fejérpataky Laszló
búcsúztatott,
s kit utána, végakaratauak
mcgfelclőcn
Pozsonyban,
a Szcnt András temetőben
édesanyja sírja
mellctt

temetrek

CI '?

Ort vay Tivadar 1843-ban szűlcteu
a Krassó-Szőrény
vármegyei
Csiklovabányrin.
Apja Orthmayr
Károly a
kincsuiri
réz- és vashámorok,
és bányák
tiszttartója voll.
A nemet származású
családot
Mária Terézia telepítette Ic
a Temesi Bánságban. Ortvay a temesvári gimnuziumban
érettségizett, majd teológiát tanult. Pappá szeutelés után,
1866-\(')1 Oravicán és Csiklován káphinkodou.
Mindjárt
papi hivatása
kezdetén
elindult tudós-tőrténészi
pályafutása is. 1866-ban kiadja Bél Mátyás "De servitute Hungarica" c. kéziratát. 1870-hclI helyettes tanár lesz II lugosi
róuiai-k
atol ikus g imnaziumban.
A következő
évtől
Szcntkl.iray Jenővel folyóiralot jelentet mcg a "Történcli
Adattar Csongr.idcgyluizmcgyc
hajdunahoz cs jclcnéhcz"
címen. 1872-bcn bölcsészeti tudományokból
(kőnyvés
levcluir)
doktoral
és lanúri ok levelet nyer. 1873-lól a
Magyar Nemzeti
Múzcum
régiségtáranak
őrscgédc
lesz;
akkor kőltőzik fel Csanádról Budapestre. 1874-hcn ujabb
doktortitust
szcrcz
rcgcszctból
és nuivészcuőrtcnctból,
valamint
num izmatikahól
. 1875-lól egyiitt szcrkeszti

Hcnszlmann

Imrevel

az Archeológiai

ÉrtcsÍlill.

Munka-

Flórizs,
Pulszky
Ferenc,
Lipp József,
tarsai - Rómer
Myskovszky
Viktor, Doboczky
Ignác, Hampél József
szellemisége
még jobban
elmélyítik
benne
II magyar
történelem
és művészet
iránti elkötelezettség
érzését.
Az
Archeológiai
Értesítőben
közzétett
"Dada
és Mocsia
területen"
című tanulmányát
tovább folytatva
dolgozza
ki
a "Margulll
és Contra-Marguru
helyfekvése"
című akadémiai székfoglalóját.
1875-bcn
a pozsonyi királyi akadémia történelem
tanárának nevezik
ki, 1894-bcn
az akadémiai
tanszékének
mcgturtásaval
a pozsonyi
orsolya-rendi
apaerik
akkor
alapított
tanítóképző
intézetének
igazgatója
és egyben
tumira lett. Egy évtizeden
tit Frigyes
főherceg
l.inyainak
tőrtenelem
tanara.
Papként
vilag] funkciókat
vállalva
a város missz.ion.iri lisa volt mindcn tekintetben.
Rcudkívűl jclcutós szeroper
j,itSZDII annak
k(iúkt~bell
is. A Pozsony
v.irmcgyc i
Régés/.cli
és Tőrténchui
Egyesület
ulcluőke,
tagja volt a
nemzeti eszméket
felvállaló Toldy kőrnek, a Kőzművelődési Társulat
igazgató-v.ilaszunany.inak,
az OrVOSlerJlH':szcuudonuinyi
Társulatnak,
a pozsonyi
Jogakadémiai
Segélyegylet
tiszteletbeli
tagja, Hogy nagy kőztiszteletnek
örvendett,

mi sem bizonyítja

jobban,

mint hogy

1902-ben

a város tőrvényhatósagtinak
tagja leli, majd 1906-ban,
nyugdijazrisakor
a városból
való Budapestre
költőzésekor
annak diszpolgárává
választották,
1906-ban,
negyvenévi
kőzszolgalata
után való nyugalomba vonuliisa
alkalmaból
a pozsonyi
Édcr nyomda egy
rövid detrajzi
ismertetés
mcl lókclcsévcl
kiadta
Ort vay
Tivadar írói munk.iss.igunak
teljes bibliográfiajat.
A SZ<Í1Il
szcrint
261 tételben
felsorolt
írások
kőzül az egyik
legjelentősebb
"A Magyarország
cgyluizi
Iőldlcinisa
a
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XIV. század elején" cimű két kőtctes, 1891-bl:n megjelent
hatalmas munka, valamint az 1882-bcn az Akadémia
történelmi
bizottsága által kiadott "MagyarorsZ<ig régi
vízrajza a XIII. század
végéig." című földrajz-történeti
feldolgozás.
Nyugállományba
vonulása után, 1906-ban kőltőzőtt
CI
Pozsonyból. Budapcsten. a József kőrút ) 67. szám alatti
ház földszinti lakásában, majd 1908-túl a várban, a Dísztér
12. számú
házban lakott és dolgozott haláláig
- 1916.
július 8-ig.
Pozsonyi életével nemcsak benne ért véget egy korszak ... 1914. december 20-án barátjához írt levelében a
múltat
kutató tudós pap elkeseredett
sorait olvassuk:
.,Nekem alaposan megzavarta a háború lelki békémet, bízó
kilátásomat,
jövőbe vetett reményeimet."
Az oroszok
kárpáti bctőrésébeu
már Budapest veszedelmét
is sejtette:
.,Valah;Ínyszor látom az Akadémia
palotájából
a lánczhidat, agyatuba
furakodik
a terror: vajjon nem lesz-e
csakhamar romnui." Szavai uyom.in .,hitjuk nemcsak II
rombadőlt
hídat, dc a hidakat,
- a v a losakat és II
szellemieket, az országot, a városokat, eltörölt utcaneveket.
utcákat ...
A múlt századi nagy művészcttőrténész-,
régcszkutatók
- Hcnszlmann Imre, Ipolyi Arnold, Róiner Flórizs névsora,
munk.issaga, mcntalinisa Ortvay Tivadarral végérvényesen
lezárult .
Szabó Lilla
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Pozsony 1991-bcn ünnepli hétszáz éves évfordulóját
annak, hogy 1291-bcn Ill. Andrástói a városi privilégiumokat megkapta.
Ebből az alkalomból
adjuk ki Ortvay Tivadar
1905-ben megjelent "Pozsony város utcái és terei" cimű
660 oldalas munkáját,
mely mind a mai napig a
legpontosabb ismertető leírása a város fejlődésének,
történelmi
nagyságának, kulturális jelentőségének.
Tudjuk, hogy e kötet ma már "csak" dokumentum,
s számot kellett magunkban vetni azzal, hogy a város
utca-, térneveinek a trianoni döntés után a fokozatos
felcdtctés IcU a sorsuk, s hogy 1945 után már nemcsak
a neveket, hanern az egyes utcákat,
tercket és jeles
házaikat is eltüntették
a föld felszinéről.
Van-c értelnie akkor a könyv mcgjeleutetésének?
Igcn - mcrt rajtunk kivűl, a mi gencráclónkon
kivül
már senki scm fogja ezt mcgtenni. S a következő
századba úgy fogunk átlépni, hogy a jövő nemzedékcknek csupán Iclszines ismeretei lesznek a város
egykori nagyságáról, s majd csak történészek
vesznek
kezükbe
Pozsony ról szóló régi könyvcket;
mcrt a
pozsonyiak, akiknek emlékeiben
szűleiktől,
nagyszülő
őseiktől még úgy élt Pozsony, mint Ortvay könyvében,
azok is kihalnak.

