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293
sorszám utca

házszám
1810-ben

kerttípus

a parcellák
telkenként 
összesítve

(nöl)

20 Széchenyi tér 620 Házi kert 287,00

21 Széchenyi tér 621 Házi kert 404,00

22 Széchenyi tér 622 Házi kert 436,00

23 Széchenyi tér 627 Házi kert 113,00

24 Rákóczi utca 628 Házi kert 95,00

25 Rákóczi utca 629 Házi kert 86,00

26 Rákóczi utca 630 Házi kert 55,00

27 Rákóczi utca 631 Házi kert 45,00

28 Rákóczi utca 632 Házi kert 168,00

29 Rákóczi utca 633 Házi kert 80,16

30 Rákóczi utca 635 Házi kert 70,00

31 Rákóczi utca 636 Házi kert 61,00

32 Rákóczi utca 637 Házi kert 56,00

33 Rákóczi utca 638 Házi kert 58,50

34 Rákóczi utca 639 Házi kert 114,00

35 Rákóczi utca 641 Házi kert 168,50

36 Rákóczi utca 642 Házi kert 82,00

37 Rákóczi utca 643 Házi kert 74,00

38 Rákóczi utca 644 Házi kert 127,00

39 Rákóczi utca 645 Házi kert 36,00

40 Rákóczi utca 646 Házi kert 104,00

41 Rákóczi utca 647 Házi kert 42,00

42 Rákóczi utca 648 Házi kert 65,00

43 Rákóczi utca 649 Házi kert 239,00

19.478

1. táblázat Kertek a Hosszú sor déli oldalán, telkenkénti összesítéssel
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294Dávid Ferenc : A süttöri Esterházy kastély és pertinenciája 1760 -ban

A süttöri Esterházy uradalom 1760 végén fölvett urbáriuma178(178) képet ad arról, milyen volt a süttöri
kastély, a hozzátartozó kert és erdı másfél évvel Esterházy Miklós hercegi rangra emelkedése elıtt, azt
megelızıen tehát, hogy a hitbizomány uraként megkezdte annak a kastélynak és kastélytelepülésnek a
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kialakítását, amelyet Eszter-háza néven ismerünk. A forrás a következı tematikus egységeket
tartalmazza:

General Coscription pag. 1.

Ortschaften etc. 

Der dem Sütörer Schloß beygeschriebene Provent 4

Beschreibung von dem Schloß, und dessen zugehörde 5

Von dem Dorffe Sütör 10

Von den Marckht Szent Miklos 41

Anmerkung von dem Lesvarer weesen 60

Connotation wegen der Freyhäuser in Szent Miklos 72

Wegen der Gräfin Excell. Fundo aldorten 76

Von dem Dorffe Csapod 85

Von dem Praedio Göbös 106

Von dem Dorffe Agyagos 112

Von Szergény 121

Nagy Endrıd 134

Von der Portion in Szerdahely 145

Von der in Saaroth 148

Haubt Extract von dem gantzen Dominio 149

Die Tabella samentlicher Conventionalisten 150

Tabella von allen Herrsch[aftlichen] Beneficys in Dominio 152

Tabella von den jährl[ichen] Zehent Ertrag 153

Süttört és a mellette fekvı településeket Esterházy József gróf váltotta vissza a St. Lambrechti bencés
apátság illetve a máriacelli kolostor zálogából, s alakította önálló birtokká szentmiklósi uradalom
néven. Itt, Süttörön építtetett egy kisebb kastélyt 1720-ban Anton Erhard Martinellivel179(179) azért,
hogy a család hercegi ágának másodszülött fiai is bírjanak ilyennel a család központjának,
Kismartonnak a közelében.180(180) A kastély 295helyének kiválasztásában a Lés vadászatra igen
alkalmas tölgyerdeje valóban szerepet játszott, de az épület nem vadászkastélynak épült, ahogyan azt az
irodalom Korabinszky (1786) és különösen Vályi (1796) nyomán máig ismétli.181(181) 1721-ben
Ester-házy József meghalt, s a szentmiklósi birtok más javakkal együtt másodszülött fiára, Esterházy
Miklósra (1714–1790) szállt, akinek a javait anyja, Maria Octavia Gilleis, és gyámja, Erdıdy György
igazgatta nagykorúságáig. A kastély építkezésének a befejezése Miklós házasságának (1737) illetve
nagykorúságának (1738) évére maradt.182(182) Hogy mit alakított rajta Esterházy Miklós a következı
évtizedekben, annak megismerését segítik azok a leírások, amelyeket Johann Bernard de Wester, a gróf
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könyvelıje készített 1760-ban, s foglalt bele az uradalom urbáriumába. 

