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P Á S S Á R D I J Á N O S , A Z E L S Ő S E L Y E M T E N Y É S Z T Ő H A Z Á N K B A N . 

I r t a : D r . ILLÉSSY JÁNOS. 

Passardi János Péter neve nem egészen ismeretlen nemzetgaz-
daságunk történetében. Már a „Jelenkor" és „Századunk" cz. folyóira-
tok 1838-ban ugy irnak róla, mint a selyemtenyésztés kezdeményező-
jéről hazánkban. Elmondják felőle, hogy Olaszországból Toricellából 
költözött Magyarországba 1680-körül. Itt birtokokat szerzett, a melyeken 
az Olaszországból hozott eperfákat meghonosította, selyemgubókat te-
nyésztett s azok termékének feldolgozására gyárakat létesített. 

Honnan szerezték a czikkirók adataikat? nem mondják meg. Lehet, 
Paszárdy János hadbiztosi Írnoktól (meghalt 1844-ben), aki Döbrentey 
Gábornak is adott át családjára vonatkozó némely iratokat. Nem 
ismervén az eddigi életirók forrásait, a melyekből merítettek, állításai-
kat elfogadni vagyunk kénytelenek, legalább is azokat a részeket, me-
lyeket más adatok hiányában meg nem czáfolhatunk. Annyi kétségtelen, 
hogy Giovanni Pietro Passardi olasz származású, de hogy már 1680 
táján hazánkba telepedett volna, merőben téves. 

A rendelkezésünkre álló adatok szerint. Passardi a mondott idő-
ben Bécsben lakott, hol a Szent Péter-téren oly nagyszabású selyem-
kelme üzlete volt, hogy a császári székváros főurainak legkényesebb 
igényeit is ki tudta'elégiteni. Raktárának gazdagsága, portékáinak jósága, 
saját magának üzleti mozgékonysága, gyakorlati ügyessége csakhamar 
felvirágoztatták s messze földön híressé tették a kereskedést, mely az 
uralkodóház tagjait is állandó vevői közé számíthatta. 

Maga a császári udvar nagy mérvű vásárlásokat lett Passardinál, 
Ugy hogy néhány év alatt 7000 frttal tartozott neki. A tartozást kész-
pénzzel kiegyenlíteni abban a pénzszük világban roppant nehézséggel 
járt. Bármennyire biztos helyen érezte is Passardi ezt a pénzét, mégis 
annyi ideig nem hevertethette. Más alkalmas módról kellett tehát gon-
doskodni, hogy pénzéhez hozzájusson. Erre alkalmasabb mód nem 
kínálkozott, mint megfelelő ingatlan adományozásával egyenlíteni ki a. 
tartozást. 

GuzduságUktchelmi Szenilo 1898. 1 
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Nem is volt uj, sé szokatlan ez az eljárás ; gyakorolták azt már 
királyaink régen, különösen ekkor, a tömeges birtokelkobzások korában, 
a mikor az abszolút kormány úgyis a magyar - birtokot megszokta már 
bitang földnek nézni. Magyarországon meg mindig akadt elég föld, a 
mi gazdára várt. A fiskus kezében levő ingatlanokat szabadon lehetett 
adományozni ennek is, annak is. Igaz ugyan, hogy a törvények azt 
mondták, hogy a koronára szállott jószágok csak érdemes hazafiak 
jutalmazására fordíthatók, de ki gondolt akkor törvénynyel, mikor az 
érdem fogalma az idők folyama szerint más és máskép módosiilt; ki 
tehet róla, ha Lipót császár uralkodása alatt, a török uralom megtörése 
után az érdemet a vagyon szerint mérték ? Aztán meg a királyi kincs-
tár tátongó ürességén is segíteni kellett valahogy ! Az akkori fináncz-
kapaczitások ki is találtak aztán némely, kitűnően bevált pénzügyi mű-
veletet, milyen volt pl. az új szerzeményi bizottság. 

Ilyen finánczkapaczitás adhatta a császárnak a tanácsot, hogy az 
elparádézott drága selyem, bársony kelmékért egy pár rongyos faluval 
elégítse ki Passardit. Az élelmes kereskedő nem vonakodott a fizetés-
nek ezt a módját elfogadni, különösen akkor, mikor a gazdátlan jószá-
gokban szabadon válogathatott. 

Választása a Baranya vármegyei Pellérd, Aranyos falukra és Bei-
gota pusztára esett. Egy ottan körül lakó, tekintélyes állású földije 
ajánlotta neki ezeket a birtokokat. 

A bécsi udv. kamara 1700. szept. 3-án már utasítja a budai kamarai 
adminisztrácziót, hogy a pécsi kerületbe tartozó Pellérd, Aranyos és 
Bagota becslését és összeírását terjessze föl. Hogy mi czélból ? azt nem 
irja, nem is köti a magyarok orrára ; csak annyit mond, hogy „majd 
annak az alapján következik ő felsége legkegyelmesebb akarata és 
szándéka".1) 

A budai kamarai administráczió jelentéséből látjuk, hogy Pellérd 
9 fél és 9 negyed, összesen 68A telekből áll. Jövedelme : 

Telekadó 3 frtjával . 20 f. 25 dénár 
A robot . . . . . . . . . . . . . . . 42 f. 12 
13 házas zsellér adója . . . . . . 6 f. 50 „ 
Ezek robotja . . . . . . 40 f. 56 „ 
3 pusztatelek a d ó j a . . . . . . . . . 4 f. 50 „ 
Ezek robotja . . . 9 f. 36 „ 
Kocsma és mészárszék . . . . . . 45 f. — „ 
A kilenczed . . . . . . . 120 f. — , 

Összesén 288 f. 29 dénár, 

i) Ors/.. Ltár. budai kam. admin, iratai. 
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ami tokében kitesz 6%-kal 4804 f. 831 3 dénárt 
5%-kai 5765 f. 80 
4%-kal 7267 f. 25 

.,jos áll 4 fel és 7 negyed, összesen 3 % telekből. Jövedelme : 

Telekadó 3 írtjával . . . 11 f. 25 dénár 
A robot . . . . . . 23 f. 40 „ 
3 házas zsellér . . . . . . 1 f. 50 
Robotja . . . . . . 9 f. 36 
Kocsma, mészárszék . . 20 f. — „ 
Kilcnczed . . . 66 f. •— „ 

Összesen 131 f. 51 dénár, 

ami tökében kitesz 6%-kal 2191 f. 831 s dénárt 
5%-kal 2630 f. 20 
4%-kal 3287 f. 75 

lìdi/ola puszta állhat 1 egész telekből : 

Telekadója 1 f. 50 dénárjával 1 f. 50 dénár 
Robotja . . . — 3 f. 12 „ 
Kocsma, mészárszék 1 f. 50 „ 
Kilenczed . . . 8 f. — „ 
Puszta malom . . . . . . . . . . 20 f. — „ 

Összesen 34 f. 12 dénár, 

ami tőkében kitesz 6%-kal 255 f. 331 » dénárt 
5%-kal 302 f. 40 
4%-kal 273 f. — 

Mind a három helynek értéke összesen tökében : 
6%-kal 7251 f. 99% denái 
5%-kal 8698 f. 40 
4%-kal 10868 f. — „ 

Ebből a becslésből láthatjuk mi is, láthatta a bécsi kamara is, 
hogy az udvar adósságát Pellérd és Aranyos értéke teljesen fedezi. 
Ragota puszta tehát kihagyatott a számításból s csak a két falu iránt 
köttetett meg az egyezség Passardival. 

1701. máj. 27-kcn készült el Bécsben a királyi diploma,, melynek 
erejével Lipót császár az udv. kamara és Passardi bécsi kereskedő közt 
létrejött egyezség folytán Pellérdet és Aranyost örökre eladja. 

Az adás-vételi szerződés pontjai ezek : 
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1. Az udv. kamara az alább megjelölendő módok és föltételek 
mellett 7000 frtért s az örök birtoklás ezimén még ráadandó 1000 frt, 
összesen tehát 8000 rénes forintért Passardi János Péternek és fiörö-
köseinek, ezek kihaltával pedig a női örököseinek (utóbbiaknak a felül-
fizetelt 1000 frt megtérítése mellett visszaválthalólag) örökre eladja a 
Magyarországon, Baranyavármegyének a pécsi járásában fekvő Pellérd 
és Aranyos nevű két népes falut mindenféle jogaikkal, tartozékaikkal 
és járulékaikkal, kivéve az egyházat illető tizedet. 

2. Az udv. kamara és a kir. fiskus szavatosságot vállal minden 
birtokháborgató ellenében, de csak a 8000 frt vételár erejéig ; ameny-
nyiben pedig a szavatosság ezt az összeget meghaladná, a kamarának 
jogában áll a 8000 frtot s a beruházások becsértékét vevőnek, vagy 
örököseinek lefizetve, a birtokokat visszaváltani. 

3. Nevezett kereskedő: Passardi, a megalkudott 8000 rénes forintot 
kifizeti oly módon, bogy a felséges udvar részére tőle vásárolt porté-
kák számlájára 7000 frt kiegvenlittetvén, a fennmaradó 1000 frtot a bir-
tokok átadása előtt a kincstárba lefizeti. 

4. Passardi — miként kijelentette — nevezett birtokokat azért 
szerezte meg, hogy a termékenyebb területeken a selgemgubók táplálására 
nagy mennyiségű cperfákat ültethessen, hogy ezáltal a selyemtenyésztés 
és selyemkereskedés minél szélesebb körben terjedjen : az udv. kamara, mi-
ként más kereskedelmi ügyek előmozdításában, ugy Passardi jó szándé-
kában és igyekezetében megbízik s igéri, hogy ugy az eperfák ülteté-
sében, mint a selyemipar és kereskedelem bármikénti előmozdításában 
ugy Magyar-, mint Horvát-, Szlavonországokban hathatósan közremun-
kál and. 

5. Minthogy pedig tapasztalatból tudva van, hogy a kincstári bir-
tokok összeírása és becslése, még ha szabály szerint történt is az, bi-
zonytalan és csalóka, ugy, hogy abból a kincstárra nein ritkán kár 
származik, ennélfogva, ha egy esztendő leforgása alatt találkozik valaki, 
aki azt a két falut drágábban megvenné, akkor Passardi, vagy örökösei 
vagy kifizetik a megajánlott többletet, vagy pedig visszafizettetvén 
nékik a vételár, a vételtől visszalépnek s a birtokokat visszabocsátják.1) 

Az udv. kamara még á szerződés napján közölte a budai kama-
rai adminisztráczióval s a magv. udv. kanczelláriával ezen adásvételi szer-
ződést; amazzal azért, hogy az eladott két falut adja birtokába a ve-
vőnek, emezzel azért, hogy az adománylevelet a szokott módon állítsa 
ki, és a birtokbaiktatást foganatosítsa.2) 

') Budai kamarai adminisztráezió iratai. 
2) Concept, exped. cancel. 1701. No 24, 



A magy. üdv. kanczellária a maga példányára azt jegyezte fut, 
hogy a kért adoniánylevél nem állíttatott ki. Ez azonban nein jelenti a 
kanczellária ellenszegülését a legfelsőbb parancsnak, hanem csak azt, bogy 
az adásvételi szerződés nem felelt meg az adománylevelek hitelessé-
géhez feltétlenül szükséges irálybeli követelményeknek. Egy kis módosí-
tással azonban helyre lehetett hozni a hibát s ugy látszik, az helyre 
is hozatott, mert — bár sem az adoinánylevelet, sem valamely hiteles 
hely beiktatási jelentését nem ismerjük, mégis kétségtelen a következ-
ményekből, hogy Passardi a két falunak csakugyan birtokába lépeti, 
még pedig hamarosan a tavaszi földmunka kezdetén. Az eperfák ülte-
téséi az Olaszországból hozatott csemetékkel vagy magról mindjárt 
megkezdette, és pedig ugy látszik kedvező sikerrel. 

Legalább e sikernek kell részben tulajdonitanunk, hogy Passardi 
kedvet kapott a selyeintenyésztés nagyobb mérvű müveléséhez. A kama-
rától annak idején olyan forma ígéretet nyert, hogy ha kísérlete sike^ 
rül és annak szélesebb körű, kiterjedtebb müveléséhez kedvet kapna, az 
esetben a kincstári birtokok megszerzésében elsőség biztosíttatik neki. 
Erre támaszkodva még ez év (1701) július havában arra kéri az udv. 
kamarát, hogy a szintén Baranya vármegye pécsi já rásában fekvő öt 
helyet u. m, Gadányt, Pázdányt, Izröt, Jerdét és Begenyét, az általa meg-
kezdett selyeintenyésztés nagyobb mérvű müvelhetése czéljából, méltá-
nyos áron adja el neki. 1701. jul. 21-én teszi át a kamara e kérelmet 
véleményadás végolt a badai adminisztráczióhoz.1) 

Mi sorsa lett a kérvénynek? nem tudjuk. Ugy látszik a pécsi ka-
marai kirendeltség főnöke Dullerspergh nem javasolta a kérés telje-
sítését s igy az ügylet nem jöhetett létre. E mellett bizonyit az udv. 
kamara 1703 okt. 24-ki leirata a budai adminisztráczióhoz, hogy adjon 
véleményt: vájjon Ocsárd, Pázdáng faluk és Megger puszta eladhatók-e 
Passardinak ? 2 ) 

Ennél még előbb — 1703. márcz. 26-án pedig a szintén Baranya 
vármegyében fekvő Zók falunak Passardi részére leendő elidegenithe-
tése felöl kiván felvilágosítást.3) 

A kérvényekben, melyeket Passardi a fent elsorolt ingatlanok 
megszerzése iránt a kamarához benyújtott, folyton a selyemtenyésztés 
előmozdítását, a selyemszövő ipar felvirágoztatását hangoztatja, de ez 
hangzatos jelszónál alig egyéb. Mert ugyan ki hiszi, hogy egy teljesen 
uj iparág, mely a dolog természeténél fogva évek során át fejlődhetik, 

' ) Budai kain. admin. iratai. 
2) U. a. 
») U. a. 



14 

egy fél, akár két esztendő alatt olyan eredményekkel kecsegtessen, hogy 
annak nagyban üzéséhez tetemes tőkebefektetésektől se riadjon vissza 
a vállalkozó? Nem a magyar selyemipar jövedelmezősége kecsegtette 
Passardi uramat, hanem az előnyös birtokvételek a. kamarától. Meg-
engedem, hogy Pellérden és Aranyoson előkészületeket tett a selyem-
tenyésztéshez : fákat ültetett, selyméreket szaporított, selyemfonó, helye-
sebben gömbölyítő, hámtalanitó, sodró gyárt rendezett be, de azokra a 
baranyai falvakra és pusztákra mégis inkább azért fájt a foga, mert 
azok magtermése is busásan behozta a vételár kamatját . Magyarországon 
a selyemtenyésztés, mint teljesen u j iparág, rendkívüli nehézségekkel 
boldogulhatott és tetemes pénzösszeget nyelt el. Az eperfa ugyan nem 
volt teljesen ismeretlen nálunk; ismerték azt már a XVII. században 
(1. Lippai János 1664-ben megjelent „Pozsonyi kert" cz. munkáját), 
mindazáltal széles vidéken aligha volt elterjedve. Ily körülmények közt 
eperfacsemetéket külföldről hozatni, aligha fizette ki magá t ; a magról 
termelt fa pedig évek során át fejlődött és évek során át nem hajtott 
hasznot. A kézi munka nem lett volna ugyan nálunk drága, de mindent 
napszámra csináltatni egyenlő lett volna a pazarlással. Hogy pedig a 
mi szántáshoz, kaszáláshoz, kapáláshoz, szóval más mezei munkához 
szokott parasztjaink állandóan szerettek volna bíbelődni a selyemher-
nyókkal, azt a Mária Terézia korában tett kísérletek is eléggé meg-
ezáfolják. Passardinak bizonyosan olasz munkásokra volt szüksége ; 
ezeknek a betelepítése, ellátása, állandósítása nemcsak sok gondot, 
hanem sok költséget is igényelt. 

Hogy ezt a költséget a virágzó bécsi kereskedés se birta fedezni, 
mutatja az, hogy 1704. sept. 8-án egyik földijétől Jani Pál novaiéi 
apáttól 12,000 frtot vett fel Passardi, 1706. jun. 8-án pedig br. .lány 
Jakab-Ferdinárultól 6450 frtot. 

Ez a Jány vagy Giani báró szintén olaszországi születésű, talán 
éppen arról a vidékről való, ahonnan Passardi. Papi pályára készült; 
az udvar kegyeit megnyerte s Magyarországon szép álláshoz, szép jöve-
delemhez jutott. 

1694. aug. 5-én a Szt.-Mihályról (?) czimzett báthai apátságot kapta 
Lipót királytól, majd szendröi püspöki czimet és mint soproni bene-
íiciatus, javadalmazás dolgában se panaszkodhatott. Állandóan Bátta-
Bzéken lakott, nem messze Pécstől. Az orsz. levéltárban hátramaradt 
irataiból kitetszőleg jó ismeretségben állott Passardival s ö, valamint 
atyafia, az 1701-ben nieghalálozolt Jány Ferenee csornai és pécsvárdi 
apát (ki egy egykorú hivatalos jelentés*) szerint évi 30,000 frt jöve-

> Lásd folyóiratunk múlt évi -tjü. lapján, 



delemmel rendelkezett) bírhatták rá, hogy Pellérdet és Aranyost meg-
vegye s egyéb ingatlanokat is igyekezzék szerezni. Mennyiben volt be-
folyásuk Jányéknak arra, hogy a selyemtenyésztés által hazánk elárvult 
ipara némi lendületet nyerjen s a föld népe uj keresetforráshoz jusson ? 
bajos megállapítani, de hogy Passardi vállalata őket is érdekelte, mu-
tatja az, hogy pénzbeli segedelemmel voltak hozzá. 

Tetemes anyagi áldozatok árán, évek múlva sikerült Passardinak 
némi eredményt felmutatni a selyemtenyésztés terén. Hogy milyen és meny-
nyi volt ez az eredmény? adatok hiányában meg nem állapithatjuk; 
de hogy valamilyes mégis volt, abból kell következtetnünk^ hogy az 
általa meghonosított iparág kizárólagos hasznának biztosítására, annak 
országszerte üzcsére 1709.. jan. 28-án szabadalom-levelet eszközölt ki 
József királytól.1) 

Megengedtetett neki, hogy a Franczia-, Olasz- és más országokban 
arany és ezüst, egész és félselyem szálakból készíteni szokott szöve-
teket és ruházati tárgyakat, mint draidort, dragdrugentet, brokátot, bár-
sonyt, procadellit, damasztot, doffetet, arany-ezüst paszomántokat, 
harisnyákat, kesztyűket, öveket, keszkenőket s minden ilyenféle tárgyakat 
Magyarországon szerte ugy saját birtokain, mint a szabad kir. váro-
sokban, más városokon és falukon akadálytalanul készíttethessen, mű-
helyeket rendezhessen be, boltokat szerelhessen fél s azokban munká-
sokat, elárusítókat foglalkoztathasson s áruit ugy saját üzleteiben, mint 
az országos vásárokon vég- vagy röfszámra eladhassa. 

A kizárólagos szabadalom-levél megemlékezik arról is, hogy Pas-
sardi a selyemipar meghonosítására Ausztriában is sokat tett, e téren 
jelentékeny sikert ért el ugy, hogy a török portai ünnepélyes követsé-
get ö látta el drága selyem, bársony ajándékokkal. Magyarországon is 
e czélból szerzett birtokokat, mely törekvésében nem csak a kincstár, 
hanem maga az uralkodó is lehetőleg támogatni iparkodott, hogy az 
uj iparág az országra jólétet és hasznot áraszszon s a szegény nép-
nek megélhetési forrást nyisson. 

Passardi működését egész terjedelmében megítélni nincs módunkban. 
Annyit tapasztalunk róla, hogy a jóakarat nem hiányzott nála, hogy 
törekvése komoly volt, ha talán nem annyira az ország felvirágoztatása, 
mint inkább saját anyagi haszna lebegett is szeme előtt. Hogy Magyar-
ország iránt nem volt idegen, az a legfényesebb bizonysága, hogy egyik 
liât, János-Pált magyarnak nevelte, magyar birtokait vele kezeltette; s 
hogy Passardv János Pálból derék magyar ember vált, az mutatja, hogy 

' ) Orsz. Ltár. Lib. reg. XXVIII. 134. 
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Baranya vármegye érdemesnek találta az alispáni hivatalra, melyet 
éveken át viselt. 

Passardinak, a kereskedőnek Magyarország érdekében szerzett 
érdemei jutalmazásául tekinthetjük azt a kitüntetést is, melyben József 
király 1709. apr. 15-én részesítette, honfiusitván és czimeres nemes-
levelet adván neki, valamint feleségének Egger Potentiana Mariának, 
öt fia és üt leányának.1) 

Passardi Péter már ekkor élete delét túlléphette ; lassanként igye-
kezett visszavonulni a tevékenység teréről s gondjait, terheit megosztani 
gyermekeivel. De a gyermekekben — ugy látszik — hiányzott az üzleti 
szellem, az ügyesség, rátermettség. Talán nem is ugy nevelte őket, 
amint később szerette volna. A már emiitettük Pál is inkább foglalko-
zott a vármegyével, mint a gazdálkodással. Annyi bizonyos, hogy az 
öreg Passardi megérni volt kénytelen egész munkásságának, fáradozá-
sának, reményeinek megsemmisülését. 

Már 1717-ben ápril 24-én Mosony városa határában volt kúriáját 
és birtokát, melyet 1710-ben Prumbergi br. Miglio Tullio Ferencz udv. 
kam. tanácsos könnyelmű fiától, Károlytól 14200 ftért szerzett, kénytelen 
volt eladni Portenfeldi br. Bartolotti János alsó-ausztriai kormánytaná-
csosnak, az alsó-ausztriai és morvaországi sójövedék főnökének.2) Jóval 
nagyobb összegért: 21400 frtért adhatta ugyan el, mint a mennyiért 
vette, de még az eladás előtt 1716-han, miatta veszedelmes pörbe 
bonyolódott. A dolog ugyanis az volt, hogy Schad János-Ádám magy. 
udv. kamarai tanácsos még 1698-ban, amikor a királyné magyar-óvári 
uradalmát igazgatta, 1800 ftot adott kölcsön Miglio Tullionak építkezé-
sekre és mosonyi birtokába 164 ft ára vetőmagot. Schad, az uj gazdát 
Passardit perelte be a kölcsön és kamatjai iránt. Miglio Károly, az eladó, 
szavatosságot vállalt ugyan minden birtokháboritó ellen, de hát rajta nem 
volt mit vásárolni. A per három évig húzódott s végre is Passardi 
elmarasztaltatott 6795 ft fizetésében.3) 

Ugyancsak ebből kifolyólag még nagyobb veszélynek nézett elébe 
Passardi. Ugyanis még 1715-ben a jezsuiták linzi rektorától 6°/o-ra 10000 
frtot vett föl s erre pécsi házát, Pellérd és Aranyos falvakat, Italai sző-
leit, gumpendoríi házát és kertjét s mosonyi birtokát kötötte le. Mint-
hogy azonban a határidőre fizetni nem tudott, sőt mosonyi birtokát s 
a gumpendorfi házat és kertet a hitelező kárára el is idegenitctte, a 
rektor 1718. máj. 7-én a királytól végrehajtási parancsot eszközölt ki, 

') Századunk 1845. évf. 41. és 42. sz. 
2) Liber Regius XXXt. 4231 
3) Orsz. Ltár. Lib. Reg. XXIV. 359. és a 320. számú személynöki per, 



Szontiványi János itélőmesterhez, aki aug. 25-ére Pozsonyba kitűzte a 
tárgyalást. De a rektor keresztényi türelemmel meghallgatván az adós 
rimánkodásait, és a m. udv. kamara közbevetésére elállott a végrehaj-
tástól oly feltétellel, hogy Passardi Pellérdet és Aranyost s a pécsi 
házat 14 nap alatt vagy a rektornak, vagy a pécsi jezsuita kollégiumnak 
általadja, de tőlük viszont ő maga bérbe veszi, oly módon, bogy a 
tartozás felét, azaz 5000 frtot kamatostul, költségestül 1719. junius vé-
géig lefizeti ; ha eddig se fizetne, a birtokok végleg a hitezö jezsuiták 
tulajdonába mennek át.1) 

Passardinak ez a szorongatott helyzete a többi hitelezők előtt sem volt 
titok, sőt intésül szolgált, hogy követeléseikből mentsék meg, amit meg 
tudnak menteni. A következő 1720 évben a szintén olaszországi szár-
mazású, de osztrák hadseregben szolgáló kapitány: Fabry Mihály-Ferencz 
lépett fel Passardi ellen. Ugyanis Jány Pál novatei apát a már fentebb 
emiitett s még mindig fennálló 12,000 frtos követelését átruházta Fáb-
ryra. Ugyancsak ö rá ruházta át a szendrői püspök Jány Jakab Ferdi-
nánd is a Passardinak kölcsön adotott 6450 frtját, amiből még 2147 
frt állott fenn. A két Jányhoz még egy harmadik olasz : Garretto Izidor 
őrgróf csatlakozott, kitől Passardi 1717—19. jévekben öt kötelezvényre 
8280 frtot vett föl, s aki ezen követelésének behajtását szintén Fabry 
kapitányra bizta. 

Fabry a pellérdi és aranyosi birtokokból remélte követeléseinek 
kielégítését, ennélfogva perbe fogta nemcsak az öreg Passardi Pétert, 
hanem a fiát Pált is, nemkülönben özv. Stubenberg grófné Strattmann 
Izidora Anna Mária grófnőt, aki Passardinak a jezsuitáktól fölvett 
10.000 ftnyi adósságát kifizetvén, ennek kamatai fejében a két birtokot 
haszonélvezetül birta. Fabry az elsőség jogán érvényt tudott szerezni 
követeléseinek a grófnő követelése fölött s a két pert 1722. febr. 16. 
és febr. 19-én meg is nyerte. Sigray Ferencz nádori itélőmester a Car-
relto-féle tartozás tőke, kamat és perköltség fejében 12022 ftot, a két 
Jány-féle tartozás fejében pedig 30782 ftot itélt meg.2) 

Látni való, bogv a lavina módjára megszaporodott követelést csak 
kis részben tudta Pellérd és Aranyos és a pécsi ház fedezni, melyeket 
8000 ftért veit ugyan Passardi, de csak kétszer annyival is aligha ért 
többet még a selyemtenyésztésre fordított befektetések után is. Maga a 
pernyertes Fabry irja Jány püspöknek 1726. márcz. 9-én,3) hogy senki 
se akar 16,000 ftnál többet adni érte, pedig szeretné eladni, lvinálja a 

1) U. O. Lib. Reg. XXXII. 411. 
2) Orsz. Ltár 309. számú nádori per, és N. R. A. fase. 973. No. 09. 
3) 01 ' ' 1 1 . . - i - . - a z Orsz. Ltárban. 
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püspöknek, hogy vegyo meg, ugy is köze vun hozzá. És a két falu és 
a pécsi ház csakugyan a püspöké lett nem nagy örömére a jobbágyok-
nak, akik ezentúl gyakran panaszkodni kénytelenek a kamarának és 
helytartótanácsnak földesurok mostoha bánásmódjáról. 

Ilyen véget ért a selyemtenyésztés első kísérlete Magyarországon. 
A kezdeményező, egy fényes üzlet gazdag főnöke, sanyarú viszony közt 
múlt ki, Élete, yégén annyira jutott , liogv a magánosok által őrizetére 
bizott lepecsételt dobozokat is feltörte s az arany-ezüstnemüeket a 
maga szükségletére elidegenítette.1) Ez bizony egy dicsőséges kezdet 
elég szomorú vége ! 

!) Mattone Péter tudósítása Passardi Pál baranyai alispánhoz. liées, 1720. dec. 
24-én a Jány iratok közt. 



ADATOK. 

SÁROSPATAKI MALOMKÖBÁNYÁSZOK SZABÁLYAI. 

I. (zéhszabál.vok. 

1. Idegen ember a nemes bányaczéhben a méltóságos földesurak 
hire nélkül és a bányászoknak consensusa nélkül be nem mehet, ma-
gának bányát nem vehet, annyival is inkább nem is mivelheti a ma-
lomkőbánvát, és annak hasznával nem is élhet. 

2. A jobbágyember, ha szinte beléházasodik is a malomköbángabeli 
jószágban, de a méltóságok hire nélkül és a bányász-possessorok con-
sensusok nélkül, a bányának birtokában be nem mehet, és sem maga 
nem coláihatja, sem más által nem vágattathatja. Sőt amikor megen-
gedtetik is annak coláitatása, de ugy engedtetik és bocsáttatik belé, 
bogy maga mivelje a bányát és más legényt ne tartson. 

3. Valaki a nemes bányászczéhben akar ja magát incorporálni és 
a bányának hasznával s privilégiumával akar élni, az olyan ember nem 
idegen helyen, hanem itt a városon lakjék, és itt legyen háza, másként 
mind az méltóságos uraságnak nagy kárára, mind a bányászoknak nem 
kicsiny injuriájokra fog lenni a dolog, hu idegen és messze helyen fog 
lakni az olyatén ember. 

4. Minden gazda, aki vagy atyja vagy felesége után succedál és 
czéhben akar állani, tartozik a nemes czéhnek fél-mesterasztallal, úgy-
mint 8 magyar forintokkal és 8 fogás ételekkel, amennyi, asztalra kíván-
tatik, elsőben pedig köszönö-pohárral, 1 forint ára borral, 1 kenyérrel 
és 1 jó pecsenyével tartozik. 

5. Az idegen és czéhen kivül való ember pedig ha bányát vészen, 
és czéhben akar állani, egész-mesterasztallal, úgymint 16 forinttal és 16 
fogás étellel, amennyi, asztalra kívántatik, hasonlóképen 2 forint ára 
köszöntő-pohárral, s 2 kenyérrel és 2 jó pecsenyével tartozik. 

6. Minden uj legény, tartozik a legényeknek két hét alatt a kö-
szöntő pohárt, úgymint 1 pint bort megadni, ugy ha ki akar is állani: 
1 pint bort a legények közé adni, a gazdáknak pedig, ha megmarad a 
legénységben, tartozik 1 forint ára köszöntő-pohárral, 1 pecsenyével és 
1 jó házi kenyérrel, mint a successióval való gazda, ha pedig czéhben 
akar állani, az ilyen legény fél-mesterasztallal tartozik, hasonlóképen, 
mint a successivus gazda. 
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7. Minden gazda tisztán tartsa a maga bányáját, és azt szorgal-
matosan miveltesse és a sorkiadásban egyenlőképen concurráljon min-
den gazda. 

8. Senki sem gazdák sem legények közül, más bányája eleiben 
ne hordja a port, máskint ha ki comperiáltatik, hogy maga bányájának 
határán kiviil hordja, tehát 2 forintokig megbüntetödjék. 

9. Amely bányászgazda a maga bányáját mivelteti, és hasznot 
ad be a méltóságos földesúrnak belőle, az olyan gazda mind az ház 
taxájátul, mind pedig más egyéb rendbéli taxák dolgairul immúnis lé-
szen, hasonlóképen a legény is immunitáltatik, hanemha ugy kívántatik, 
liogv vár szükségére beszóllitják, csákánynyal elölálljou és olyankor a 
gazda is tartozik csákányt és szöget adni a legénynek. 

10. A bányában munkálkodó napi számosnak bérit senki feljebb 
ne nevelje, a más rendbéli napi számosoknak bérinél, 1 forint büntetés 
alatt. 

11. Uj rudvasbul való szögnek csinálásátul : 1 szegtül 9, dirib-
darab vasbul és ó szegekbül i s : 1 szegtül 12 den., csákány aczéllástul: 1 
forint, uj sulyok csinálásátul : 2 forint, ó sulyoknak aczéllásátul, gazda 
aczéljával : 1 forint 80 pénz jár. 

12. Az bites bírónak gondja légyen az kövek árára, hogy, hogy 
adják el a legények a molnároknak, és az alkuváson maga is ott légyen 
és bemondja az hites gazdáknak a kövek árát, hogy sem a méltóságok 
sem a gazdák kárt ne valljanak. 

A k ö v e k n e k á r a p e d i g e z l é s z e n : 

1. 7 arasznyi szélességű egy pár kőnek az ára 20 magyar forint. 
2. Hetedfél arasznyi szélességű egy [jár kőnek az ára 14 forint 
3. 6 arasznyi szélességű egy pár kőnek az á r a : 10 forint. 
4. 5 arasznyi szélességű egy pár kőnek az ára 8 magya r 

forint. 
13. Mikor azért valamely molnár malomkövet akar vinni, tartozik 

annak az árát aszerint kifizetni, amennyi szélességűt választ magának, 
a rendes és már specificali árán kivül pedig a kőnek, tartozik czédu-
lapénzzel is az uraság részérül. 

14. A legények részérül pedig, minden kö után tartozik áldomás-
pénzzel, 1—1 forinttal, husravalóval és elegendő kenyérrel, ugy felve-
tésénél is minden öreg kő után : den. 32, apróbb kőtül, den. 24 tar-
tozik. 

15. Ila valakinek kövit megveszik, minden kőtül: 2—2 köböl liszt-
tel tartozik a molnár a bányászoknak, nyomva és tetézve megmérvén. 



a szokás szerint, az öreg vékát és azt fél-fél köbölben számlálván, an-
nak az hnlladékja pedig a hites gazdának marad. 

16. Valamely gazda Vagy legény, a bites gazda vagy biró hire 
nélkül, a molnárral czimborál és valamely csalárdságot titkon practical, 
lia kitudódik és comperiáltatik : 1 forint büntetésen marad. 

17. Ha valamely gazda vagy legény, más kövét gyalázza a molnár 
előtt és megbizonyosodik, fél-mester asztallal büntettetik meg. 

18. Ha valakinek a bányában valami igazításra való dolga vagyon, 
revideáltassa elsőben a bányaczéhben, és ha a czéh által tett delibe-
ration nem tetszik, appellálja a város székire és onnét az urak székire 
maga causájának revisióját, ha pedig elsőben is idegen birót keres, és 
elérik rajta, 1 mesterasztallal büntettessék. 

19. Ha valamely legény, ok nélkül a molnárral veszekedik, az 
hites gazda házánál és azt becsteleniti, 1 forinttal büntettessék meg, 
hasonlóképen a molnár is, ha maga keresi a veszekedést, megbüntet-
tessék 1 forintig. 

20. Mikor a hites gazda a maga házához hirdetett és az hirdetés 
otthon éri az embereket, aki elmarad és nem compareál, ha méltó okát 
nem adja, és nem adhatja, kiváltképen gazdabucsuzásnál, uj gazda 
választásnál, és ugyan uj gazda eskcttetésnek idején, fél-mesterasztallal 
büntetődik meg. 

21. Mikor a hites gazda, a bánya utjának csinálására és igazga-
tására parancsol valakit és elmulatja, a gazda hozassa 1 forint ára 
zálogot, és ugyanannyiban büntethesse meg. 

22. 11a haloltja esik valamely gazdának avagy legénynek, tartozik 
a hites gazda minden gazdát cselédestül, ugy a legényeket is, az halottas 
házhoz 24 pénz büntetés alatt hirdettetni, és ha ki nem conipareál, a 
megirt büntetést tartozik letenni. 

23. Ha valamely gazda, a hites gazda házánál veszekedést indit, 
1 mesterasztallal büntettetik meg, hasonlóképen aki verekedik, vagy 
szitkozódik, vagy másnak becsületi ellen Szól, és azt mocskolja és 
becsteleniti, 1 mesterasztalon marad. 

24. Ha valamely legény a bányában szitkozódik, vagy verekedik, 
tartozik a hites biró, hiti szerént. bémondani és a gazda is, érdeme 
szerint megbüntetni azt a legényt. 

25. Ha valamely gazda vagy legény, az hites gazda házánál mú-
latásban együtt vagyon, tartozik egy ifjú gazda és egy ifjú legény fenn-
szolgálni és annak idejében az öreg gazdaembereket hazakísérni. 

26. Aratásnak és szüretnek idején, más dologhoz is hozzáláthat 
a legény egy-egy holnapig, de annakutánna tartozik a bányában fel-
járni, és követ vágni minduntalan, másként ha két hét alatt a. bányá-
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ban fel nem mégyen és nem munkálkodik, fél-mesterasztal büntetésed 
marad. 

2?. Ha -valamely gazda vagy legény az hites gazda házánál eskü-
szik, vagy lelkét elmondja, vagy nagyobb szitokkal szitkozódik, fél-mes-
terasztal büntetésen maradjon. 

28. A nyilazó hámjában az urak hire nélkül és a bites gazdának 
is hire nélkül senki ne vágjon, mivel az, az uraknak pénzen vett bá-
nyájok, hasonlóképen a maga gazdája hire nélkül, a legény a szerszá-
mot oda ne hagyja, mivel a gazdának is sok költségében áll a műszer . 

29. Ha pedig az urak szükségére kivántatik, azon nyilazó bányában 
valami épületben való kö, a legények tartozzanak azt kivágni, aminé" 
müt kívánnak, singit: 12 pénzért, 100 singtül : 2 font turo, vagy 1 font 
szalonna és 2—2 kenyér járván minden legénynek, a gazdák pedig 
tartoznak elegedendö szerszámot adni a bányából. 