A szöveg egy részét Hárich János hercegi levéltáros hagyatékában lévı gépiratos másolatból Elsa
Radant közölte 1993-ban,183(183) de a magyarországi könyvtárakban föllelhetetlen zenetörténeti
folyóirat cikke a Fertıddel és annak kastélyával foglalkozó történeti-mővészettörténeti irodalomban
nem vált ismertté. Ez indokolja, hogy a szöveget, immár az eredeti levéltári forrásból újra közöljem, két
verzióban. A magyar fordítás a kastélyról és úri használatú környezetérıl szóló szövegrészeket, a német
másolat ezeket és a többi süttöri épületrıl szólókat is tartalmazza. Nem közlöm az egyes épületek és az
erdı hasznáról szóló szövegrészeket, mert ezek csak az urbárium egészével együtt alkotnak értelmes
egészet.
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születésnapjára / Dávid Ferenc: A süttöri Esterházy  kastély és pertinenciája 1760-ban / A
kicsiny süttöri kis kastély, s tartozékai

A kicsiny süttöri kis kastély, s tartozékai

2008. LXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM / Város és m ővészet Tanulmányok Askercz Éva 70.
születésnapjára / Dávid Ferenc: A süttöri Esterházy  kastély és pertinenciája 1760-ban / A
kicsiny süttöri kis kastély, s tartozékai / A kasté ly maga, s ami benne található

A kastély maga, s ami benne található

E több mint grófi süttöri – németül Schütern-i – kastély fekvése szemet gyönyörködtetı, különösen a
hasonlíthatalanul szép dísz-, illetve virágoskertje miatt, amelyhez a kastélyhoz közeli Lesch erdı is
hozzá tartozik 3 fıalléjával. Az erdı a félórányi távolságban fekvı Szentmiklós nevő mezıvárosig
tart, amelynek templomtornya a kastély sala terrenájából a középsı, avagy fıallén át világosan
látható. S ez nem csekélység. 
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A kastély lakosztályairól, szobáiról

A földszint két oldalán 13 különbözı, szép szoba van, melyeket tükrök és csillárok díszítenek, kiváló a
berendezésük és szépen festettek. Különösen a földszinti sala terrena, amely nyáron ebédlı, s ahol az
asztalnál ülık kitekinthetnek a szép kertre, s azon túl az allékon keresztül Szentmiklós templomtornyát
láthatják gyönyörőséggel.

296A második kontignáción avagy emeleten ugyancsak 14 szoba van a két oldalon, csodálatra méltó
berendezéssel, tükrökkel, kifestéssel, valamint egy nagy és magas díszterem, szinte hercegi lakrész. 

A harmadik traktusban avagy kontignáción ugyancsak 14 szoba van a két oldalon. Ezek legtöbbjében
az udvari alkalmazottak laknak, s bár e szobák nem olyanok, mint a korábban leírtak, ezek is
szabályosak, s jól berendezettek.

Összefoglalóan: bár a kastély nem tőnik nagynak, 41 szoba és 2 szép terem van benne, van egy
megfelelı pincéje is, valamint egy olyan szobája, amelyet udvari kápolnának rendeztek be. Az udvari
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káplán minden nap misézik itt. 

A kastélynak van órája is, két haranggal. Üti a negyed- s az egész órákat. A kastélyt jól megépítették,
s még jó állapotban van.

Kommentár: 

A „több mint grófi” megfogalmazás, amellyel de Wester elkezdte a kastély leírását, s a „szinte hercegi”
kifejezés, amellyel a dísztermet jellemezte, a kis grófi udvar hivatalnokainak közhangulatát tükrözi, az
pedig a másodszülött Esterházy Miklósét, akire, mint olvasóra az írás szerzıje joggal számíthatott.
Neki szól az is, hogy arról a látványról ír a legszebb szavakkal, amelyet a sala terrenában ülı vendégek
élvezhetnek, a Lés erdıbe vágott nagy alléról, amelyen keresztül [Fertı]Szentmiklós templomtornya
látszik. Az épületbıl tájra, tájból épületre nyitott nagy perspektíva ez, amelynek megteremtése a 17–18.
századi kert- és tájrendezık legfıbb célja volt.

A kastély leírásából tudjuk meg elıször, hogy az épületnek három szintje volt, s a legfölsıben, a tágas
manzardtetıben elhelyezett padlásszinten laktak az udvari alkalmazottak. Az is új ismeret, hogy a
középsı nagytermek egy-egy oldalán hét-hét helyiség volt, kettı-kettıvel több tehát, mint amennyit az
egyetlen megmaradt rajzról, a Simon Mödlhammer ácsmester által 1721 körül készített alaprajzról
ismertünk.184(184) A fıfalakon belüli válaszfalak bizonyára favázasak voltak, akárcsak azok, amelyeket
1947-ben láttak ott, s amelyeket mint utólagosakat, értékteleneket és zavarókat 1956–57-ben
elbontottak. Volt tehát e lakosztályoknak a nagy szobáknál kisebb, a belsı közlekedést, a
toilette-igényeket és/vagy a személyes szolgálatot ellátók – komornák/komornyikok – elhelyezését
szolgáló helyisége is. 
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A kastély udvarán lévı építményekrıl

Az a feladat, hogy a kastély elıtti udvarban két traktus építtessék, de egyet nem készítettek el, ez
késıbb építendı fel. Egy traktus készen van benne alul a szép és kényelmes udvari konyhával, s
amellett egy szép szobával, amely az udvari tisztek ebédlıje. A konyha közelében van az istálló,
amelyben 40 ló fér el. Látványosan épült, nagy ablakokkal és jó lóállásokkal. Az egész istálló
boltozott, a boltozatok szép kıoszlopokon nyugszanak. 

A konyha fölötti épületrészben 2 szoba és egy kis konyha van, itt lakik a kastélygondnok, urasági
diszpenzációval. Az istálló fölött takarmányt tárolnak, a befogadóképessége 1000 mérı. E részbıl
még néhány szoba kialakítható.

297Az udvar szép, mert nagy, szabályos és tiszta, de még szebb lesz, ha felépül a 2. traktus a konyhát
tartalmazó épület mintájára. Az udvar fıkapujától jobbra és balra két kis, fedett szoba van, amelyben
a kapuırzı darabontok laknak, s van az udvarban egy fedett nyomókút is, jó viző.

Kommentár:

A két melléképület egyike, az istállót és a konyhát tartalmazó, 1736-tól épült,185(185) a másik, a
kocsiszín 1762 júniusától.186(186) Az istálló a díszudvar jobboldali, nyugati egyenes oldalszárnyának
magját alkotja, a kocsiszín a baloldali, keleti egyenes oldal-szárnyét. A két melléképületet egyformának
ábrázolta a grófi kastélyt megörökítı nagymérető festmény187(187) (1. kép), bár az istállószárny
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manzardtetejének megépítésérıl csak 1765-ben esik szó.188(188)

1. kép. A süttöri kastély 1762 körül. Galavics Géza: Eszterháza 18. századi ábrázolásai. 
Ars Hungarica 28 (2000) 1. szám, 63. Katalógus 1. sz.
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298A kastélyon kívüli épületek

A kastélyon kívül, jobb kézre fekszik a kertész-ház, jó anyagból épült, s jó állapotú. Benne 2 szoba, 1
konyha, 1 kamra és két hajtató ház [?] áll a zöldségek számára, valamint egy tehénistálló 2 tehénre.
A háznak pincéje nincs.

A kertész-háztól a Lesch felé fekszik a fallal kerített konyhakert, benne 2 kút kávával [?], vaslánccal.
A kert oly nagy, hogy, ha az uraság az egész éven át itt lakna, elég volna konyhájának ellátására. A
kertben van egy sor facsemete, különbözı jóféle gyümölcsfák, de még fiatalok. E konyhakertben van
egy rendes üvegház is, amelynek csak a teteje szorul javításra. Az üvegházban azonban csak 6
narancsfa van, néhány fiatal fácska és más növény.
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A kastély díszkertjérıl

Ez bízvást nevezhetı mulató- és díszkertnek, mert másból se áll, mint gyönyörő virág parterekbıl,
nyírott sövényekbıl és más szép gyepformákból puszpáng szegélyekkel, s mindezt gyönyörő sétányok
szelik át. Van két fedett nyomókút is. E szép nagy kert falai mentén íves zöld lugas fut körös-körül,
1300 lépésnyi hosszan, szılıindákkal befuttatva. Ha a szılıtıkék teljesen kifejlıdnek, e lugasokon
annyi szılı terem majd, amelybıl akár 100 akónyi bor is kitelik. 