•30. Ila valamely gazda vagy legény, más gazdának szenét vagy 
műszerét hir nélkül elviszi és ellopja, vagy más akarnii lopás esik a 
bányában és ra j ta érik, vagy reá bizonyosodik a lopása, elsőben 1 mes-
terasztallal büntettetik, ugy hasonlóképen másodszor is, harmadszor 
pediglen a bányaczéhbül egészlen kirekesztetik és kivettetik. 

31. Az utolsó legény tartozik a műhelyt tisztán tartani, a kohót 
megtisztítani és tapasztani, ha pedig nem cselekszi, tartozik a hites 
biró az hites gazdával együtt 1 pint borig, idest den. 24. megbüntetni. 

32. Az hites gazdáknak szabadságában áll, a legények közül maga 
mellé bírónak venni, választani azt, aki tetszik, ha pedig magát el akarja 
vonni az olyan legény, és nem engedelmeskedik, tehát fél-mesterasztal 
büntetéssel megbüntettessék. 

Másolata 1740 k ö r ü l i Í r á s s a l , az Orsz. Levéltár kincstári osztályában, tit. 
Patak. no. 185. alatt. 

II. Az uraság utasítása. 

P a t a k i b á n y á s z o k c z é h é t i l l e t ő i û s t r it c t i o. 

Mely szerint az emiétett czéh és bányászgazda az malomköveknek 
eladásában és abbui, a méltóságos uraságnak obveniáló jövedelemnek 
incassaliójóban, ugy egyebekben is, köteleztetik magát alkalmaztatni, és 
az alább irt piinctumokat az alább kitett büntetés alatt szentül meg-
tartani. 

1. Valaminthogy ennekelőtte való esztendőkben, az méltóságos 
uraság bányászgazdát, a ki malomkövekre és azoknak illoudő arabul, 
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àa uraságnak obveniúló pro'veritusra, Í2-ik articuíus szerint,1) serényén 
és hiven vigyázzon, földesúri hatalmával megtette, ugy ennekutánna is, 
azon authoritást magának fenntartván, az bányászczéhot attui tiltja, és 
keményen inhibeálja, hogy az bányászgazda-téteíben, semmi szin és 
praetextus alatt, magát ne avassa, és az uraság hire és engedelme 
nélkül, 12 forint büntetés alatt, valakit mást, azon kívül, akit az méltó-
ságos uraság tészen, maga hatalmábul bányászgazdának tenni ne me-
részeljen, külömben toties quotles fennirt büntetés, dominium részéről 
desumáltatik. 

2. Mikor malomköveket venni szándékozók, az dominális tisztektül 
commissiót kivévén, jelentik magokat az bányász bírónál, és az kiadott 
commissio mellett, az biró jelenlétében, az követ kiválasztják, annak-
utána az vevő felet, az biró és malomkőnek gazdája kisérjék az bányász-
gazdához, és az bírónak s malomkő gazdájának jelenlétekben, tegye 
meg az bányászgazda az vevő féllel az alkut és ezeknek jelenlétekben 
magához vévén az officiolátus commissióját, inserálja maga libellusábán 
elsőben is azt, mennyin adódott el in summa az malomkő. 

3. Ez meglévén, az eladott kő árábul, az 15-ik articulus értelme 
szerint legelsőben mindenik forint után 2—2 pénz az méltóságos ura-
ság számára, magáéra pedig minden kőtül 12 pénzt, az legényeknek 
hasonlóképen az kö feltételéért, az 14. articulus szerint, öreg kőtül : 
32 den. a kisebbtől 24. és nem többet, ugy a kenyérnek való életért 
vagy lisztért 6 magyar forintokat kifogván, az hátralévő summát az 
bányászgazdák, ezeknek legényei és az földesuraság között rendesen és 
igazán ossza fel, és felosztván, irja bé maga könyvecskéjében, mennyit 
incassált az földesuraság részére ós az uraság quietantiáját minden 
holnapnak az fogytán, az földes uraság cassájában béadván és praesen-
tálván, az officiolátustul kiadott cornmissiókat, rendi szerint producálja 
az perceptornak, és azok rendi szerint az bészedett proventusokról szoros 
számot adván és magát quietaltatván, resignálja az perceptornak kezében. 

4. Minthogy pedig, ennekutána szabad lószen bányákon kivül is, 
az parlagokon malomkövet vágni és eladni, ha ilyetén parlagon 
vágott kövek eladattatnak, ezekből is, elsőben az 2—2 pénz előre 
az uraság számára, annakutána minden kőtül 12 pénz az bányász-
gazdáéra kifogattatik, az hátralevő summának pedig hasonfele az ura-
ságé, az más hasonfele pedig a gazdáké és az legényeké leszen, ezt 
is pedig az 3.-ik punctumban feljegyzett mód szerint, elsőben ho-
gyan adatott el in summa, annakutánna ebbül mennyit incassált az 

' ) Az ezen utasításban idézett pontok, nem a megelőző czéhszabályokból valók, 
hanem egy későbbiből, melynek szövegét azonban föltalálni nem sikerült. 
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földesuraság számára, harmadszor, hogy parlagon vágott kőnek legyen 
az ára, köteles lészen az bányászgazda maga könyvecskéjében felje-
gyezni, és az közönséges bányákban vágott köveknek árával együtt, az 
megirt mód szerint, az commissióknak resignatiója mellett az cas-
sában administrálni. 

5. Minthogy pedig közönségesen, az köveknek eladása, áldomás 
mellett szokott megesni, és azonfülül is, az bányászok és bányászlegé-
nyek gyakran, mulatság és ital kedvéért egybe szoktak gyűlni, azért 
az alábbirt büntetés alatt nem lészen szabad, az földesuraság korcs-
máin kivül, más megtilalmazott korcsmákrul italt hozatni, annyival is 
inkább az bányászgazdának maga házához hódítani az czéhbelieket, 
avagy maga italját nékiek árulni, hanem az czéhbelioknek, közakarat-
bul, azmely uraság korcsmáján mulatni, vagy italt is vitetni tetszik 
szabad akaratjokban fog állani. 

6. Hogyha pedig feljebbirt punctumokat és földesuraság rendele-
teit emiitett czéli in concreto, avagy pedig bányászok közül in parti-
colari, egy avagy más általhágná, és ellenkezőt cselekedne, toties quoties 
12 forintig, minden tekintetek kivül, log az ilyetén praevaricátor bün-
tettetni. 

7. Hogy pedig ebben is fentartattassék az eddig való szokás, vala-
mint eddig, ugy ennekutána is, az officiolátus által malomkő-vételre és 
eladásra kiadattatni szokott commissiónak 14 pénz lészen taxája. 

Mely feljebbirt földesuraság rendeléseinek, ugy az czéhbeli arti-
culusoknak szentül való megtartására további dispositiójáig az földes-
uraságnak emiitett bányászgazda és czéhbeli társai s legényei fent 
kijelentett büntetés alatt, praesentibus szorosan köteleztetnek. Signatuin 
in arce interiori Sáros-Nagy-Patak, die 31 Januarii 1771. 

Eredetije ugyanott mint a megelőző tit, Patak no. 807. alatt, 



URASÁGI INTÉZKEDÉSEK PESTIS IDEJÉN ALSÓ- S FELSŐ-
SZÖLÖSÖN. 

Dicsirtessék az úr Jésus Christus : mind örökké Amen. 

Anno 1739. a die 29. Maji az fölséges koronás király urunknak 
parancsolati és nemes vármegyénk rendelési szerént is tétettetett az 
mostani környülálló döghalál vagyis pesti ses iidökre nézve Fölső- és 
Alsó-Szőlős i •*) rendtartások jegyzése. 

1. Legelsőben is, hogy az fölséges kegyelmes úr Isten, az ő szent 
akaratja szerént, maga ostorálul, ezen helységeket egész lakosival együtt 
tovább is megmenteni, és jó egészségben megtartani ; ugy, azmely 
helyekre reá bocsátotta is azon ostorát, azokat is attui mennél hama-
rébb megszabadítani, és igy, mind az döghalált, mind penig az éhséget 
és hadakozást is tülünk és egész országunktól is távoztatni; az bol-
dogságos szűz Máriának ugy mint országunk patronájának, szent őrző 
angyalinknak, szent Sebestyén, szent Rochus, Xaverius szent Ferencz, 
szűz szent Rozáliának, és a többi szenteknek érdeme és escdezése 
által, az úr Isten kegyelmesen méltóztassék. E végre és jó szán-
dékra tehát, minden ember gyakrabb szent gyónás és szent áldozás 
által is, életit is megjobbítsa, mindenféle vétektől és roszszaságtul 
magát tartóztassa, sőt akiiül mikor lehet büjtöléssel, és alamizsnálko-
dással tegye magát az úr Isten elölt kedvesebbé. Azonkiviil penig, 
itten általunk közönségesen elrendelt mindennapi ájtatosságokat gyako-
rolja. Úgymint, legelsőben is az hajnali harangozáskor, három angyali 
üdvözletet, és ahhoz öt. miatyánkot, öt üdvözletet és egy hiszek-egy-
Istent mondja el térdepölve. Azután napkelet tájban, ujabb harangozás-
kor, minden munka előtt lévő szent mise halgatásra megjelenjen, és 
utánna a szentség előtt fönszóval mondani szokott könyörgéseket az 
lelkiatya után imádkozza. Ismég déltájban akárhol, bent vagy kint, akár-
mely munkában volna is, meghallván az harangozást (vagy ha azt nem 
hallaná is, de a déli üdőt magáiul is észrevevén) essék térdire, és azon 
három angyali üdvözletet, és ahhoz őt miatyánkot, öt üdvözletet, és 

' ) N y i t r a m p g y é b o n . 

Gazdaságiik lincimi 9/omlc ISflH. 
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egy hiszek-egy-Istent mondja el ájtalosan. Végtére napnyugat tájban 
utolsó harangozáskor, valakitől lehet, a templomnál (vagy ahol megint 
az harangozást meghallaná) ugyanazon három angyali üdvözletet az 
kimúlt lelkekért szokott verssel, és öt miatyánkot és öt üdvözletet, és 
egy hiszek-egy-Istent, s ahhoz szokott könyörgéseket az lelkiatyával 
buzgón imádkozza. Azonkívül minden vasárnap, és minden ünnepen, 
hé veit szokásunk szerén l, nemcsak a szent mise halgatáson, de utánna 
a szentséggel járó procession is jelen legyen, az kivel visszatérvén 
az templomban végtére, fönszóval levő könyörgéseket, szokás szerint, 
a lelkiatya után buzgón imádkozza. Ezeken kivüli.s, kiki maga különös 
ájtatosságival főképen mostani veszedelmes üdökben, az úr Isten ke-
gyelmét keresni bővebben is mint máskor igyekezzék. 

2. Hogy penig ez ilyen áj tatos jótétemények között, annál inkább 
mindenféle roszszaságtul óhassa minden ember magát, azért is az 
korcsmákra való járás, főképen muzsikával és tánczzal, ugy más akármi-
féle játékokra való gyülekezet is, egyszóval mindennemö olyan öszve-
gyiilés, mulatság és alkalmatosság, melyben az úr Isten könynyebben 
megbántódhatnék, és a felebaráti szeretet is megsértődhetnék, tilalmas 
legyen. Az ünnepnapszegök és káromkodók, tobzódók és részegeskedők 
és egyéb rosztévök és vétek-követök keményen megbüntettessenek, vágy 
12 forint birságlással, vagy kalodával és csapással. Valaki penig má-
sikat meglátná, meghallaná, vagy megtudná afféle vagy akárminémö 
roszaságot elkövetni, az olyan rosztévőt nem csak meglöddenyi, eltá-
voztatni, és elvonni, hanem még az fölöttevalóknak, tiszttartónak vagy 
uraságnak be is vádolni tartozik, avégre, hogy a rosztévök érdemesen 
bűnhődjenek, mert máskép aki elhalgatná, ő is magát a rosztévökkel 
együtt vétkessé tenné, és az úr Isten boszuállását is okozhatná. 

3. Ezeket minden ember előre, és mindenekfölött megtartván, és 
igy az úr Isten segítségével, és szent akaratjával kezdvén és szálván 
az emberi mód szerint való őrizkedésre is, következnek már ehez való 
további rendtartások. Úgymint JcörülárJcoltatván, töviseltetvén, és (/átol-
tatván egész falu, meg ne merészelje senki azt megkezdenyi, megsérteni 
vagy megbolygatni, hanem inkább kiki maga darabját igazítani és épség-
ben tartani, sőt az egész közös kerítésekre is akitül menynyire lehet 
gondot viselni és vigyázni köteles lészen, úgyhogy azon se szekér, se 
marha, se gyalog ember vagy gyermek által ne bújhasson, ne hághasson 
és ne mehessen, se éjjel se nappal, se nyilván se alattomban vagy 
loppal senki azt meg ne próbálja, vagy 12 forint birság vagy kaloda 
és csapásbeli büntetés alatt. 

4. Hanem azkinek vagy munkára, vagy más elégséges okra, szük-
séges lesz a faluból kimenni (de nem héjába valóra) tehát alábbirt 
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mód szerint kimehet ugyan, de nem másutt, csak a falu két végén ha-
gyatott strázsás kapukon, kik közül egyike, úgymint a felső kapu a vere-
bélyi útnál, másika penig úgymint az alsó kapu a folyóviztül való falu 
végin vagyon fölállítva. Ezen mind egyik, mind másik kapunál szünte-
len, mind éjjel, mind nappal, 2—2 strázsáló igaz, józan, gondos és hi-
teles ember állíttatván, azok ébren vigyázzanak, éjjel-nappal fegyvere-
sen, gyakran megemlékezvén arról, hogy reájok bizattatott és tőlük is 
függ az úr Isten kegyes akarat ja mellett, az egész helységben lakozó 
számos embereknek élete, vagy halála, megtartása, vagy veszedelme. Azért 
is az nekik különösen kiadott rendtartást, parancsolatokat és punctumokat, 
minden személyválogatás nélkül, hiven és erősen megtartsák és betel-
jesítsék. 

5. Hogy penjg az külsők, idegenek utonjárók, és főképen elégsé-
ges passuális-levél nélkül valók, tudatlanul az kapuig héjában ne 
fáradjanak, tehát midőn a szükség azt kévánja, olykor állíttathatnék 
még kivül is a mezőben, a nagyobb ország útjainál 2 fiók-strázsa, ugy 
mint a falun fölül az Akasztófa nevü fánál egy ember, másik ember 
penig a vizén túl kint a homokon, ahol szintén kettőzik az ut, egyik 
ide, másik másfelé vivő, ezen két fiók-strázsa-helyeken álló emberek, 
ott kinn arra figyelmetesen vigyáznának, hogy mihelyt valami szekeret, 
gyalogot, vagy lovas embert észrevennének, erre, a kapuink felé igye-
kezni, tehát távolrul kiáltván reája, inkább idején térítenék el ötet in-
nét másfelé, hogysem mind hiába eddig fáradna. 

6. Éjszakának idején, az -kapunk lakatra lévén csukva, senkinek 
se nyittassanak ki, hanemha a tiszttartó vagy az uraság (nagy okbul) 
megengedné. Nappal penig, ha külső ember, valami utonjáró, csak szomszéd 
helységből való is, ámbár ösmerős volna, az kapuinkhoz jönne, tehát 
azoknál vigyázó strázsálók, ne várják az olyat épen a kapuig jönni, 
hanem idejében fönszóval állítsák meg ötet, egy hagyitásnyira a kapu-
tól, és megtudakozván: ki legyen? honnét j ö n ? hova akarna menni? 
etc. Kérdezzék meg tovább, van-e elégséges friss passus-levele ? hogy 
ugy mint egészséges helyrül jün-e? és félelmes helyeken által nem 
ment-e? etc. IIa olyan passusa nem volna, tehát minden személyválo-
gatás nélkül, a strázsálók igazítsák el azonnal a kaputul, és csak egy 
nyommal se bocsássák közelebb. Ha szót nem fogadna, és netalán tán 
maga hatalmával is beljebb akarna jönni, tehát ellenben a strázsa is 
erővel se bocsássa, sőt ha máskép nem lehetne, fegyveres kézzel is 
ellentálljon neki és kergesse viszsza a kaputól, ilyen lévén, sőt még 
keményebb is mind fölséges urunknak mind az nemes vármegyének 
parancsolatja. 

2* 
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7. Az kik penig mondanák, hogy vagyon elégséges passusok, tehát 
a strázsa tegye ki a kapu tetején által, a hoszszú nyelű csíptető fát, és 
kiáltsa, hogy azon passust vagy akárminémü levelet, csak egyik ember 
hozza közelebb és tegye be a csiptetöbe, és onnét a kaputul, azon 
külső ember térjen megint viszsza, elöbbeni állására, úgymint egy ha-
gvitásnyira. Azonban a strázsa bevonván a passust, vagy akárminémü 
levelet, ugyanazon csiptetőfával a tüzelő füstön forgassa és füstölje jói 
ki, előbb hogysem mint kezibe venné, és úgy az tiszttartó kezihez, vagy 
az uraság kezihez küldettessék avégre, ha be lehet-é bocsátani, vagy 
n e m ? tudtára adatik a strázsának. Az füstöt penig ilyen nyavalyás 
iidőkben szokták javallani holmi csontokból, marhakörmökbül, szarvak-
ból, bőrhulladékokból, söt száraz marhaganéjból is csinálni, ahol 
fenyüfaágak nem találtatnak, azért ezen strázsálók is, néha ilyen füstö-
ket készíthetnek. 

8. Mivel penig az itthonvaló lakosoknak is, ámbár csak az határ-
ban, munkára való ki s bejárásátul méltán félhetni, azért a strázsa a 
kaput, nappal is jól bezárva tartsa és mikor kévántatik csak fél-kaput, 
vagy egészen nyissa meg, és megint zárja bé. Gyermeket, 12 eszten-
dősnél kisebbet, a strázsa ki ne bocsásson nappal is, hanemha az 
anyjával köllenék neki kimenni, vagy apjával, vagy más reája gondot 
viselő emberrel, de úgy, hogy viszsza is megint olyannal jöjjön be, és igy 
soha magányosan a gyermek se ki, se be ne bocsájtassék. Éjszakára 
penig, senkit mást ki ne ereszszen, csak akik lovakkal legelésre egy-
szersmind kimennek, mindenkor egy .reájok vigyázó gondos gazda-
emberrel, viszsza is csak ugy bocsássa be azokat, nem máskép, sem 
egyenkint. Itt való öregebb ember is, valaki a kapun ki akarna menni, 
tartozzék a strázsának megjelenteni hová, és mi dologra megven, mert 
helyes ok nélkül, vagy héjába valóra, nem szabad a faluból senkinek 
kimenni, hanemha munkára, vagy más helyes okra mondaná magát 
menni, csak a határunkban, tehát bocsássa a strázsa mind ki, mind 
viszsza, de vigyázva, megkérdezvén viszszajüvet is töliik, hol jártak ? 
hol mulat tak? mi dolgon voltak? kivel akadtak szemben? etc., tartoz-
zanak mindenekre felelni a strázsának. 

9. A határon kivül penig, vagy más faluba, ha valaki mondaná 
magát menni, tehát a strázsa ne bocsássa ki a kapun addig, valamíg 
meg nem mutatja az iránt való passusát, vagyis engedelmét a tiszt-
tartótól vagy az uraságtul. Mert ha valaki a faluból, ki akar menni 
szükséges dologban más helységre, vagy akárhová ki, ezen Fölsőszölősi 
határunkból, tehát tartozik az iránt magát, a tiszttartónál vagy az ura-
ságnál megjelenteni, engedelmet s egyszersmind passus-levelet kérni, s 
megvallani, hova? s mi dologért akar menni? mikor indulni? s meddig 
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olt mulatni V Es igy ha szabad, és egészséges helyre, méltó dologban 
kívánkoznék, tehát elbocsájtassék, és aszerint circumstantialiter, formál-
tatván és írattatván neki passus, egyszersmind meghagyattatuék, hogy a 
bizonyos időre megtérjen, úgy, hogyha csak lehetséges, nagy ok nélkül, 
más külső faluba vagy helyen ne háljon senki, ott is míg a külső helyen 
mulat, akivel nincs dolga ne társalkodjék, az üdőt héjába ott ne töltse, 
hanem akivel dolga van, azt igyekezzék mennél hamarébb elvégezni, 
és frissen, egészségesen, amint elment úgy visszasietni. A passusára 
penig, azon külső helységbeli hiteles ember által irassa fel napját, 
melyben ott volt, kihűl kitetszik, hogy másuvá nem járt. Azon passusát 
penig, midőn az kapuhoz viszszajönne, ö is szintén úgy, mint idegen, 
nyújtsa be az strázsállak, és lia különbözés nem találtatik benne, tehát 
hebocsájtassék. IIa penig a strázsálók észrevennék, vagy megtudnák, 
avagy más akárki is bejelentené, hogy valamely falubeli személy, midőn 
a kapun kimenne, azt hazudná, hogy csak a határba fog menni mun-
kára, vagy egyéb szükségére, azonban kimenne a határbul más hely-
ségre, passus, vagy engedelem és hír nélkül, tehát az olyat a strázsa 
hé ne bocsássa, a liszttartó vagyis uraság hire és engedelme nélkül, 
mindaddig, valamíg merészlett cselekedete, dolga és járása nem revi-
deáltatik, vizsgáltatik és büntetésre is végeztetik, amint fogja érdemelni, 
söt ha félelmesebb dolog tudódnék meg valaki felöl, az olyan ki is 
rekesztetnék a faluból és 42 napig be nem eresztetnék. 

10. Az marha legelésére éjszakákon kijáró ifjabb cseléddel, min-
denkor egy gondosabb hiteles gazdaember sor szerint járjon mind ki, 
mind be, egyszersmind azkitül a többi mindnyájan függjenek, szavát 
fogadják, ö penig egész éjszakán, jó vigyázásban és rendben tartsa 
alattavalóit, hogy kárt se okozzanak, de főképen hogy a határbul ki 
ne menjenek, söt a határban is, más idegenekkel vagy csak szomszéd 
helységbeliekkel is, öszve ne akadjanak, közel se essenek, s ne. is be-
széljenek, hanem inkább kerüljék, távoztassák és térítsék, vagy ha 
máskép nem lehetne, el is kergessék magoktul. Ha penig valamelyik 
cselédlegény nem gondolván azon fölötte való gazdaemberrel is, valami 
ellenkezőt merne elkövetni, úgyhogy azon vélek lévő gazdaember, talán 
nem bírhatna véle, tehát tartozzék az olyant a tiszttartónak vagy az 
uraságnak megjelenteni és bevádolni, vagy ha félelmesebb dolgot követett 
volna, azonnal még oda kint kompániájából kirekeszsze, és viszszajövet 
hajnalban, az kapun álló strázsával se bocsáttassa be addig is, míg 
dolga és cselekedete meg nem láttatnék és vizsgáltatnék, s büntetése is 
vagy érdeme szerint további kirekesztése is találtatnék. 

11. Az mindennapi kijáró, és mindenféle pásztorok is akár az 
uraság, akár falusiak résziről valók, úgy az úr dolgára, vagy maguk 



munkájára, akár szőlőkben, kertekben, földekre, rétekre és erdőkben 
vagy akár hova menők is, valamint az följebbirt éjszakára marhával 
legelni kijáró cselédek, bent az határunkban is másuvá ne sétáljanak, 
hanem a mire kimentek ahhoz lássanak, idegen utonjárókkal vagy 
más ismerősökkel is, sőt szomszéd helységbeiiekkel is (ámbár ezen 
hegyünkön azok is, magok szőlejében lennének) öszve ne akadjanak, 
ne is beszéljenek, inkább, amennyire lehet kerüljék, és távoztassák őket 
söt ha amazok közelgetnének is ezen fölsöszölösiekhez, ezek távolrul 
térítsék el magoktul, mondván, hogy nagy tilalom, és büntetés érné 
őket, ha megtudatnék, azki pedig meglátná, hogy valaki ellenkezőt cse-
lekedne, tartoznék egyik a másikat, akár atyafiát is bejelenteni és be-
vádolni, netalántán midőn egyet elhallgatna, azáltal százuknak is vesze-
delmét okozhatná. 

12. Ha valamely szölősi lakos emberünk, az följebb irt rendet 
meg nem tart ja , és a tilalom ellen valamit vét, cselekszik, vagy által-
hág, annyiszor 12 forint birságlása, azonkívül penig, férfinak lánczon, 
asszonynak penig kalodában lévő büntetése, gyermekeknek penig őket 
illető verettetése fog lenni, söt ha félelmesebb dolog bizonyosodik vala-
kire, az olyan a falubul is kirekesztetik, és 42 napig be nem bocsátta-
tik. Az gazdák azért és cselédes emberek magok gyermekeit és cseléd-
jeit ugy oktassák, tilalomban és vigyázásban tarsák, hogy azok helyett 
ők maguk az fölyebb irt büntetéseket ne szenvedjék. 

Engedje az úr Isten, hogy az maga ostorát mindenfelöl kegyelme-
sen megállítván, az följebbirt tilalmakra és rendelésekre sokáig szüksé-
günk ne legyen, kaneni inkább szabadítson, mentsen és őrizzen meg 
minden rosztul ö szent fölsége mindnyájunkat, az kiért méltó, hogy 
minden ember éjjel-nappal, munkája között is megemlékezvén, kérje és 
imádja az úr Isteüt, amikor penig többre nem érkeznek, hacsak buzgó 
fohászkodásával is enyhitse ő szent fölsége ostorát. 

Eredetije a magyar nemz. muzeum levéltárában. 



E G Y M U L T S Z Á Z A D 1 G A Z D A T A N Á C S A I A M É H E K R Ö L É S 

G Y Ü M Ö L C S F Á K R Ó L . 

I . 

A z m é h e k g o n d v i s e l é s é r ü l . 

1. Az méhek kepéjek körül, igen hasznos vetni mákot, cseresznye-
fákat, körtvefákat, fuszult, myrtust, kakukfüvet ültetni ; ugy nemkülöm-
ben hársfát. 

2. A^-jnéhek ne bocsájtassanak ki munkálkodásra, hanem Szent 
József napja. után való első szerdán, idején regvei, mert lia pénteken, 
csütörtökén bocsájtatnak, meddők lesznek, ha szombaton : vasárnap és 
hétfőn röstek lesznek, ha kedden tolvajok lesznek. 

NIL Némellyek javasollyák nagy-péntekçn kibocsájtani a mé-
heket, 

3. Minekelőtte kibocsájtassanak, tavaszkor egy héttel előtte, szép 
apró sóval az méhek lépjeit meg köll sózni, hogy igy ha valami penisz 
munkájok között méhtül találtatik, a sótul kitisztúllyon ; de sózás mér-
tékletes legyen, egy döhbenyben négy vagy öt késhegygvel. 

4. Az kibocsájtás előtt egy nappal, a döbbeny száját környül 
medvehájjal meg köll kenni, mert ezektül erősek lesznek és mérgesek, 
fogják magokat az tolvaj méhek ellen erősen védelmezni. 

5.^ Midőn már a méhek munkára kibocsájtattak, arra köll igen vi-
gyázni, hogy ha talál hó esni, a méhek dübbenyeit azonnal bé köll 
csinálni, hogy a méhek ki ne röpüllyenek, mert valahány kimégyen, 
meglátván a havat, annak fejérségitül megvakul, elesik, elvész. És ha 
éjjel hóharmat tavasszal esne, vigyázzon, reggel idein becsinálva tartsa 
a döbbenyek száját, ki ne bocsássa, mig az idő meg nem melegszik, 
mert valamely méh abból az hóharmatbül döbbönybe beviszi, a gyenge 
ra j elvész. 
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6. Mivel a méhek egymásnak ellenségek, rontják magokat, a döb-
beny mindenütt jól hé legyen tapasztva. 

NB. Adeps ursinus in pyxide servatus augetnr iiyeme, 
Dum ursi in suis latibidis pinguescunt. 

7. Hogyha a méhek igen bágyadtak, tápláld ily formán : liárs-
fábul csinálj kis válócskát, tégy egy kis nyers mézet, add be méheknek 
napnyugotkor éjszakára, reggel két órával napkelet után vedd ki a 
válócskát, jól tedd el, a méheket bocsásd ki ; mindaddig köll praktikálnn 
mig az almafa nem virágzik, a méh akkor keresi eledelit. 

8. Ha veszendő a méh, meg küll ölni egy tyúkot, ezt abárold 
meg száraz szilva vizben, azután süsd meg, kend meg mézzel, add be 
a méheknek, nyársra szúrvánPprobatum est.) 

9. Midőn az almafa virágzik, az döbbenyek száját egészen kinyisd, 
a döbbeny allyárul vedd le a tapasztot, az allyát tisztán tartsad, sózd 
meg, hogy férgektül tiszta legyen. Nyárban minden héten az allyát 
söpörd meg, hasznát veszed. 

10. Hogy jó egészségesek legyenek a méhek, hogyha a döbbeny 
allya tavaszszal, midőn a méhek tavaszszal kihocsájtatnak, tiszta cse-
répben nékik egy kis sáfrányos viz adatik, melytől igen fognak tisztulni, 
avagy sós vizet tiszta cserépben. 

11. Ha netalántán a raj ki nem akarna jönni, édes rózsát almával 
szárits meg, ha el nem akar válni a raj a méhanyától, azon száraz 
rózsás almával gyengén füstöld meg, harmadnapra fogod tapasztalni. 

12. Ha méheid között tolvajokaL tapasztalsz, lolvajméhek döbbe-
ny it fordítsd föl, egy kevés mákot hints munkájok közé, melynek kihor-
dásával, midőn egy-két nap fognak mulatni, tolvajlást elfelejtik s el-
hagyják. 

~T3. A méhes gazdáknak mesterségek leginkább abbui áll, bogy a 
ra j el ne szökjön, ebhez ilyen arcanum vagyon, azon lépet, a melyet 
a csikó az orrán hoz ki, a midőn kicsikóztatik, ássa be az földbe a 
méhes körül, azon méhestől a raj el nem távozik. A szerint a méhek 
el szoktak veszni, ha anyjok elvész, a gazda vigyázzon, tavaszszal fő-
képpen, ha méhek anyja nem hullott-e le ? mely ha megholt, kösd azt 
a holt anyjukat lószőrre, azt felülről bocsásd a döbbenybe, mely ám-
bár nem leszen is eleven, csak jelen légyen, el nem vesznek a inéhek, 
söt maguknak kilencz nap alatt uj anyát, vagyis vezért választanak. 

D e n a t u r a a r t e q u e a p u m e t r e l i q u i s a r c a n i s e x V e r g i l i o 

A mézet, a méhek az harmatról, a mely fákra és virágokra a 
levegő égről száll, szedik. 

A méhek igen szüzek és tisztaságot szeretök. 



A méheknek oly helyen, kftll méhest csinálni, a hova szelek nem 
('•i-nek, inert máskép a szél nem engedi nékik bevinni méhesbe az 
eledeltJ és ahol az juhok és kecskék nem járnak, mert azok a virá-
gokat es jó illatú füvet rontják, leeszik, és ahol semminémü szarvas-
marha nem fér s nein jár ; mert az a jó füveket, pázsitokat eltiporja, 
és a hol gyik nem mászkál togest gasterica ; ahol a parti fecske, vagyis 
hüllő nem repdes ; és más ártalmas madarak, tudnillik fileinile. 

Szeretik pedig, lia közel Jeliét a méheshez, a méhek az tavakat, 
álló vizeket, fa mohát és viz körül lévő mohát, kedvelik igen a zöld 
pázsitokat s a folyó patakocskákat ; az méhes előtt hasznos és méhek-
nek kedves a pálmafa és vadolajfa, és levendula avagy rozmarin, 
violák, kakukfü. 

Az döbbenyeken nem köll nagy szájat csinálni, inert máskép mind 
az erős tél, mind a nagy hévség árt a méznek. 

Tiszafa ártalmas a méheknek. 
Az ráknak haját, vagyis azt a felső vörös büril nem kell a háznál 

tűzbe vetni, mert kidöglenek a méhek tőle, ámbár messzebb legyen is 
a méhes. Probatem est. 

_ Art a méheknek a büdös fertő, sár, ha közel vagyon a méheshez 
és ahol a szózatnak visszazengése vagy az üres kőszikláknak murogása 
ballatszik, ártalmas. 

Liliuin convallium is jó, ha közel vagyon a méheshez, barango-
lással összehívhatni őket, inert vagy annak gyönyörű csengésétől indít-
ta tván, vagy megijedvén, mindnyájan a kepékbe vissza mennek, s 
elbújnak. 

Hogyha a méhek egymással harczolnak, egy marok port kiilL 
közikbe vetni, megcsendesednek és visszamennek döbbönyekbe, gon-_ 
dolván, hogy fergeteg idő lészen." 

AnSakntánna, -midén—megcsöndesedtek, gyjnely seregnek vezérét 
rosszabbnak, s alábbvalónak láttad lemii, öld meg, hogy hiába ne 
eméssze a mézet ; s megölvén az alábbvaló királyt, elszéled a serege 

j s és összevegyül a jó sereggel, s jó lesz az is; és az, aki jobbnak 
találtatott, azon a másik seregen is fog uralkodni ; hogy pediglen még-
is mérjed és megkülönböztesd a jót a rossztól, tudnod köll, hogy két-
féle a király; az egyiknek arany punctumocskákkal fénylik a teste, és 
gyönyörű szemvidámitó ékes, a másik röst, csúnya és széles hasú ; és 
olyan különbség vagyon a méhekben is, mivelhogy a jó méhek kicsinyek, 
gömbölyűk és igen fényesek, szinte ragyognak. 

Hogyha észrevennéd, hogy a méhsereg tévelyeg s bolyong, csa-

') E két cseh-tót szónak értelme „azaz gyik." 
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varog, a királynak szakajtsd el a szárnyait a méhes körül, ott nem 
hagyják ötet. 

Az kertet csinosan köll tartani. 
A midőn mézet ki akarsz szedni a döhbenyböl, elébb egy kis vizet 

szádba vévén, azt eső módon kiköpjed és füstöld meg szarvasmarha-
ganéjjal, bízvást hozzá férhetsz a mézhez. 

Hogyha pedig félnél erös téltől, és akarnád szánni az méhekel, 
hogy elegendő eledelük maradjon télre, mindazonáltal nyisd föl a döb-
benyt és tisztítsd meg molylúl és más egyéb tisztátalanságtól és a pók-
hálóktól. 

NB. Fraxinus nihil venenati sub umbra patitur. 
Ha észreveszed, hogy idegen méhek járnak a te méheid közé és 

lopják a mézeket, akit onnét tudhatod, ha harczolnak gyakran magukkal, 
tehát egy marék lisztet vess közikbe, aztán a méhes gazdákat rendre 
járd meg, nézd meg a méheit, meglátod, kinek a méhei lisztesek, azután 
estve jól tapaszd be a magad méheit és készíts tiszta edénybe friss 
mézet és beléje mérget ; a te méheid megmaradnak, azok kidöglenek; 
de ha jó embered az, a kinek méhei lopni járnak a te méheid közé, 
ne cselekedd, hanem előbb kérjed, hogy kis mákot hintsen — fölfor-
dítván a döbbenyt, — méheknek munkájuk köziben, mert azáltal elfe-
lejtik a tolvajlást; ha cselekszi jó, ha nem, élj eszeddel, de hasonló-
képpen a magad méheit is a tolvajlástól őrizzed és szoktasd el a mák-
nak munkájuk közé való elhintésével. 

NB.1) A mézbe jó lenni, az olyan méhei nek, akik lopnak lisztet, attui 
elvesznek. 

Item száraz szilvát megfőzni s levibe sör-söprüt keverni és tiszta 
tálkában döbbeny előtt letenni estve, vagy korán reggel, de a magad 
méheit zárd be, hogy ki ne jöjjenek. 

Rákóczi Györgynek -) erdélyországi volt fejedelemnek nagyváradi 
dominiumában fő-méhészmestere Horkai Miklós 34 esztendőknek elfor-
gása alatt tett méhek dajkálásának módja és mestersége, melyet ö a 
maga manuscriptumjaiban ekképen magyaráz : 

1. Szent György havának első hetiben szerdán avagy csütörtökön legyen a 
méhek kibocsájtása. 

2. Csípés ellen meg szokta vaia kenni a döbbeny száját juhtejjel. 

') A dült betűkkel szedett szavak a szövegben titkos írással vannak irva, 
melyben az a = d, e = g, i = 1, o, ö = r, u = p és ü = 1. 

3) A kézirat ezen része, rövid kivonatát képezi a folyóiratunk II. 189ö. évfo-
lyamának 57—60. lapján közölt méhészeti tanácsadónak, csakhogy ebben a fejedelem 
főméhészmesterét Hotii-nak nevezi, 



3. Vörös posztót tyúktojással megszokta kenni azért, hogy egészséges, erős, 
vidám, szaporodó, takarékos legyen a niólie. 

4. Sós borral táplálta őket, és mintegy pracservativával éleményezto őket 
minden megfojtó, tavaszi dohos méreg ellen. 

5. A kasok dugóját soha sem vetette el, hanem megjegyezvén, ki hová való, 
azt a kas füliben tartotta. 

0. Ha a ra ja elszökött, a kas dugóját leoldotta és egy üres kas eleibe czövek-
kel leszegezte. Visszajött neki ismét. 

7. A midőn eresztett a raj , leveles ággal vizet hányt fel közéjük, s ezután 
annyira leszállott, hogy harmadnapig ott elült. 