A kerten kívül, s az egész kastély körül szép széles ösvény fut, amelynek mindkét oldalát, jobbra és
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balra gesztenyefák díszítik, zöld kerítésként, nyári örömre. A szép kert, s a pompás kastély egyaránt
szemet gyönyörködtetı.
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Az uradalmi erdırıl 

E falu mellett egyetlen erdı van: az úgynevezett Lisch. Az erdıt a benne tartott fácánok, foglyok,
nyulak miatt elıvigyázattal óvják, s bár benne tölgyek is nınek, ezek nem vághatóak, csupán a makk
összeszedése megengedett, disznók etetésére. S mert ebben az erdıben a kastély díszkertjétıl
Szentmiklósig futó szép allék vannak, azokból fő nyerhetı [...] különösen akkor, ha az allékat
rendesen tisztítják.[…]

Favágás, vagy fával kapcsolatos bevétel nincs, mert az erdı a fák kivágása által a benne tartott
vadak számára túl ritkává és átlátszóvá válna. […]

Különben van ebben az erdıben egy szántó, 1 mérınyi vetésre elegendı, amelynek terményével a
fácánok etethetık. E szántó mellett van egy csupán szél hajtotta vízmő, amelynek vizét az erdıben
szabályosan fektetett árkokba vezetik s az a fácánok és más vadak itatására szolgál.

Item az erdı két csillagalléján egy-egy szépen bebútorozott pavilon áll, s gyönyörő kilátással szolgál.
Bizony, ez az erdı széles alléival, s meglehetıs nagyságával egy értı számára akár ezer forintot is
megérne, vagy akár többet is az évi néhányezer fácán miatt.

Kommentár: 

A Lés fácánossá alakítását Esterházy Miklós 1743 körül kezdte el. Az errıl szóló iratok között fekszik
a Lés legkorábbi ismert alaprajza189(189) (2. kép), amelyen a leírásban 299szereplı csillagalakú
útkereresztezıdések, az úgynevezett vadászcsillagok jól láthatók.190(190) 
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2. kép. A süttöri kastély, kert és erdı sematikus térképe. 
é. n. MOL. P.108 Rep.16., 115.cs., G. köteg, Nr. 138.f.36.

2008. LXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM / Város és m ővészet Tanulmányok Askercz Éva 70.
születésnapjára / Dávid Ferenc: A süttöri Esterházy  kastély és pertinenciája 1760-ban / A
kicsiny süttöri kis kastély, s tartozékai / Az urad almi halastóról

Az uradalmi halastóról

Korábban e területen nem volt tó. Végül Rahier úr, ıexcellenciája gróf Esterházy Miklós altábornagy
kapitánya fedezte föl, s a tanácsára ıexcellenciája a süttöri kastélyon alul, a Lés-erdıben tavat
készített, amely nagyon szép, különösen a közepén álló fil agória okán. A tó 25 öl hosszú, 15 öl széles
[területe] tehát 13500 négyzetláb.[...]
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forrás eredeti szövege

300A forrás eredeti szövege
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Haupt=Observation von dem Süttörer Schloßel und dabey befindlichen Weesen
Das Schloß selbst, und die Gelegenheit darinen betr[effend]

Dieses mehr als gräfliche Schloß Süttör, auf deutsch aber Schütern genennt, zeuget seine vortrefliche
Lage, und dem Situm, derer Menschen Augen, zum Vergnügen ohnedem genugsam, durch den daran
liegend schönen Lust, und Zier, oder mehr zu sagen unvergleichlichen Blumengarthen, samt denen 3
Hauptaleén, welche sich durch den, nahe vor dem Schloß liegenden Wald Lesch, über eine halbe Stunde
weit, grad gegen den Markht flekhen Szent Miklos extendiren, und kan durch die mittlere, oder große
Haubt alée, des Markhtflekhen Kürchen Thurn, auß des Schlosses Salle á Terren, gantz deutlich
gesehen werden. Welches nicht eine geringe Sache ist.
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Die Wohnungen und Zimmer in Schloß betr[effend]

Zu Ebner Erde seynd von beyden Seithen 13. unterschiedliche schöne Zimmer, die nicht nur allein mit
schönen großen Wandt Spiegeln und Henkh Leuchtern geziehret, sondern auch vortrefflich meubliret,
und ziehrlich gemahlen seynd, besonders zu Ebner Erde die Salle á Terren, in welchem Sommerzeit
gespeisset wird, und kan eine jede, an der Taffel sitzende Person in dem schönen Garthen, und durch
diesen auch durch die Alléen, dem schönen Prospect, biß auch nach dem Markht Szentmiklos und
dessen Kürchen Thurn, mit dem grösten Vergnügen sehen.