8. Befogván a raj t megpárájolta a kast egy kis égett borral, hogy olt no 
hagyják a kast, és erősek legyenek, állandók és szaporodók. 

9. Ha megtudta, hogy idegen méh hordaná mézét, egy vesszővel vagy nád-
szállal megdöfte és megsértegette lépjét, avagy sejtjét az olyan idegen méhnek. 

10. Tavaszkor minekelőtte kibocsájtaná a méheket, ugy becsinálta kasnak a 
száját, hogy csak egyenkint mehetne a méh ; a legelsőt megfogta, megölte és a kas 
előtt eltemette. Próbált dolog. 

11. Medvehájjal megkente minden köpünek a száját, és igy praeserválla őket 
a tolvaj méhek ellen. 

NB. Post festuin annunciationis B. virginis véltem egy döbbeny-
ben méheket kél szapu búzán. 

II. 

Anno 1770 in mense martio vettem bizonyos Varsányi zsellér-
embertül egy döbbenv méhet, aki in anno 1769 első ra j vol t ; abból 
szaporodott ugyan in anno 1770. 

10-a Junii in festő sanctae Trinitatis intra borain 9 et 10 kijött az 
első raj (A.) ezen vett döbbenyböl, a második pedig 

20-a mensis eiusdem Junii ugyanabból az döbbenyböl, az elsőnek 
külömbözése (B.) 

22-a eiusdem mensis Junii ugyanabból az döbbenyböl jöt t ki az 
harmadik raj ante meridiem. (C.) 

Die 29-a Junii in festo Petri et Pauli Skultéti Miklós uramtól való 
anyaméh bocsájtott első raj t sub signo librae circa horam 11-am ante 
meridiem. 

8-a Julii azon anyaméh bocsájtott második rajt circa horam 11 a. 
m. sub signo leonis. 

10-a Julii hora meridiana 12 azon anyaméh bocsájtott harmadik 
rajt" sub signo sagittarii, 

24-a Julii in vigilia S. Jacobi ap. szent háromságnak napján A 
betűvel jegyzett első ra j bocsájtott unokarajt a délelőtti órákban sub 
signo zodiaci leonis planéta Joi is. 
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Anno 1771. 
14-ii Junii ti Zf.-vel jelzett döbbenyből vált ki ra j sub BB. 
23-a Junii az öreg anyaméhtől Varsányi köpüből lett ismét rajom, 

aki tavali első rajnak helyibe ismét A. jelzetet kapott. 
Die 24 eiusdem Junii Skaltétinak 1770-ikbeli első raja boesájtott 

ismét első rajt. 

III. 

A g y Li m ö 1 c s f á k n a k b e o l t á s á r ó l . 

Sokkal jobban, az kertben magból fölnevelt vad fákban, mint az 
mezei és erdei vad fákban az oltások. 

Hogyha pedig a mezei, vagy erdei vad fákat a kertbe beviszed 
ültetni, olyképen ültesd, valamint ott állott, úgy, hogy az északi oldalát 
észak felé, délfeli oldalát délfelül fordítsad ; és ugyan mélyebben ne 
ássad a földbe, mint mezőn vagy erdőben valának. 

Melyeknek átültetéséhez sokkal jobbnak, s foganatosabbnak Ítél-
tetik lenni az ősz, mint a tavasz ; főképen október és november hol-
napja'; ámbár ellenben némelyek vélik, s javasolják, hogy hidegebb és 
a naptól elrejtett völgyekben hasznosabb tavasz kezdetén ültetni. 

A ki állandóságban s tartósságban akarja gyarapítani a gyümöl-
csös kertjét, nem elébb, hanem az új átültetésnek utánna harmadik 
esztendőben oltsa be azt, melyhez ekképen készüljön. 

1. Hogy az beoltandó ágacska esztendős legyen, a melyet az 
ágaknak bogairól könnyen megkiilömböztetheti. 

2. Hogy a beoltandó ágacskát az első s legfelső bogja alatt 
messe meg. 

3. Azt úgy készítse, hogy avval, a kivel he fog oltattatni, jól 
megegyezzen, avagyis, hogy az oltandó ágacskát helyesen beszékeztesse. 

4. Amidőn az ágacska oltáshoz készíttetik, és annak rendje s 
módja szerint megfaragtatik, azon ágacskának a belső béle meg ne 
sértődjék. 

5. Az oltandó ágacskának héja, azon fának, melybe beoltatik, 
héjával megegyezzen s egyaránt essen. 

6. Oltani való ágacska nem csak olyan fáról, a ki kedves és jó 
gyümölcsöt szokott hozni, hanem ugyan a mely egyszersmind előtte való 
esztendővel gyümölcsöt adott, törettessék. 

7. Friss legyen az ágacska és könnyű, és a kin több szem, avagyis 
bimbó vagyon. 

8. Hogy egy, vagy legföllebb kétágú legyen. 
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9. Hogy napkelet fölül és a fának tetejéről, vagy közép ágakról 
vitessék. 

10. Vagy hold töltében, vagy mindjár t utánna oltassék be. 
11. De nem köll mindjárt beoltani, amidőn töretik, hanem egy-

nehány napig nedves és hideg helyen kell őtet tartani. 
12. Az virágzó fáról nem köll ágat törni. 

E x p e r i e n t i a . 

Lehet oltani szőlővesszőt cseresznyefácskába és az akkor hoz 
szőlőt, a midőn cseresznye szokott érni, de ahhoz ész és vigyázás és 
jeles titok is kívántatik. 

Ha korán akarod, hogy a cseresznye gyümölcse érjen, hints a 
gyökereire meszet, avagy öntsd meg gyakran meleg vizzel s tövit, de 
elébb cselekedd ezt, inig nem virágzik. 

Ha az u j oltott fák mindjárt második esztendőben virágzanak, a 
virágját korán szedd le, máskép egynehány esztendő malva terméketle-
nek lesznek. 

Lehet oltani cseresznyét, körtve- és almafákba, és sokkal nagyobb 
gyümölcsöt hoz. 

Hallatlan s ritkán látott nagyságú gyümölcsöd lészen, ha az éret-
len almába retekmagot avagy tökmagot teszel. 

Uj oltásokat harmadik esztendőnek előtte vassal nem köll értetni, 
hanem kézzel és körmivel szedje le a kertészgazda s tördesse le a fa. 
tövéből kiágazott haszontalan vesszőcskéket. 

Ha észreveszed, hogy az uj oltvány fogyni s száradni kezd, nyisd 
fül körülötte a földet egész a tövig és uj földet hints a tövére, hogyha 
pedig a nagy szárazságtól veszne, gyakran öntözzed és körülkapáljad. 

Vigyázni kell arra is, hogy a midőn fához ganéjt adsz, a tövit 
no érje, hanem elébb bőven földet adj, azután ganéjt, máskép kipárlik 
a töve, s gyökerei lankadástól nem gyarapodhatnak. 

Az hernyókat gyümölcsfákról szedd le télben, és inkább égesd 
meg, mintsem tapodjad. 

A fáknak oldalain a nagy buja erőtől guga nő, azt le kell vágni. 
Ila a fa fagy, szárad, hogy kevés és nyüves gyümölcsöt terem, 

nyisd föl és egy-két helyen fúrd meg, tölgyfaczöveket verj belé, s ú j 
földdel fedd be. 

Semmiféle fát metszeni vagy nyesni ne engedj a midőn virágzik, 
annak ideje pedig tavasz kezdete, vagy ősz. 

Az uj oltványokat nyolcz napokban húsvét után, s ugyanannyi 
napokban pünkösd után tehénganéjjal kend meg, nagy hasznát veszed. 

Ila olyan gyümölcsfád vagyon, a melyről időnek előtte hull a gyii-
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mölcs, nyisd föl a tövit, fúrd meg és abba a nyilasba spanyol-meggy-
ből czöveket verjél, s azután jó földdel fedd be. 

Avagy konkoly-füvei, a mely búza és rozs között nő, szaggasd ki 
tövestől, s avval kösd körül a fát. 

Állani való gyümölcsöt fogytán az holdnak kell leszedni, kinek a 
tartó helye, vagyis kamarája észak felül legyen és függjön a gyümölcs 
inkább, mintsem feküdjön. 

Búzában, vagy árpában legjobban lehet tartani állani való gyü-
mölcsöt. 

Az rósza őszkor is újra fog virágozni, ha a tavaszi virágjának 
hegyét elmetszed, vagyis inkább a bimbójának. 

Kovát avagy követ, ha alá teszed, avagv melléje rakod az erdei 
vagy mezei vad fákhoz, amidőn először plántálod kétszerte erö-
sebben nö. 

Ha a fa gyümölcshozásban kifárad, vagyis ha terméketlen, a tö-
veit hasogasd meg, kövecskéket tégy beléjük, hogy a hasitott töve össze 
ne nőj jön. 

Ha akarod, hogy nagyobb és vastagabb gyümölcsöt hozzon a fa, 
bor-söprüt önts a gyökérre. 

Ha gyümölcsfát dajkálni és segíteni akarod, korpát és d(isznó) 
g(anéj)t adj melléje. 

Gyakor boro(ná)lás és haszontalan ágaknak nyesése s elmetélése 
igen hosszabbilja a fáknak tartósságát s állandóságát. 

Legjobb a gyümölcs, a. fának alsó ágain. 
NB. Mandolafát nem köll nyesni, máskép keserű magja lészen s 

egyszersmind ha nem páros, kivész. 
NB. Kigyó körül,^ha egy helyben fekszik, hogyha esztendős mogyoró-

pálczikával kereket húzol, semmi úton, módon ki nem megy belőle. 
Az hangya a sebesen nevelkedő oltoványkákat nagyon rontja s 

föl mászik reá, azokat le kell rázni és a vastagját alul vagy két helyen 
vörös krétával meg kell köröskörül krétázni. 

Eredetije a M. Nemz. Muzeum kézirattárában, Fol. Hung. 436. jelzet alatt. 

Közli : Horváth Sándor 



A K A S S A I K E R E S K E D Ő K 1 4 4 6 . ÉVI C Z É H S Z A B Á L Y A I . 

1446. 

U n s e r s a c c z u n g e d e r b r ú d e r y n d e n C r o m e n , h a b i n 
a i l e g e w i 11 e r t m i t t y n a n d i r . 

Item cium ersten. Wer vnser bruderschafït adir czeh gewynnen 
wil, adir eyn newir brúder werdin wil, adir eyn newir cromer, der zal 
gebin yn vnser bruderschafft vnd czeche 4 phunt wachs vnd czwen rot 
il. vnd zal gebin den brudern vnd swerstirn eyn molczeyt mit essen 
vnd mit trynken, alz von alders gew5nlich gewest ist. 

Daz andir. Welch man der nicht mit vus yn der bruderschaft ist 
vnd wil nemen eyne witwe adir juncfraw czu eynen elichen weybe, dy 
mit vns yn der bruderschafft ist vnde her auch vnser bruderschaft vnd 
czeh genyssen wil, der zal gewynnen vor hyn dy bruderschafft. 

Daz dri/tte. Is sey man adir fraw yn vnser bruderschafft, dy sich 
lestern adir scheidin vn den Cromen, alz offt ein Schaltwort, alz offt Va 
libra wachs czu bus, is sey kegin, dinspotyn adir kegen weih adir 
kegen man. 

Daz fyrde. Wen dy bruder yn dy czecli «zusammen gen vnd wer 
da nicht körnt bis daz der seger ausgelewfft yn dy samung der 
ynheymisch ist, der hat vorbust x •> pfhunt wachs. 

Daz fnmff'te. Wen der fyrmeister2) eyner unser bruder anlangen, 
is sey yn welcher sachin, is sey daz vns schedlicli ist vnd yn nicht 
gehorsam holt, der hat vorbust 1 2 libra wachs. 

Daz sechste. Auch zal nymant, der mit vns yn der brudirschaft 
adir czech ist, keynis fremden mannys guttir, der nicht mit vns yn der 
bruderschafft adir czech ist, seyne gutter czu vorkewffin, noch vor-
thuen sal, is sey welchirley is sey bei der bus czu vorlisen (igy! vor-
liren helyett) dyselhin namhafftigm gutter. 

Item daz auch koyn brudir der vnser brudirschafft adir czeche hat 

») Ó r a ! 
2) A négy czéhmester. 
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zal keynis fremden mannes gutter, her sey eynlendir adir auslendir 
vorthuen, noch vorkeuffìn, is sey wellirley is sey bey der bus czu vor-
lisen (!) dyselbigen gutter. 

Daz sebinde. Auch sal nymant vndir vns keinen gast leyen, noch 
keynen fremdin kaufman seyn gewicht, noch keyne woge aws den 
crome bey der bus Va pfhunt wachs. 

Daz achte. Is zal nymant keyn gemenschafft noch geselschaft 
habin mit nymanden, der nicht unser bruderschaft hat pey der bus 
(lyselbige nomhaftigen guttir czu vorlisen. 

Das newnde. Wer aus dem crome trit adir seyn crom vormyt adir 
vorkewlït adir aus wirt gemit, der zal auch austreten aus vnser briider-
schaft vnd czech, bis daz her wedir eyn crom gemyt adir eynen eygin 
crom kewfft, zo zal her wedir ( wieder !) dy bruderschaft gewynnen 
alz eyn newir crorner, der dy czech gewynnen wil. 

Daz czende. Welch vnser mitbruder yn der czech pfheffir kewfin 
wirt wedir eyn Kaufman her sey von wan lier sey, der zal den pheffir 
reytirn vnd zal dem Kaufman seyn sag, (sack ?) mit stawb mit all 
wedir gebin vnd wegin vnd ym aplossin geen noch der wilkor der fyr 
stete Casscha, Lewtscha, Bartpha, Eppries. 

Item is zal keyn brúder noch swestir auslegin an eynem soulage, 
an unser libiti frawentag. Sunder an der XII. botyn tag noch dem 
amacht der messe, zo mag auslegyn wer do wil vndir vns reychin 
cromern." 

* 
* * 

A „ M agy. fíazd. Tört. Szemle" 1897. évfolyamában közzé lőnek téve 
a kassai kereskedőknek 1686., helyesebben 1631. évi magyar czéhsza-
bályai, azután az 1475. évi német czéhszabályok. Ez utóbbit a közle-
mény, a kassai kereskedők első czéhszabályzatának nevezi el, látjuk 
azonban, hogy a most közölt mintegy liarmincz évvel régibb annál, mert 
időközben, Kassa város levéltárában, előkerült egy kis negyedrétii, piros 
bőrbe kötött könyvecske, mely e most közölt szabályzaton kívül, a 
kereskedő-czéh számadásait is, 1536-ig foglalja magában. 

Jónak látjuk, ebből az alkalomból, a kassai kereskedő-czéhről e 
számadások alapján is egyetmást elmondani. 

A czéhnem volt nagy ; tagjainak száma 1495-ben 24, 1536-ban23 vaia, 
kik a polgárságnak legelőkelőbb részét alkották. így a XV. század közepén 
Cromer István (f 1466.) és Ágoston (f 1463.) czéhtagok hosszú időn 
keresztül a tanács tagjai, majd felváltva a város birái voltak. Voltak 
nő tagjai is. A ki valami ipart űzött, annak arra az időre, mig a czéh-
nek volt tagja, mestersége folytatásáról le kellett mondania. Ilyenekként 
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szerepel a tagok közi : Mihály képíró felesége (1495.), Ambrus képiró 
(1498— 1518.), Krompholtz Miklós építőmester, aki 1499-ben a virmeis-
terek egyike; János Ötvös (1525.), Tamás képiró és Gergely ötvös 
(1530.). 

Akit tagul felvettek, annak lakomát kellett adnia, melytől meg is 
válthatta magát. Az uj biró tiszteletére is lakomát csaptak, melyen a 
lantenschlegei• vagy a fidler sem hiányzott. 

1536-ban a lakoma költségei ezek voltak: 
„Item wasz wir auszgeben haben aufs mol auf don neuen richler. 
Item ein rhe vor d. 34. 
(torn ein haszen vor. d. 11. 
Item 7 rephilner zu d. 4 thut d. 28. 
Item 8 zcame huner vor d. 31. 
Item 4 ferkel zw d. 8 thut d. 32. 
Item rintfleiszch zw kochen und hrothen d. 48. 
Item sperk und schmalcz vor d. 13. 
Item 3 libra reisz vor d. 30. 
Item 4 Kerpen und 1 heclit vor (17. 
Item '/a libra pfeffer vor d. 35. 
Item 4 loth safran vor d. 00. 
Item 3 loth neglken d. 25. 
Item V2 libra rosinkon und 1 libra mandi pro d. 40. 
Item Va fas bir vor d. 25. 
Item vor czipolt und broth d. 38. 
Item vor Kerczen d. 20. 
Item vor weyn zwm gallerthen und rhefleisz vor d. 14. 
Item vor aspick (?) d. 7. 
Item ein halb honigk d. G. 
Item ein fuder liolcz d. 12. 
Item dem walthreuther, der dy goben vom richter brocht. d. 5. 
Item vom pharher vor weyn 18 halben czw d. 4 thut d. 72. 
Item vor 1 loth trocisin (v. trecisin) d. 4. 
Item den brethern und koehyn zu Ion d. 20. 
Item den lidlern d. 12. 
Item den Cantor d. 15. 
Item dem tliromeler d. 15. 

Summa II. 7. d. 85, 
Item dem richter begobth vor (1. 1. d. 50. 

A ki a czéh gyűlésein meg nom jelont, az olyat egy font viaszszal 
büntették (1495.); a ki meg nem adta, becsukták a boltját (1502.). 

A czéhnek külön épülete is volt, melyben a tagok áruikat raktá-
rozták; a neve crom vagy staincrom. Krakkóban még ma is áll a város 
piaczán a kereskedők tárháza. 

Kassán is volt, amint azt az árumegállító jog meg is követelte. 
A czéh, egyes tagjainak kiadta az üzlethelyiséget s ezek bér (crom-

Gazdasugtörtcnolmi Szemle 1898. 3 
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eynse) fejében a XV. században 1 •> forintot, a XVI.-ban 2f> dénárt 
fizettek. Közösön fizettek a felvigyázót (crom hit ter), a világítást, az 
áruház tatarozását. 