In dem anderten Contignation, oder anderten Stokh, seynd ebenfals von beyden Seithen 14 Zimmer,
welche auch nicht ohne Bewunderung ihrer Meublirung halber, Spiegeln und Mahlereyen anzusehen
seynd, sambt einem schönen, hoch und grossen Saal, einer gleichsam fürstlichen Logirung.

In dem dritten Tract, oder Condignation seyn abermahl von beyden seithen 14 Zimmer, in welchem
meistentheils die Hauß Offizianten und andere Hof Bediente ihre Logierungen haben, und obschon diese
denen vorbenenten Zimmern nicht gleich seynd, nichts destoweniger seynd sie alle regulair, und in allen
Stukhen gut eingerichtet.

In Summa wiewohl dieses Schloß nicht alzu groß aussiehet, hat es doch in allem 41 Zimmer, 2 schöne
Saale und auch einen passablen Keller, wie auch ein Zimmer per modum einer Hof Capelle, in welcher
durch den, in diesem Schloß haltenden Hof Caplan alle Täge Meß gelesen wird. 

Es hat auch dieses Schloß eine Uhre, mit zweyen Glokhen, welche Uhre sowohl viertel, alß auch gantze
Stunden schlaget. Übrigens ist dieses Schloß an dem Bauwesen, in allem noch in guten Stand.
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Die Gebäue in dießes Schlosses Vorhof betr[effend]

Der Antrag ist, daß in dem Vorhof 2. Tracte von Gebäuen seyn sollen, deren aber dato einer noch nicht
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gemachet ist, sondern erst von nun an gebauet werden wird. Ein Tract aber ist fertig, worinnen erstlich
unterher die Hofkuchel, welche schön und sehr 301Comode ist, dabey befindet sich ein schön Zimmer,
worinnen die Hausofficiere Tafel halten, von der Kuchel hinauß nicht weit, seynd die Stallungen auf 40.
Pferde. Sehenswürdig gebäuet, mit grossen Fenstern, und gutte Pferde Ständen. Der gantze Stall ist
gewölbet und ruhet das Gewölbe auf schönen steinernen Säulen. 

Ober der Kuchel ist ein Gebäue mit 2. Zimmern und einen Kuchel, worinnen der Schloßspfleger
wohnet, an dieser Wohnung ist auch die herrsch[aftliche] Dispens, weiterhin ober der Stallung ist eine
Gelegenheit zum Frucht schitten, auch wohl auf 1000 Metzen, doch dieser Boden so eingerichtet, daß
man auch noch etliche Zimmer darauß machen könne.

Der Hof bei diesen Schloße, ist wegen seiner Größe, Gleichheit und Sauberkeit, auch schön anzusehen,
und wird erst noch zierlicher werden, wen der 2te Tract, so wird gebauet stehen, wie der erste Tract, wo
nembl[ich] die herrsch[aftliche] Kuchel ist. Neben des Hofes Haupt Thor, seynd rechts und links 2.
verdekhet kleine Zimmer, worinnen die Thor Trabanten logiren, in dem Hofe ist auch eine verdekhter
pumpen Brun, mit gutem Wasser.
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Gebäue vor Schloß draußen

Seitenwerts rechter Hand auser dem Schloß, ist daß Gärtner Haus, welches von gutten Zeuge gebauet,
und noch in einem guten Stande ist, die Gelegenheit darinnen bestehet aus 2. Zimmer, 1. Kuchel, 1.
Kammer und zwey einsatzen, zu dem grünen Garten weesen, wie auch ein Kühe Stall auf 2. stükhel
Viech, kein Keller ist bei diesem Hause vorhanden. 

Von diesem Garten Hause gegen Lesch Wald hinaus, ist der Kuchelgarten, welcher mit einer Mauer
umgeben ist, und auch 2. Brunnen mit ampern[?], samt eisernen Ketten hat, dieser Garten ist so groß,
das wan auch die Herrschaft das gantze Jahr hier wohnete, die Kuchel gleichwohl mit gnugsamen
Kuchelsachen versehen kan, es seynd auch in diesem Garten ein Anzahl von Zwergl Bäumen, aber noch
jung, jedoch von unterschiedlichen guthen Obst Sorten. Es befindet sich auch in diesen Kuchel Garten
ein ordinari Glaßhaus, allein am Dachwerk baufällig, es seynd darinnen nichts mehrer als 6. Orangerie
Bäume und einige junge Bäumel, daß übrige weesen seynd unterschidlich ausländische Bäumer und
andere Gewächse. 
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Schloß Ziergarten betr[effend]