Közöljük a számadásokból az ezekre vonatkozó tételeket : 
„1505. Den czymmerleulen off ir gedinge dy crom ezu decken 

d. 25. 
Gedinget vor fi. 2. d. 25. 
Den czimmerleuten off iren soldt d. 75. 
Anno eodem 1505. seynt dy Cromen new gedeckt worden. 
1505. Am freitage vor Luce dedi eynem mawrer, der dy 4 thoern 

wedir eynsetzet und vorelamert d. 25. 
1531. Item das man an den Krom dy thoren gemacht hat den 

eimmerman auf holz und nagel geben d. 13. 
Item von 10 brether d. 30. 
1533. Item dominica reminiscere haben wir geben dem Paul 

Seifner d. 32, das er auf den Kroni gedeckt hat den gangk. 
1534. Item vor 1000 schindeln auf den Kroni zw bauen fi. 1. d. 20. 
Item dem cymmerman von dy arbeit fl. 2. 
Item dem steinmeez zw mauern d. 24. 
1535. Item dem czimmerman am thür zw machen und am dach 

zw flicken d. 26. 
1536. auf 2 phunt wagk macherlon d. 4. 
A czéhnek oltára is volt a sz. Erzsébet egyházban, melyet sz. 

Borbáláról neveztek. 
A czéh 1536-ban, mikor Kassa János király kezére került, fel-

oszlott s csak 1553-ban alakult meg ismét. 
A számadáskönyv feljegyzéseket tartalmaz a forint értékéről is, igy 

1449-ben 192 dénár, 1450-ban (?) 200, 1469-ben (?) 232 dénár ment 
egy forintra. 

Közli: Kemény Lajos. 



SZÉKESFEHÉRVAR 1G89-IKI RENDTARTÁSA. 

Sacre Caesareae Regiaeqiie Majestatis ad partes regni Hungáriáé 
inferiores usque ad I)ramim, et Sarum neo-acquisita« exmissae excelsae 
commissionis resolutio et dispositio, ad pimela supplicando introdata a 
civibus universis liberae regiaeque civitatis Albae Regalis sequitur hun-
garico idiomate in hunc tenorem. 

Mivelhogy elég példánk vagyon, és az mindennapi experientia is, 
bűneinkről elegedendőképen tanít, hogy azmely országokban és váro-
sokban az jó rendtartás bevétetik és vitettelik, mely főképen közöltök 
isteni félelemen vagyon fundálva, az olyan helyeken, Isten áldása is 
megmarad és jó státusban lesznek, hahogy kárban és romlásban esné-
nek is, az isteni félelemmel hamar meggyarapodnak. 

1. Azért az nemes tanács az Istennek tisztességét ugy igyekezze 
promoveálni és ugy vigyázzon rája, az vasárnapi és innepi napokat 
szentelvén, az rendelt processiókkal áhítatosan járván és életeket jó 
erkölcsökben, igazságban rendelvén exemplariter s foglalván ; hogy az 
alattavaló városiak is, söt az szomszédságbeliek is jó példát vehesse-
nek és követhessék és igy az Isten dicsőségit szaporíthassák és elő-
mozdíthassák. 

2. Az főbiró, azmi az tanács dolgát illeti proponáltassa az városi 
hites nótárius által, vagy az jelen nem lévén, az kinek committálja ; és 
senki az tanács között ne merészeljen maga, valamint privátim propo-
nálni és az főbiró tisztében magát avatni, hanemha főbíráját megkövet-
vén szabadságot kér. 

3. Mikor az dolgokat proponálták és referálták, tehát az vox-sze-
dés rend szerint járjon, az öregbbik tanácsbéli elkezdvén az voxolást, 
voxoljanak mind az ifjabbik tanácsbéliig, dc ugy, hogy azalatt se biró, 
sc más senki ne szóljon, hanem az időt várja, inig mindenektől az vox 
szép csendesen és okosan kiszedetik. Azután nemcsak az biró az maga 
elméje szerint, hanem az több vox szerint judicialiter coneludáljanak és 
emlékezeteit protocolumban Írassák. 

3* 



3t> 

4. Mikor az dolgok és az tanácsgyülés elvégeződött, senki ne kel-
jen fel az helyiről előbb, az föbiró előtt és az tanácsházból is, rend 
szerint az föbiró után menjenek ki. 

5. Az városi és criminalis dolgok pediglen bizattattak az nemes 
tanácsra, hogy deliberáljanak felőle, liagvha valamelyik félnek nem tet-
szenék az deliberátió, és nem nyugodnék meg raj ta , annak szabad 
légyen az budai camerális inspectióhoz folyamodni, onnan lészen utolsó 
válaszok. És ez iránt az criminális dolgokban is, szintég ugy, mikor 
az nemes tanács délibérait és sententiált valakit, az executio előtt tar-
tozik az ö Felsége budai camerális inspectiójához az sententiát által-
küldeni és onnat bizonyos approbátiót várni. 

6. Immediate függjön mindenben, cum omni respectu az nemes 
tanács az budai cameralis administrátiótól, és az kételkedő dolgokban 
bizonyos választ onnan értvén, ugy concludáljon. Hasonlóképen commen-
dami urnák hasznos tanácsát és recognitióját, mely az helynek hasz-
nára és előmenetelire lenne, vegyék. Sőt ha mi, ez városnak vagy 
véghelynek rendes dolgaiban szükségére kévántatnék, tartozik az nemes 
tanács, cum omni honore et respectu, commendant urammal, az miben 
lehetséges, az dolgot közleni, és igy tanquam consultativum non autem 
praeceptivum lészen. Hasonlóképen, ha az nemes tanács valami dolgot 
akarna kipublicáltatni, tartozik elsőben az budai camarát, azután com-
mendantot azfelöl megtalálni és köszönteni. 

7. Továbbá, mivelhogy sokan az szegények panaszkodtak, hogy 
panaszpénzt kell adni, mivelhogy az igazság vagy justitia nem pézre 
való. és ezáltal az szegény az füldhöz verettetik, az káromkodás és 
rossz cselekedet elhállgattatik, és igy nem büntettetik meg, parancsolja 
azért az ő Felsége commissiója, hogy az ilyen dolgokban semmi panasz-
pénzt ne vegyenek. Mindazonáltal élhet az nemes tanács avval, azmint 
más városokban szokás, cancelliában való törvénytaxákkal élni, hogy 
mégis az mire az kancelliában szükséges abból költhessenek. 

8. Az nemes tanács instantiájára az városnak engedtetett és adat-
tatott az hid- és piaczi vám, ugy, hogy az ki mit visz az piaczra eladni, 
attui j á r : 1 pénz, egy lótól 2 pénz, egy szekér terhétől 1 garas. Egy 
öreg marhátul 2 pénz, egy apró marhátul 1 pénzt szedhessenek és eza-
i'ánt publicáltassék pátens-levél által, de oly conditióval, hogy tartozik 
az nemes tanács, mind az hidesinálásával, mind az utcza kövek raka-
tásával, ha megbomlik csináltatni, és minden halasztás nélkül az ö Fel-
sége szükségére reperáltatni, építeni. 

9. Az ö Felsége budai camarájától megnyert vámforgó malmot 
confirmálja az ö Felsége commissiója. 

10. Megengedi az nemes commissió az serfözü-házat oly conditio-
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val megépíteni, hogy az nemes város obiigálja magát, az ö Felsége 
minden esztendöbéli buza és árpabéli dézmáját , járandó árán bevenni, 
jó és igaz sört főzetni, illendő árán kiárulni, azminthogy mindenkor ő 
Felsége az városi serfőző-házat oltalmazni fogja. 

11. Azon felyül, hogy mégis az nemes városnak valami jövedelme 
jönne az cassába engedtetik, hogy minden városi embertől purgerrechtet 
4 forinttal szedjék meg. 

12. Továbbra való segitségire az városnak engedtetik: az tégla ke-
tnencze 3 kéményre, olyformán, hogy az nemes városnak kömiessinek 
és ácsainak, téglakemenczének fedélvcsinálásáért, az ittvaló ö Felsége 
harininczadjából fizessenek meg, de az minémü égetetlen téglák ahhoz 
kívántatnak, az város tartozik azzal adni. Minekutánna pedig az téglá-
kat megégették, illendő árán az városiaknak eladván, az árából lassan-
kint fizessenek meg az ő felsége harminczadjának. 

13. Az nemes tanács azon légyen, azmint nemzetes Vánossi 
Lörincz uramnak is, ittvaló föharrninczadosnak hagyva vagyon, hogy 
az fukéményeket, melyek csak tűzfészkek és sárral vannak tapasztva, 
városi büntetés alatt lerontassák és azhelyett téglából kiki építsen. Sőt 
az fából épített romlott házak helyett is, az városi purgerek, az ö le-
velek reversálisa szerint, jót építsenek és az romlottat reparálják, ne 
legyen tűztől oly nagy félelem. 

14. Rendeljen közönségesen az nemes város és tanács bizonyos 
depulatusokat, azkik az kéménytisztitóval, minden holnapban, az várost 
megjárják, az tűzhelyeket és kéményeket megtekintsék, és ha gondvise-
letlen gazda és cseléd vigyázatlanságba találtatik, exemplariter, mások 
példájára megbüntessék. 

15. Azt is erősen megparancsolja az nemes tanács, hogy minden 
városi ember az maga házánál jó tüzlajtorját, csáklyát, vödröt, vagy 
másféle edényt, azkiben vizet az tűz oltására hordhassanak, készen 
tartson. Ezen felett, kitől Isten oltalmazzon, lia tüz támadna, mingyá-
rást kiki, az ö fertálymesterihez fusson, és mind seregestül jelenlévén, 
főbíróval és tanácsosokkal együtt, az égéshez futván, serényen az tü-
zet eloltsák. 

16. Fogadjon az nemes tanács mingyárást két vigyázókot, azkik az 
város két részében, éjjel az órát kiáltsák, és házanként jól vigyázzanak 
az tüztámadásra, és hogy az házakot fel ne törjék, azmint az elmúlt 
télen történt, hogy az házakot elrontották s fáját elégették, házi esz-
közöket ellopták, és igy nagy kárt tettek. Azért nemcsak éjjel, hanem 
nappal is, mikor nagy szél támad, az várost szorgalmatosan járják s 
tűzre jól vigyázzanak. 

17. Az mi az vásárokot illeti, Isten időt adván kegyelmes palatínus 
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urunkot ö hèrczegségél, az nemes vármegyéket és az magyar camarát 
ö Felsége engedelmiböl kell requirálni, melyre való resolutiót budai 
cameralis inspector Werlain urunknak kell utoljára recommendálni. 

18. Az héti vásárokot pediglen publicáltassa az nemes tanács egy 
pátens által : úgymint szerdán és szombaton follyanak. 

19. Hogy pedig az vevők és az adók, mind közönséges vásár-
napokon, mind egyéb nap kicsin fonttal, réífel és pinttel élvén, kárt ne 
valljanak, mind az két részről deliberali az ö Felsége commissiója, pro 
interim, mig az ő Felsége camarájától az egész Magyarországban minden 
helyeken egyarányu mértékre lesz az igazítás és az conclusió ; hogy 
publicáltassék az ausztriai font, réf és ország pintje, az melyekkel rend 
szerint éljenek. Mindazonáltal, oly praecauteíát tartsanak benne, hogy, 
ha valaki az öreg mértékkel bort venne olcsón, és az kicsiny mértékkel 
drágán árulná ki az vitézlő rendnek, vagy városi embereknek, meg ne 
engedtessék, hanem az nemes tanács rendelje bizonyos árát proportio-
naliter az mértékhez ; söt ha ez ellen cselekedő tapasztaltatik valaki, 
kedvezés nélkül exemplariter megbüntettessék. 

20. Azini az város korcsomáját illeti, hogy országos vásárkor csak 
az városnak szabad légyen árulni, abban az ő Felsége çommissiôja 
nem kedveskedhetik, mivel az vásárok minden közönséges embernek 
javára vannak, és akkor minden ember egy kis hasznot akarna magá-
nak hajtani ; és igv az városiaknak nagy kárára esnék. Az htís-accisát 
azmi illeti, az mészárosok erre az esztendőre megalkudtak, és az 
1690-dik esztendőben mense Julio kitelik; azután kitelvén az esztendő, 
mind az hús, mind az bor-accisa az nemes tanácsnak engedtetik, oly-
fonnán, hogy az accisa-pénzt szedhessék, de az kereskedés az váro-
siaké legyen. 

21. Azmi az erdőköt, halastókot és környülvaló pusztákat illeti, az 
még, az ő Felsége resolutiójában áll, ha az földes uraknak, az újonnan 
megvett helyeket, kiket azelőtt hirtak, mostan pedig ö Felsége hadai 
által, nagy költséggel megnyert jószágokot, városokot, mezővárasokot, 
és falukot restituálni akar, vagy hogy az ö Felsége költségeit letévén, 
kezekhez adni, melyet az idő megmutat ; és az nemes városnak is 
elegendő alkalmatossági lésznek ö Felségét sollicitálni, azminthogy az 
ő Felsége commissiója, tehetsége szerint, azon iészen, hogy az lud 
azelőtt Székes-Fejérvárhoz tartozandó helyek voltak és határok, jure 
legitimo doceálván, visszaadassanak újonnan. 

22. Azmi az ezekeket illeti, committáltatolt az ö Felsége budai 
camerális inspectorának Werlain urnák, az budai város módja szerint, 
annak kell megjelenteni. 
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23. Mindenek, akárminémü statusban és professióban levő emberek, 
azkik Székes-Fejérvárban házat foglaltak, nem külömbek, hogy nem 
mint az városi purgerek és köteles az háza és földe proportiója szerint, 
az városi terhet supportálni ; azmint az magok reversális levelek is 
tartja és mutatja. És ha valaki magáról oly reversális levelet nein 
adott, noha házban lakik, nem szenvedtetik ; hanem az ház annak 
adatik, azki az városi terhet elviseli és rcversálist ad magárul, hogy 
igazán akarja az város terhit viselni. Kivétetik mindazáltal az olyan 
terhektől : 

a) Franciscus Carolus baro ile Csevcrelli székesfejérvári commendant 
háza, azkiben lakik, azmelyet immediate az ő Felsége bécsi camarájá-
tul, úgymint commendantunk lakóhelyit megszabadítván, elnyert. Azmi 
az másik házát, kertivel együtt itten illeti, arról minden városi terhet, 
az commendant magára vett, minthogy az maga fiának : Caspar Antoni 
de la Bersi baro de Cseverellinck foglalta és obligálta magát. 

b) Az ittbenn lakozó szerzetesek, a/kiknek nem szabad semminemű 
kereskedést űzni, hanem az kimutatott helyekkel elégedjenek nieg. 

c) Az közönséges jóra való épületek. Ezekenkivül senki, akárki is 
légyen, ne merészeljen magának házára szabadságot kérni. 

24. Mivelhogy az lengyel pénz: aranyok és tallérok, az egész 
Magvarországban járandók, parancsolja az ő Felsége commissiója, hogy 
minden adók, vévök, az lengyel pénzt indifferenter elvegye, az aranyat 
in fior. 3 krajezár 30, az egész tallért fior. 1 krajezár 45 ; mindaddig 
mig ő Felségének az pénz állapotjárul más resolutiója nem érkezik. 

25. Minthogy az nemes commissió eleiben jött, hogy az első biró 
és tanácsok, nagy adósságban ejtették az várost ugy, hogy az magok 
akaratjok szerint, az város fejiben sok pénzt felkértek, és abból az 
magok kívánsága szerint éltek és költöttek, de semmit város javára 
abból nem mutathatnak ; hogy ennek eleit vehessék, parancsolja az ö 
Felsége commissiója, liogv ezután senki summa pénzt ne merészeljen 
felkérni, az nemes tanács híre nélkül, azt is ugy, hogy megmutassák 
hová és mint akarják fordítani, hogy az városnak kárára ne legyen, 
hanem előmonetelire; és ugy is az expensákot különben ne vegyék 
számba, hanemha az főbiró és tanács parancsolatjából járnak. 

26. Azmi továbbá, az szabad és bizonyos szánni eszlendököt illeti, 
hasonlóképen az mesterembereket, idegen nemzeteket, sidókat, cálvinistá-
kot, luteránusokot, és azkik nem pápisták, itt fog az Bécsben lévő, 
Magyarországra való generális commissió, az nemes tanácsnak arról 
nyomtatásban levő pátenst egészlen küldeni, amelyből elegedendöt ért-
hetni. Azonban recommendálja ezen ö Felsége commissiója mindenek-
ben az nemes tanácsnak magát, hogy valamiben megtaláltatik, mindé-
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nekben olyan directiót s igazitást tészen, azmely az nemes városnak 
elömenetelire légyen. 

27. Azmi az magistrátust illeti, elég ok lett volna az beadott 
panaszok iránt reformátiót az tanácsok között tenni, Knitlihoff'er Mátyás 
és Hannolt János Istvánt kiváltképen, azkik soba senkivel, sem tanács-
belivel, sem városi és külső emberekkel öszve nem tértek, hanem min-
denkor veszekedésre okot adtanak, és kiváltképen Knitlihoffert sokszor 
megbüntették volna és tanácsból kivethették volna. Mindazonáltal, 
minthogy minden dolognak kezdeti nehéz ; az ö Felsége commissiója 
consultálódván, tekintette azt, hogy talán megjobbítják magokot, eziránt 
mostan nekik megengedett, és azmint az ő Felsége budai camerális 
inspectiója, az nemes tanácsot nótáriussal eggyiitt, a die 31. Junii in 
anno 1689. constituálta, in anno moderno eonfirmálja. És az bírónak 
szablyát s nádpáczát enged hordozni, az tanácsbélieknek pedig csak 
nádpáczát. Kik minden igyekezetekkel azon légyenek, hogy minden 
igazságot, azmi az városnak hasznára vagyon, megszerezzék, eziránt az 
emiitett rendet jól elvégezzék. És hogy az interest ugy rendeljék, hogy 
lelkeket meg ne sértsék, hanem mind Isten s császár ö Felsége előtt 
számot adhassanak. Esztendő múlván, és azután esztendőnkint, az nemes 
magistrátus tartozzék, ezt az ő tiszteket, az budai cameralis administra-
tornak resignálni és elbúcsúzni, hogy más magistratusokot constituál-
hasson. Melyeket az ö Felsége commissiója az nemes tanácsnak értésire 
adott pro informatione. Ex commissione Caesareo Regia Székes Fejér-
váralt, die 15. Sepleinbris 1689. 

Eredetije a/. Ors/.. Levéltár kincstári osztályának utasításai közt. 



AZ ERDÉLYI FÖKINCSTARTÓ 1620-IKI UTASÍTÁSA. 

1 n s t r u c t i o p r o B i a s i o K a m u t h i d e Z e n 11 á z 1 ó, a d o f f i-
ci u in s u p r e m i t h e s a u r a r i a t u s r e g n i T r a n s y 1 v a n i a e 

e X h i b i t a. 

1. Az országnak minden jövedelme, úgy mint : adó, mind szász-
ságé s mind vármegyéké, székelységen is a mi leszen, arany, ezüst, só, 
kcnesö, réz, vas, harminczadok, vámok, portások jövedelmi, ö kegyelme 
keze által administráltassanak, az váraknak, udvarházaknak jövedelmét 
magunk számára tartván, de úgy, hogy azokon is föinspector ö ke-
gyelnie legyen. 

2. Mindezekhez való tisztviselők ö kegyelmétől dependeáljanak, 
exceptis exaetoribus, kiknek mivel semmi jövedelem kezekbe nem jár, 
azoknak inniodiate magunktól kelletik dependeálni ; kiket administráljon 
főthesauráriusságnak tiszte alatt. 

3. Valakiket efféle tisztekre kibocsátanak, szokása szerint instruc-
tiót adasson exactorink által és maga is az igazán és szorgalmatosan 
való gondviselésre igen megintse fenyítékkel is. 

4. Maga is ö kegyelme az aknákat gyakorta meglátogassa és az 
bányákat mentül többször lehet, és minden fogyatkozásokat helyére 
állattasson, károkat távoztasson, restauráljon, és hasznos épületeket 
szorgalmaztasson, haszontalan ne hagyja az szegénységet vesztegetni. 

5. Az proveiitusoknak perceptiójában ilyen módot tartson : min-
den perceptumokról ö kegyelnie quietálja az proveiitusoknak beszolgál-
tatod, kik nem egyébbel, hanem az ö kegyelme quietantiájával adjanak 
száinot exactorinknak. 

6. Hogy proventusinkat jobb módjával administrálhassa, tartson 
ő kegyelnie egy generális perceptort, a ki minden proventusokról és 
orogatiókról tartozzék igen diligenter számot tartani és ne több, hanem 
csak egy ember által percipiáltasson és erogáltasson mindeneket; ki 
hogy inkább elgyözze az szolgálatot, kél hűtős író deákot rendeljen 
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melléje, kiknek egyike az introitust. másik az exitust írván, mindenekre 
jó móddal számot tartsanak. 

7. Minden tisztviselőket angariatim cogálja az proventusoknak 
beszolgáltatására. Maga is gyakrabban Fejervárott találtassák ö ke-
gyelme, de leginkább olyankor, mikor az angáriákon bé kelletik jönni 
az tisztviselőknek, hogy értsen, lásson ő kegyelme minden állapotokat 
és az ö kegyelme quietantiájával mehessenek az exactorok eleiben. 

8. Arra is vigyázása legyen, hogy minden tisztviselőket és udvar-
bírákat esztendőben kétszer kénszeritsen számadásra, hogy épen és 
egészen számot vétethessen tőlük és az ö kegyelme quietantiájával 
menjenek az exactorok eleiben, onnét az exactorok elöl viszont mi 
élőnkben jöjjenek az számadások és generális quiotantiákat minden 
tisztviselők magunk keze írása pecséti alatt vegyenek mindenszer való 
számadások után, mclylyel nem szükség sem magoknak, sem szolgá-
juknak, az tisztviselőknek ide fáradniok, hanem egyszersmind thesaurá-
rius uram kiküldvén a rátiókat, amint az exacloroktul expediáltatnak, 
aszerint innét is authentice adatik quietantiájok. 

ü. Ha mely tisztviselők vagy hanyagságban találtatnának, vagy 
erőtlenek, elégtelenek lennének az tisztre, szabadsága leszen ö kegyel-
mének, Bethlen István öcsém urammal egy értelemből azokat változ-
tatni, hogy mást illendőbbet állathassanak helyekben, de úgy, hogy 
mindjárást ez ilyen tisztváltoztatás után arról minket certificáljanak. 

10. Fizetéseket a tisztviselők ne egyszersmind, hanem angariatim 
vehessék ki az nálok levő proventusokból. Vadnak pedig oly harmin-
czadok vagy filiálisok, kit épen inkább mind az hanuinczadosok kopo-
rítnak fel; azért az olyan helyen való fizetést csak úgy rendelje ö ke-
gyelnie, a mit érdemel olyan kicsiny jövedelemnek beszolgáltatása ; 
személyt is ahhoz valót keresvén, a ki ott lakjék, tűrhessen kevesebb 
fizetés mellett. 

11. Valakinek mi, esztendőre való fizetést rendeltünk, mindenek-
nek, locumtenens uramnak és magának is, akárkinek is azonkívül, ö 
kegyelme nem egyszersmind és idő előtt, hanem angariatim fizessen, 
négy részre szakasztván az elrendelt summát, suo tempore kit-kit az ö 
részfizetéséről elégitscu meg. 

12. Jó pénznek, aranynak, ezüstnek, vad bőrüknek, kénesőnek cs 
val amelyek az ország végzéséből megtiltassanak, hogy országunkból ne 
legyen szabad kivinni, ő kegyelme erős fenyiték alatt sub amissione 
capitis oltalma,zlassa és vigyáztasson az harniinczadosokkal s egyéb 
rendekkel is ne legyen szabad kivinni, sul) poena coníiscalionis 
bonorum. 
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13. Azokon kívül a kiknek már innét mi tőlünk bizonyos fizetések 
vagy deputatiójok el vagyon rendelve, minden erogatiókból magunk com-
missiójától várjon ö kegyelme, hoc addilo, hogy országos gondviselés-
ben, török és oláli másunnat jövő, avagy oda küldendő követségekre 
postákra, ha mi ajándék illendőképen vagy költség kévántatik, affélére 
locumtenens uram commissiójából erogáljon ö kegyelme. 

14. Maga fizetése az tisztire legyen ö kegyelmének esztendőre 
f. 500. Buza cui). 150. Zab cub. 100. Negyvenes bor No. 10. Gránát-
posztó uln. 12. 

Az pereeptornak fizetése legyen esztendőre f. 150. Buza cub. 32. 
Zab cub. 32. Negyvenes bor No. 2. Fajlandis posztó uln. 10. 

Két íródeákoknak: singulis f. 50. Buza cub. 12. Egy vég karasia 
az kettőnek. Negyvenes bor mindeniknek egy-egy. 

Ha pedig efféle seribákat maga asztalán és fizetésén akar tartani 
thesaurárius uram, és ezek fizetéséből maga akar disponálni, csak az 
közönséges szolgálatban fogyatkozás ne legyen, álljon az ö kegyelme 
jóakaratján. Ezeken kívül a többit hagytuk az ő kegyelme jó industriá-
jára, diligentiájára, mint ilyen közönséges jóravaló tisztben, hozzánk és 
hazájához való hűségét elhivén, hogy jó reménységünk szerént őkegyelme 
nevelni igyekezik mindenekben. Actum Novizolii die 18. Julii, 
anno 1620. 

Az Orsz. Levéltárban őrzött crd. Lib. Itegius X. köt. 179. 180. levelén. 



PÉNZVERÉSI ENGEDÉLY 1608-BÓL. 

Gabriel Báthory, Dei gratia princeps Transsylvania«, partium regni 
Hungáriáé, dominus et Siculoruni comes etc. Universis et singulis 
spectabilibus, magnificis, generosis, ogregiis nobilibus, comitibus, vice-
comitibus et iudicibus nobilium quorumcumque comitatuum, capitaneis, 
preafectis, provisoribus, castelianis arcium, signanter autem Joanni 
Lugasi, arci s nostrae Lippensis capitaneo, ac aliorum quorumlibet 
locoi'um officialibus, cunctis etiam aliis quomodocunqe officio, dignitate et 
praefectura fungentibus, modérais scilicet et futuro quoque pro tempore 
constituendis, nec non cuiuscunque status, ordinis et conditionis homi-
nibus, quorum interest seu intererit, ubivis intra ambition ditionis no-
strae constitutis et commorantibus, praesentiuni noticiam habituris, — 
salutem et favorem. 

Lippán lakó Ötves Andrásnak vita ipsius durante megengedtük, 
hogy szabadon minden iidöben igaz és jó dutkát verjen. 

Conditionibus tarnen sub praeinsertis. 
Hogy az ezüstnek próbája 3 latos legyen, az pondusa penig az 

lengyelországi jó dutkához legyen rendelve. Ha penig ez latnak alatta 
verne, büntettessék az Decretunmak eontinentiá(ja) szerint mint az, ki 
nem igaz monetá t csinál. 

Az mennyi gira ezüstöt vagy pénzen veszen, vagy valaki felve-
retni adna neki, arra igazán számot tartson és fide mediante minden 
1 gira dutka nyomó ezüstből mü számunkra köteles legyen 1—1 forintot 
adni, kiről igazán számot adjon. 

Hagyjuk azért és parancsoljuk kegyelmeteknek, hogy se szemé-
lyében, se marhá jában meg ne merészelje semminémő okból háborítani, 
károsítani, hanem az mü engedelmünk szerint hivataljában eljárjon és 
igaz dutkát csináljon. Secus non facturis Praesentibus perlectis et 
uxhibenli restitutis. Datum in civitate nostra Colosvár, die nona mensis 
Maii, anno Domini millesimo sexcentesimo octavo. 

Az Orsz. Levéltárban őrzött erdélyi Lib. Regius V. kötetének 20. levelén. 



VEGYESEK. 

A körmöczbányai aranybánya-üzem mérlege 1676 - 98-ig. Ez t , a z 
Orsz. Levéltár kincstári osztályából itt közölt kimutatás teljes világos-
sággal tünteti elénk. 

J ö v e d e l e m K i a d á s N y e r e s é g V e s z t e s é g 
h v for int d e n . f o r i n t d e n . fo r in t d e n . f o r i n t d e n . 

1 6 7 6 7 4 , 2 5 7 7 7 6 , 8 5 0 1 — — 2 5 9 2 4 

1 6 7 7 8 4 , 5 2 7 5 2 7 7 , 2 0 1 1 4 7 3 2 6 3 8 — — 

1 6 7 8 8 6 , 2 1 3 7 3 8 2 , 6 2 1 1 9 3 5 9 2 5 4 - — — 

1 6 7 9 9 3 , 4 7 9 6 1 8 0 , 2 6 1 5 6 1 3 , 2 1 8 5 — — 

1 6 8 0 1 0 3 , 1 4 2 6 8 3 , 9 9 1 6 2 1 9 , 1 5 0 4 4 — — 

1 6 8 1 9 5 , 5 2 2 3 1 8 6 , 4 1 8 4 2 9 1 0 3 8 9 — — -

1 6 8 2 7 7 , 2 5 7 1 8 1 , 0 0 2 1 8 — — 3 7 4 5 17 

1 6 8 3 4 2 , 1 6 5 8 1 4 1 , 9 9 1 6 1 1 7 4 2 0 — — 

1 6 8 4 1 0 7 , 8 0 0 4 3 9 8 , 5 3 4 8 4 9 2 6 5 5 9 — — 

1 6 8 5 6 7 , 8 8 2 8 2 8 3 , 5 1 7 1 9 — — 1 5 , 6 3 4 3 7 

1 6 8 6 7 8 , 0 2 8 2 8 % 9 3 , 6 9 2 4 8 — — • 1 5 , 6 6 4 1 9 1 2 

1 6 8 7 8 1 , 6 7 7 2 2 9 1 . 3 0 0 7 0 — — 9 6 3 3 4 8 

1 6 8 8 8 9 , 6 6 9 5 7 % 8 6 , 3 9 3 3 4 3 2 7 6 2 3 1 2 — — 

1 6 8 9 5 1 . 3 4 4 7 9 7 5 , 3 4 0 4 2 — — 2 3 , 9 9 5 6 3 

1 6 9 0 7 4 , 7 3 5 2 8 % 8 2 , 8 7 5 7 9 — — 8 1 4 0 5 0 % 

1 6 9 1 9 1 , 5 9 0 3 5 % 8 1 , 8 2 9 9 4 9 7 6 0 4 1 % ' — — 

1 6 9 2 8 5 , 4 6 3 8 0 1 2 8 1 , 9 1 2 8 0 3 5 5 1 % — — 

1 6 9 3 8 1 , 4 7 8 6 8 8 5 , 1 7 2 3 7 - - — 3 6 9 3 6 9 

1 6 9 4 7 2 , 5 3 4 6 1 8 5 , 2 7 5 9 6 — — 1 2 , 7 4 1 3 5 

1 6 9 5 6 8 , 2 3 9 3 8 8 7 , 4 5 0 3 9 — — 1 9 , 2 1 1 1 

1 6 9 6 8 2 , 3 3 5 8 4 8 0 , 9 6 4 6 6 1 3 7 1 1 8 • — — 

1 6 9 7 9 6 , 8 5 2 4 5 8 9 , 9 8 2 8 1 6 8 6 9 6 4 — — 

1 6 9 8 8 1 , 9 9 9 2 8 6 . 4 1 5 6 0 — — 4 4 1 6 5 8 

OSSZ. 1 . 8 6 8 , 1 8 7 r t 6 6 1 2 1 . 9 0 0 , 9 9 7 fi t 2 8 6 , 6 5 9 fri 5 6 1 2 1 1 9 , 4 6 8 f r t 2 

E számok a körmöczi aranybánya-üzemet igen válságos helyzetben 
mutatják he. E 23 évből csak 12 ízben volt nyereség, 11 év pedig 
veszteséggel záródott. Nyereség 10,000 frton felül csak 2-szer volt, ilyen-
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niérvii veszteség azonban 5 izben állott elő. A legmagasabb nyereség 
1680-ban 19.150 frtra rúgott, ennél magasabb veszteség pedig kétszer is elő-
fordult, süt 1689-ben: 23,995 frlig ment föl. E 23 év végeredményéül 
tehát 32,808 frt 461 •> dénár deficzit mutatkozik. y 

Skót kereskedők kibérlik az erdélyi higanyt és viaszt 1624-ben. 
A bérleti szerződés, melyet ezek Bethlen Gábor fejedelemmel kötöttek, 
annak az Orsz. Levéltárban őrzött királyi könyvébe (XI. köt. 50—1. lev.) 
van beiktatva. 

Bevezetéséből megtudjuk azt is, bogy Bethlen Gábor a higany 
és viaszra már azelőtt, Vichman Dániel és Von der 1 len Frigyes d a n z i g i 
(Gedanenses negotiatores) kereskedőkkel kötött szerződést néhány esz-
tendőre. Ezek, még néhány fejedelmi alattvalóval egyetemben, kezes-
séget. vállaltak, mire a fejedelemnek erdélyi s magyarországi jószágkor-
mányzói, a szükséges higanyt, a megállapított lerakóhelyre Eperjesre 
be is szállították. A kereskedők azonban azt adván okul, hogy a szom-
széd országokban dúló háborúk miatt, a bérletet fönn nem tarthatják, egy-
szerűen megugrottak. Bethlen Gábornak ebből nagy kára volt, mert a 
higanybányák müveltetésére, s a viasz összegyűjtésére fordított költségei 
meg nem térülhettek. 

Most tehát — mint maga mondja — tanult a kárán, és midőn 
Kate1) György Péter Vilmos és idősebb Kate Vilmos s k ó t kereskedők, 
1624. január havában, Bcszferczebányán, a fejedelem tiszáninneni jószág-
kormányzójával Bélaváry Dáviddal kötött szerződésüket, megerősítés 
végett elébe vitték, Bethlen Gábor azt elfogadta, de csakis a következő 
feltételek alatt : 

1. Az erdélyi higanyt és viaszt 3 év tartamára, csakis erős köte-
lezvény és kezesség mellett, adja nekik bérbe, oly módon, hogy min-
den mázsa higany fejében 95 magyar forintot, minden mázsa viasz 
fejében pedig 62 magy. frtot űzessenek aranyban egyenkint 3 fiá-
jával, vagy birodalmi tallérban, egyet 2 forintjával számítva. 

2. A szállítás dolgában úgy egyeztek meg, hogy a higanyt és 
viaszt, a fejedelem a maga költségén, jobbágyainak szekerein, Kassára 
beszállítja, itt aztán miután megmérték, árát kifizették, a skót keres-
kedők átveszik. 

3. A mi dolgokat vagy árukat, a fejedelem, maga szükségére, 
Danczigból, Amsterdamhói vagy Lengyelországból hozatni akarna, ezeknek 

l) A latin szöveg „Cum Georgio Petri Wilhelmo Keto et altero Wilhelmo 
seniore negotiatoribus scotis" nevezi őket, de mivel skótok voltak, kétségtelen, hogy 
nevüket csak a kiejtés után írhatták igy s hogy a vezetéknév o végzete nem más, 
mint a latin ablativus. 
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bevásárlását e skót kereskedők magukra vállalták, kik mellé — ha a 
szükség ugy kivánja — a fejedelem saját emberéi fogja adni. A vett 
árukat a beszerzési áron tartoznak általadni, ez pedig, a legköze-
lebbi higany- és viasz-szállitmány árából lesz mindig levonandó, 
azonban mindenkor ugyanabban az évben, a melyben a vásárlóit áruk 
beszolgáltatása történt. 

Végül 4. minthogy e kereskedők azt Ígérték, hogy kézi zálog 
helyett, Eperjesen, a szomszéd országok áruiból, minden időben elegendő 
készletet és pénzmennyiséget fognak tartani, hogy haszon nélkül ne 
maradjanak, Bethlen Gábor, áruiknak Erdélyben s Magyarországon, 
ezennel szabad kereskedést biztosit, ámde a szokásos vámilletékeket meg-
fizetni tartoznak. j{ 



ay: :1 

GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ.*) 

A K E S Z T H E L Y I GEORGIKON alapításának százados évfordulója és az u j 
gazd. tanintézet u j épületének fölavatása alkalmából, Csanádig Gusztáv az intézet 
igazgatója „Emlék-könyv"-et (Keszthely, 1897. 205 1.) adott ki, mely az intézet 
múltját é rdekesen ismerteti . 

AZ ORSZÁGOS L E V É L T Á R összes levéltárainak és gyűj teményeinek 
behat S i smertetését határozta el s annak megírásával Tagányi Károly orsz. allovél-
tárnokot bizta meg. E fontos vállalatból most jelent meg az I. füzet „A régi orszá-
gos levéltár" czimon, amely ezen levéltári osztály gazdaságtörténeti anyagára is ki-
terjeszkedik. Á r a 20 kr. Kapható Ranschburg G. könyvkereskedésében. 

L A V E L E Y E hires müve „A tulajdon és kezdetleges alakjai" a m. tud. 
Akadémia könyvkiadó vállalatában, a 4-ik kiadás után magya r fordításban jelent 
meg. Most k a p t u k kezünkhöz az I. kötetet, melyhez Dr. Pulszky Ágost igen tar-
talmas bevezetést irt, mely Laveleye müvének jelentőségét, az u jabb eredmények-
kel s különösen Meitzen kutatásaival világítja meg, fejtegetései körébe vonván 
Tagányi Károlynak szemlénk első évfolyamában, a magyar földközösségről irt 
tanulmányát is. 