Diesen kan man billig einen Lust, und Zier Gerten nennen, weilen derselbe aus nicht anders, als
schönen Blumen, parterren, Spallier zieraden und anderen schönen waasen auch Buchsbaum Rabateln,
bestehet, und die schönsten Gänge durch und durch hat, nicht minder 2 verdekhte pumpenbrunen, so
seynd auch in diesem so grossen Garten die grünen Bogengänge, welche an dem Gemauer um und um
zu sehen, 1300 Schritt ausmachen, und mit Weinreben bedekhet seynd, so eine schöne sache, und dabey
höchst nützlich, daß auch, wenn die Weinstökhe, die noch nicht lange, bey diesen Bogengängen
außgesetzet seynd, zu ihrer Vollkommenheit 302gelangen, von solchen wohl mehr als 100 Eymer Wein,
manches Jahr könne gefechset werden. 
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Auswerts dieses Gartens, und um das gantze Schloß herum seynd schöne breite Gänge, welche von
beyden Seithe, rechts u. links mit Castanien Bäumen geziehret seynd, daß diese grüne Spalliere, im
Sommer ein Freud, anzuschauen, und ist sowohl dieser schöne Garten, als auch das herrliche Schloß,
ein vollkommene Ergötzung der Menschen Augen.
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Süttörer Herrschaft Mayrhof betr[effend]

Dieses ist erstlich ein Gebäue, worinnen der Verwalter zu wohnen pfleget, es ist auch darin schon die
Buchhalterey gewest, wie den auch Eyserne Gegatter, mit Fensterladen, sambt einer Gewölbe
vorhanden, auch eyserne Thür, in welchen Gewölb ein schriften Archivum befindlich. 

Das Beambten Wohnung seynd 3. Zimmer 3. Kammer 1. Kuchel, Vorhauß und Keller, ober dem Keller
ist auch ein klein Speiß Kammerl, unter den Dach auf dem Boden ist ein Platz vor 1500. Metzen Frucht
schüttung[?], das Dach aber ist baufällig, und nöthig zu reparieren, weil Schnee und Regen eindringen
kan, sont aber ist das Gebäue noch im guthen Stande. An diesem Hause ist ein klein Kuchel Gartel, wie
auch ein Kukurucz Garten, worinnen ein Biennen Standt mit 8. Bienen Ständen.

In dem Hofe diser Mayerey ist Extra ein Gebäue und Stallungen. Erstlich ist die sogenannte Maar
Gelegenheit hat 1. Zimmer 2. Kammer, und 1. Kuchel, alßdan des Käßemeisters seyne mit 1. Zimmer
1. Kuchel 1 Kammer, und Milch Keller. Zu diesem 2. Wohnungen gehört der an demselben liegende
grosse Krauth Garten, mit einem Bienen Stand von 8. Körben, und noch extra seynd hierr[?] an deren
Stallungen 2. kleine Gartel, welche denen Mayrhof leuthen gehören, zum Kuchel Weesen.

Die Stallungen seynd groß und last auf mehr als 100. Stückh Viehe Platz, alhier alles Gebäuwesen ist
baufällig und höchst nöthig zu reparieren. Auser des Käßmachers Stallung seyd 2 Ställe vorhanden für
denn Beambten so ein Mayrhof logiret. Item darneben noch ein Stall für die 4 Püffel Ochsen [...]

Weiters ist zu merkhen, daß dieser Mayrhoff in dem Bezürck nicht nur allein sehr groß ist, sondern hat
auch einen guthen Brun, mit einer eysernen Kette.

In dem Hofe ist auch ein Tauben Kobel, mit einer grossen Quantität Tauben, wovon die junge zu der
Herrschaftl[ichen] Küchel zum verspeisen [...] werden. Hinter diesem Tauben Kobel aber ist ein
gemauerter Kotter oder Arrest, worin die ungehorsame gesperrt werden. 

Hinter hinauß bey diesem Mayrhofe befindet sich der Frucht Stadel, und eine Heu Schuppen, nicht
minder ein grosser Hof, zum Frucht auch Stroh Tristen Stellen. Was nun den Stadel anbelanget so ist
dieser [...] groß, und können in solchen über 12. Personen dreschen, und viel Frucht gestellet werden.
Daß Schindel Dach aber von selben ist über die massen baufällig.

Nicht weit von diesem Frucht Stadel ist wiederum ein verzäunte Platz worinnen die Hey Tristen stehen
in welchen Platze sich auch eine grosse Herrschaftliche Eysgrube befindet. 

303Weiters ist von diesem Mayerhofe nichts anzumerken, alß die winzige Bienen, welche sich dabey
befinden, deren etwan 10 Stückh über weither bleiben werden [...]
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Herrschaftliche Waldung betr[effend]

Keine andere Waldung hat bey diesem Dorfe die Herrschaft nicht, alß dem sogenannten Lisch dieser
aber wird wegen deren darinnen haltenden Fasanen, Feldhünern, und hierein wechselnde Hassen, auf
daß vorsichtigste geheget und obwohl diese Liesch auch Eycheln procreiret so wird doch keine Eichel
Maast darin gestattet, einzig und allein nur daß Eychel aufklauben zu Unterhaltung des Schwartz
Viehes [...]

Item weil in diesem Walde von dem Schloß Ziergarten an, biß an den Marckt S:Nicolau, viel schöne
und breithe Aleen seynd, und meist ein Graß bringen, [...] (besonders wen die Aleen recht gesäubert
werden.)[...]

Von der Holtz Schlag oder Genuß ist gar nichts zu sagen, weilen der Wald durch Fällung der Bäume
wegen dem darinnen hegenden wiltprät alzu schütrich und durchsichtig würde [...]

Ansonsten vefindet sich in diesem Walde auch ein Acker, auf 1 Metzen Anbau, von dergleichen Frucht,
wodurch die fasanen genähret werden können. Bey diesem Ackher ist auch eine Wasser Machine, zur
Träncke für die fasanen oder andere gewildt und wird dieser Machine Wasser Werckh zur allein durch
den Wind getrieben, auf Rinen, die in dem Walde ordentlich geleget seyn.

Item seynd auch in denen 2. Stern Alleen dieser Waldung zwey schön meublirte Lusthäuser, zu nicht
geringen Prospect der Menschen Augen. Ja dieser Wald ist wegen seiner schöne, und diesen so
preiten[?] Aleen, auch zimlichen Grösse, wohl 100 Tausend fr. wann nicht mehrer werth für einen
Liebhaber wegen der, wohl bey etl[iche] Tausend jährl. darauß halben kommenden fasanen etc.191(191)
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Von dem Herrschaftl[ichen] Süttörer Diversorio 

Diese lieget mitten dem Dörfe Sütör und gehört der Herrschaft gantz eygen. Es hat ein passables
Gebäue, wie wohl ordinari, doch mit 2. Zimmern eine Cammer, und Kuchel, auch gemaurten aber sehr
seichten Keller. Hat einen Hof und Brunn darinnen wie auch ein Fleischbanck, Stallungen und wagen
Schupfen.[...]
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Von dem alten Herrschaftl[ichen] Jäger Hause

Diese lieget gegen über des Ziegel Ofens, am Ende des Dorfes, ist ein ordinari und die Daches wegen
ein baufälliges Gebäu. Doch hat es 2. Zimmer 1. Kammer 1 Kuchel auch Stallerl, einen kleinen Hof mit
ein Brunnen. und wiewohl dieses Hauß vorhin um jährl. 6 f. verarendirt war, so ist es aber zur Quartir
für die herrschaftl[ichen] Hof-Wäscherin geben worden. 

304Zu diesem Hause gehört auch ein Garthen dersonsten der Herrschaftl. Kuchel Garthen wahr,
ehender der neue Süttörer Schloß garten angeleget worden ist, und seynd nach ville, aber meisten alte
verstorbene Obstbäume darinnen, der Grund aber ist gut an der Erde.[...]
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Von dem Herrschaftl[ichen] Ziegel Ofen

Der Ziegel Ofen lieget grad über dem erstgedachten Jäger Hause und Garten. Hat einen guthen Ziegel
Schupfen, 2 Brunnen, wie auch eine Wohnung mit 2 Zimmer und dazu gehörigen 2 Kammern, sambt
einer Kuchel, einen kleinen Hof und Stallung auf etliche Stückh Rindvieh, diese Gelegenheit ist vorhin
die Hälfte um jährl[ich] 5 f. verzünset gewesen, die eine Helfte aber hat der Ziegler Gratis genossen.

Nun aber muß der Ziegler für seine halbe Wohnung jährlich (wenigst der Gebäu Reparation halber) 4.f.
arenda geben, und die anderer halbe Wohnung so vorhin um 5 fl. verzünset worden ist auß Gnaden der
Herrschaft ein alten pensionierten Pfleger zu einem Quartir frey überlassen worden.

In diesem Ziegel Ofen können alzeit 30 m.[30.000] Maur und 6000 Dachziegel gebrennet worden [...]
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Von dem Herrschaftlichen Fisch Teich 

Vor Zeiten ware in den hiesigen Territorio keine Teich. Endlich hat S[eine]r Excell[enz] des Herren
Graf und G[ene]rals Nicolas Esterhazi Brigaden Adjutant H. Haubtman von Rahier durch seiner
Industrie außfündig gemacht, auf Anrathung S[einer] Excell[enz] unterhalb den Süttörer Schloße bey
dem Walde Lesch einen Teich angelegen, welche waß schönes anzusehen ist, und besonders wegen
seiner in der Mitte stehenden Philagoria. Dieser Teich ist 25 Clafter lang, und 15 Clafter breit, macht
13500 Schuh.[...]
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Extra ordinaire observationes bei dem Dorffe Süttör

alß des orthes und der Unterthanen Zustand betr[effend]

Süttör auf Hungerisch, auf deutsch aber Schüttern genennet ist ein gemeines Dorf, ausser einiger
Landstrasse, in dem Löbl[ichen] Ödenburger Komitat, hat keine Compossession, außer zwei Klein
Häusel Pauren befinden sich hier, welche sich von einem gewißen H. Bezeredi, unthertanen nennen, wie
sie aber nach Sütör kommen, muß erst untersuchet werden, weilen dieselbe auch einige Grundstücke
besitzen. 

Die Leuthe seynd hier insgesambt alte catholischer Religion, von Nation aber Hungarn, doch gibet es
auch einige deutsche unter ihnen, besonder in denen sogenannten Schloßklein Häuseln. Was nun dieses
Dorf an Unterthanen hat, zeigt die Conscriptions-Tabelle [...].
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305Statum Ecclesiae betr[effend]

Die Kirche in dem Dorfe Sütör heißet ad Sanctum Andream, sie ist in einem guthem Stande, von
Gemäuer und hat auch biß an dem Spitz einen gemauerten Thurn, mit 2 Glocken, auch einem
gemauerten Friedhoff, aber mit etwas ruinirten Gemäuer, und hat diese Kirche als Mater, zu einer
Filial, die Kirche von Endröd, item das Capellerl an denen Schloß Klein Häuseln, bei dem Dorf Sütör.

Pfarr-Hoff betr[effend]

Dieser ist an den Gebäu weesen nur in einen mittelmäßige Stande, und wie etwas zu bauen oder zu
repariren nöthig ist. So thun die Sütörer ľ Theil machen die Endröder Filialisten aber Ľ Theil. [...]
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Schul Hauß betr[effend]

Daß Gebäu daran ist noch in einem zimlich guthem Stande [...]
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Capelle an denen Schloß Kleinhäuslern betr[effend]

Wer diese allen Anfangs gestiftet, oder gebaut hat, ist niemanden bewust, man glaubet aber, daß diese
von den Vorfahren der Süttörer Pauren, wegen sehr oft gewesenen Viehunfal, dem Heyl. Leonardo zu
Ehren, wegen Führbitte der Viech Seuchen abwendunghalber, müße seyn gebauet worden, so gehöret
zwar zu dem Dorfe, allein sie hat in dem geringesten kein Beneficium, auser was etwan seltsame
Guthäter zu dieser Capelle unterhaltung beytragen. Wie den auch die Schloß Klein Hausler, dieses
760ste Jahr ein holtzernes Thürmel mit einem blechenen Creutz und ein Glöckel beigeschaffet haben.
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Nota 

Die Beschreibung von dem Lesvaren Diversorio, in dem Walde Görbe Tilos, und den darin befindlich
herrschaftl. Lustgebäuer Mon Becou muß bey einbindung dieses Buches verloren sein[!] gangen. [...]
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306Domonkos Ottó : Egy hímzett szarvasb ırkabát a 18. századból

A Soproni Múzeum e ritkaságszámba menı viseleti darabjáról, mint kesztyős készítményrıl, 1960-ban
már említést tettem, a Lábas-házban rendezett állandó kézmővesipar-történeti kiállítás
katalógusában.192(192) Ezt követıen, 1966-ban még sikerült találkoznom az egyik soproni kesztyős