A „MAGYAR GAZDÁK S Z E M L É J E " m. é. deczemberi füzet. A czéhek és 
kartellek. 

A „MAGYAR IPAR" f. é. j anuár i füzet . Dr. Kováts Gyula. A magyar házi-
ipar törzskönyve. 

A „KÖZGAZDASÁGI SZEMLE" 1897. évfolyamában gazd. tört. vonatkozású 
czikkek : dr. Pólya Jakab. Ausztr ia vámpolit ikája. — Horn Antal. Az orosz bank 
története. — Potsa Ferencz. A szeszadó fejlődési} Magyarországon 1850—(58. — 
Dr. Rátli Zoltán. Áralakulás. — Fest Aladár. F iume és a magyar tengerpart . 

A „SZÁZADOK" 1897. évfolyamának gazd. tört. é rdekű czikkei : Béke fi 
Kémig. Székesegyházi iskoláink szervezete az Anjou-korban. — Oláh Miklós 
nagyszombati i skolá jának szervezete. — Kriiko Pál. Bethlen Gábor k i rá ly Kör-
möczbányán. — Pór Antal. Adatok a bolognai és padovai jogegyetemen a X I V . 
században tanul t magyarokról . — Stessei József. Néhány tört. adat Sopron és 
Moson vármegyékről . — Tagányi Károly. A régi orsz. levéltár. — A magya r 
udvar i kanczelláriai levéltár. I. — Thallóczy Lajos. Árpádházi Jolán Aragon király-
néja. — Weber Samu. Elpusztul t he lységek a Szepességbon. — K ö n y v i s m e r -
t e t é s e k . — Barabás Samu és Thallóczy Lajos. Blagay-család oklevéltára. — 
Bontz József. Kesz the ly város monographiá ja . — Eble Gábor. A Károlyi-grófok 
várkastélya és pesti palotája. — Dr. Ehrenberg Richard. Das Zeitalter der F u g g e r . 

*) E rovatba : főleg azok az u j könyvek és folyóiratbeli czikkek vannak fölvóve, 
melyek a magyar gazdaságtörténelmet bármily szempontból, akár közvetetlen adataik-
nál, akár analógiáiknál fogva érdekelhetik. 



— Galgóczy Károly. Nagy-Kőrös város monograph iá ja . — l)r. Karácsonyi János. 
A honfoglalás és Erdély. — Károly János. Fe j é r vármegye története. — ATayy 
Gyula. Czegei Was s György és László naplói 1659—1739. — Dr. Pollák Miksa. 
A zsidók története Sopronban. — Dr. Récsey Viktor. Brevis história archivi archi-
abbatiae O. S. B. de s. Pannoniae . — Dr. Szádcezky Lajos. Székely Oklevéltár 
\ r . VI. — Tagányi Károly. Erdészet i Oklevéltár 1—HL — Téglás Gábor. Kiktől 
tanulták Dáczia ős lakói az aranybányászatot . — Woditska István. A nagybányai 
kerület bányatörténotéből. — Wosinszky Mór. Tolna vármegye története. — Dr. 
Zsilinszky Mihály. Csongrád vármegye története. 

AZ „ETHNOGRAPHIA" 1897. évfolyamának guzd. tört. és népgazdasági 
érdekű czikkei : fíellosics Bálint. A hetési faház. — Lchóezky Tivadar. Ujabb 
adatok a „székely" név eredeti értelméhez. — Munkácsi Bernát. A magyar-szláv 
ethnikai érintkezés kezdetei. — Sebestyén Gyula. A székelyek neve és eredete. — 
Vccsy Ágoston. Népra jz i adatok Tisza-Roff vidékéről. 

A „KATHOLIKOS SZEMLE" 1897. évfolyamának gazd. tört. é rdekű czikkei : 
Érdujhelyi Menyhért. Magyarországi görög kathol ikusok a mohácsi vész előtt. — 
K ö n y v i s m e r t e t é s . Csemegi. A holtkézi törvény. 

AZ „ERDÉLYI MUZEUM" 1897. évfolyamának gazd. tört. é rdekű cz ikkei : 
Moldován Gergely dr. A román község, templom és ház Alsó Keh érmegyében. — 
Szádeczky La\os dr. A kolozsvári „Báthory-ház" legendája . — Az „özvegy és 
leánya" megosztozása Kózdi-Szt.-Léiekon. — Téglás Gábor. A székelyudvarhelvi 
római Castrum és katonai fü rdője . — K ö n y v i s m e r t e t é s. Radvánszky Béla br. 
A magyar családélet ós háztartás a XVI. és XVIJ. században. — Szádeczky Lajos. 
Székely Oklcvéltár. V—VI. — Szilágyi Sándor. Erdélyi országgyűlési emlékek. XX. 
— Tagányi Károly. Magyar Erdészeti oklevéltár. I—III . — K ü l ö n f é l é k . 
Kínáig Henrik. A kolozsvári ötvös-ezéh XV. századbeli pecsétnyomója. — Pusztuló 
bányászat i levéltár. 

AZ „ E R D É L Y I GAZDASÁGTÖRTÉNELMI S Z E M L E " (az „Erdélyi Gazda" 
rendes külön rovata) 1897. első évfolyamának tar ta lma : Barabási István. Maros-
széki 200 éves béreskönyv. — Dómján István. Marosszék szabályrendelete 1725-ből. 
— Dr. Kárffy Ödön. E g y méhészeti projectum a mult századból. — A mult századi 
erdélyi mezőgazdasági és ipar társula t megalapítása. — Koncz József. A mohai 
birtokosok rendszabályai a községökben elterjedt k ihágások megszüntetése végett. 
1678. — Enyedi tanárok stb. fizetése 1709-ben. — Felső-szent-mibályfalvi falus-
biró. — Dr. Kuan Géza. Az aranyi és kapuvár i Kapi család urbár iuma 1680-ról. 
— I f j . Lészai Fermez. Jobbágyszerzés a mult században. — Dr. Márki Sándor 
Egy földmives krónikája . — Dr. Szádeczky Lajos. Bethlen Gábor gazdasági utasí-
tása fogarasi udvarb i rá ja számára. — Szókelyudvarhely vára 2 leltára 1629. és 
1630-ból. — Székely fa lutörvények és gazdasági ulasi lások 1616—1688. — Béldi 
Pál gazdasági ügyeiről 1658—78. — Jobbágyfogadások, felszabadítások, gazd. 
tudósítások a XVII . századból. — Marosszéki batár- és dűlőnevek 1579—1678. — 
Daozó János végrendelkezése birtokairól. — S z e m e r j a háromszéki falu törvénye 
1727-ből. — Kivándorlási mozgalom Erdélyben. — Dr. Veress Endre. Ujabb 
szamosfalvi fel jegyzések. — Kannagyártó Ferencz kolozsvári mester 1658-iki 
vagyonleltára. 

A „TÖRTÉNELMI TÁR" 1897. évfolyamának gazd. tört. é rdekű közleményei : 
Szeretni. Emlékek a majthónyi , lcessolőkői és berencsi Majthényi bárók csal. 
levéltárából. 1451 — 172S. — Beke Antal. A kolosmonostori konvent levéltárából. — 
Dr Komáromy András. A Dózsa-lázadás történetéhez. — Dr. Karácsonyi János. 
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Oklevélkivonatok a szent-miklósi és óvári gróf Pongrácz-esalád levéltárából. — 
Szádeczky Lajos. Kakas István s a kolozsvári „Báthory-ház". — Dr. Merényi Lajos. 
Oláh Ilona végrendelete 1579. — l l lésházy Is tván és Pál f fy Kata végrendelete. 
Széli Farkas. A debreczeni aranymivesezéh szabályai (1(100). — Kemény Lajos. 
Kassa város levéltárából. Bozdédi Miklós orvos levele (151(1). A haltenyésztés tör-
ténetéhez (1590). Kassai kereskedők kiváltságai (1378—1395). Kassai harminczad 
(1453). Hámorbel i szerszámok összeírása (1637). Orvosszerek (1699).— Veress Endre 
Kolozsvári ötvösczéhszabályok (1744—69). 

A „ZEITSCHRIFT F Ü R SOCIAL UND W I R T S C H A F T S G E S C H I C H T E " 
német folyóirat 1897. évfolyamának a magyar gazd. történetet érdeklő czikkei : 
.!. Peisker. Bírálat Lippertnek „Socialgeschichto Böhmens" czímü nagy müvéről. 
Az I. közi. az ekének, a 11. közi. ped ig a zsupánság in tézményének kimerí tő tör-
ténelmi fejlődését nyúj t ja . — .4. Mell. A stájer jobbágyte lek nagysága . — G. von 
Below. A német kézműipar keletkezésé. — A. Schaube. E g y olasz kereskedő-liáz 
jelentései a t royesi vásár árfolyamáról 1262—69-ből. — K. Schalk. A bécsi Sanct 
Dienhart czéli névkönyve 1420-ból. — fí. Bretholz. B rünn lélekszáma 1466-ban. — 
A. Tille. E számítás czáfolata. — E. Baasch. Hamburg és az ostendei kelelindiai 
kereskedelmi társulat 1724/5-ben. 



A DOHÁNY ELTERJEDÉSE S AZ ELSŐ DOHÁNY-MONOPÓLIUM 
HAZÁNKBAN. 

I r t a : DR. TAKÁTS SÁNDOR. 

E l s ő k ö z l e m é n y . 

Jámbor pipás eleink — mint maguk is irják — örömmel „szípták" 
mind „ füs tü l" , mind „porul" a „keserű-fü" -nek nevezett „tobaka. növe-
tényt." Minden „dohány-italos" ugyanis szentül hitte, hogy a dohánypor 
és füst tisztítja az agyvelőt, erositi a szemvilágot, eltávolítja az ember 
fejéből a rossz fluxusokat, kitűnő szer a pestis, a métely és a rossz viz 
ellen, elősegíti a barátságot, elűzi a bánatot és gondokat, borban főve 
kitűnő orvosság, mint olaj gyógyító ir, örménygyökérrel keverve szunyog-
üzö szer ; mint hamu kitűnő szappanyt, mint lé jeles élősdiirtó szert ad. 
Igaz ugyan, hogy a pipasár (bagóié) s a bűzös füst, az asszonyi rend-
nek nem kevés unalmat és utalást szereztek, de hát ki tehet róla, ha 
egyszer a dohányzás étel után, „mint szintén serezés után" nemcsak 
jól esett, de hasznos is volt. S ha a gondűző pipa egyszer tűzbe merült, 
hiába hirdették a rendeletek és törvények, hogy a dohány fölötte káros 
a gyümölcsöző fákra, a gabonára, hogy ártalmas a méheknek, aztán 
igen alkalmatos a rut nyavalyák terjesztésére, „az bűjösök és bájosok 
mesterségeknek gyakorlásokra", az igaz keresztyéneknek megrontására ! 

Hiába keltek ki hangos torokkal a lelkipásztorok a prédikáló szé-
kekből ; hiába folylanak a vele való élésnek ártalmasságáról „zörgés 
Ítéletek",*) napról napra jobban láhrakapott, s a „dohot-hányó növetény" 
végre is mint valami ragadós nyavalya az egész országot elfoglalta. 
Persze ez jó ideig tartott, és sok-sok ezer embert botoztak s büntettek 
meg érte, míg elérkezett ama boldog idő, mikor veszély nélkül vehette 
elő az ember „fejtös dohányos-hőjagját" s félelem nélkül tehette a 
szenecskét a „levelecske dohányra" pipája elevenitéséro. 

A dohány eme küzdelmes múltjáról ránk maradt emlékek alig 
nyomnak többet egy pipa dohánynál. E nagy jelentőségű kultúrnövény 

Ü Középajtai dohány, melyet nemes Erdélyország gyű tése alkalmatosságával 
Kolozsvárra eladni küld B e n k ö J ó z s e f . 1792. „Melyek által egy darab ideig irott 
törvény ut ján ki is csapattatott ." 

Gnzdasúgtürlcnclmi Szemle 189H. 4 
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hódításának és terjedésének való képét tehát szinte lehetetlen ma már 
feltárnunk. Az adatok hiányosságának kell tulajdonitanunk, hogy a dohány 
elterjedéséről annyi téves állítás forog közszájon. Még legújabb és leg-
kiválóbb történelmi és kereskedelmi müveink sem szűkölködnek teljesen 
hibás adatok nélkül. A dohány-monopolium behozatalára tett kisérletek 
pedig teljesen ismeretlenek. Ez az ok bírt rá, hogy összegyűjtvén a 
levéltárakban található anyagot, a tévedéseket helyreigazítsuk, s az 
ismeretlen adatokat napfényre derítsük. 

I. 

A dohány e l ter jedése hazánkban. 

A dohány már jobbára bevégezte hóditó útját Európában, mikor 
végre nálunk is terjedni kezdett. Magyarország messze lévén a világ-
kereskedelmi vonalaktól, s a tengeri közlekedéstől is távol esvén, a 
dohány kerülő uton jutott el hozzánk. A mint a török duhan szó is 
mutatja, a törököktől vettük át a dohány elnevezését és használatát, 
habár kétségtelen, hogy a nálunk tartózkodó idegen katonaság is nagy 
mértékben közreműködött a dohányzás elterjesztésében. Magáról a 
dohányról külömben sokan hallottak s olvastak még mielőtt a csodás 
növényt látták volna. Thorius Rafaelnek 1625-ben megjelent „Hymnus 
Tabaci" czimü eleven és kedélyes verses müvét nálunk is olvasták. A 
külföldi egyetemek magyarországi hallgatói szintén tudtak a dohányról, 
valószínű, hogy a használat módját is ismerték, de itthon nem honosí-
tották meg. 

Számos magyar' munkában olvashatjuk, hogy Bornemissza Pál 
erdélyi püspök kapott a budai pasától először dohányt, s azt Erdélyben 
és Magyarországban meghonosította. Ez állítás azonban minden való-
színűséget nélkülöz. Bornemissza ugyanis Erdélyben csak 1553—56-ig 
tartózkodott, tehát abban az időben, mikor a dohányt Európa nagy részéhen 
még nem ismerték, s a mikor a törökök még mit sem tudtak róla. 
Valószínűbb ez állításnál az az adat, melyet a tudós Benkő említ. 
Az 1576. julius havának 16-án III. Murád szultán nagy követséget 
küldött Erdélybe ; a 289 emberből álló deputatiót Mehemed Aga, 
a szultán főlovászmestere vezette.1) Ez alkalommal láttak az erdé-
lyiek először dohányozó törököket. Balog Ferencz Erdélynek konstanti-
nápolyi követe részletesen leirja Mehemed Aga kíséretét, s azt is föl-
említi, hogy az erdélyiek nem győztek eleget bámulni, mikor a füstölő 

') Szalag László Erdély és a porla 271. I., de az alábbiak nincsenek benne. 
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törököket látták ! Csakhogy a Balog Ferencznek tulajdonított ezen állítás 
ellentétben van a Hammer-Purgstalléval, ki azt vitatja, hogy Török-
országba csak 1605-ben vitték be az angol matrózok a dohányt. 

Ez időtől kezdve többször láthattak az erdélyiek dohányozó törö-
köket. Egyik-másik kiválóbb erdélyi főúr olykor dohányt is kapott tölök. 
így 1615-ben Bethlen követe Angyalosy Mihály Gurcsi Mehemedtől 
Konstantinápolyból egyéb ajándékok között pipákat és dohányt is hozott 
ura számára. A fejedelem azonban nem vette azoknak hasznát. 

II. Rákóczy György szerencsétlen hadjárata után négy évig dúltak 
és füstöltek a törökök Erdélyben. Erre az időre (1658—62.) esik a 
dohányzás meghonosulása és elterjedése Erdélyben. Apaffy Mihály feje-
delem 1662-ben már szintén dohányozott, de az 1663-i háborúban, az 
érsekújvári táborban fölötte erős török dohányt sziván, súlyos betegségbe 
esett. Ekkor a dohányzás „ártalmas voltát megtapasztalván, megutálá, 
s másoktól is tiltá".1) A fejedelem megbetegedése s a dohánytól való 
elpártolása súlyos következményeket vont maga után. Rövid idő múlva 
a pipások és dohánytermelök nem kis bánatára, eltilták a dohány beho-
zatalát és szivását. 

Az első tiltó rendeletet az 1670-i gyulafejérvári országgyűlés 
hozta.2) E törvény megtiltotta a dohánybehozatalt ; aki a tilalom daczára 
dohányt hoz be, attól a dohány „minden egyéb nála lévő javaival együtt" 
elvétetik. A jószágos nemes ember ha dohányoz 50 írt, az egytelkes 
nemes 12 frt, a paraszt 6 frt büntetéspénzt fizet. A büntetés alól a 
a papokat és deákokat sem vették ki. Ez utóbbiak számára a kollégiumok 
külön rendeletet3) adtak ki. 

A fentebbi országos törvény nem szól dohánytermelésről, hanem 

•) Acsády Tgnácz : Magyarország Budavára visszafoglalása korában. 275. lapon 
közli az eredeti feljegyzést. 

2) Gyulafejórvári országgyűlés 1670. decz. 1. art. XIII. „A tobák megtilalmaz' 
tatásárul, és a ki behozná annak büntetéséről. A tobáknak alkalmatosságával minémü 
romlás követte némely atyánkfiait nyilván vagyon, másképen is sok pénzét emészt-
vén meg ez hazának az ilyennel kereskedők ; hogy azért ennekutánna senkinek is 
affélét az hazában behozni szabados ne legyen, sőt a kinek de praesenti vagyon, post 
expirationem praesentis dietae csak tizenötöd nap alatt árulhassa ; poenája ponig 
a ki béhozza a légyen, hogy mind harminczadokon, vámokon, városokon, falukon> 

minden egyéb nála lévő javaival elvétessék azon helybeli tisztek által ; faluban 
penig a falusbiró is elvehesse ; jószágos úr s nemes ember penig ha él véle 50 
forint : egyházhelyi nemes ember 12 forint, paraszt ember 6 forint poená ja ; me-
lyeket a tisztek sub poena articulari tartozzanak exequálni comperta tamen rei 
ventate. Az paraszt ember penig ha a dominus terrestris elébbeni, a büntesse meg, 
ha penig a tiszt, ugyan a tiszt büntesse meg, ide értvén papokat deákokat és indif-
ferenter mindennémü rendeket. Szilágyi S. Erd. Orsz. gyül. emlékek. XV. 172. 

3) A nagyenyedi kollégium tiltó rendelete Benkö szerint több mint 200 éves. 
4* 
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csak behozatalról. Erdély tehát akkor még csakis behozatal utján 
födözte szükségletét. Valószínű, hogy a beltermelés még igen jelen-
téktelen volt. 

Az 1670-i törvénynek nem sok eredménye vaia. Az 1683. seges-
vári országgyűlés maga mondja, hogy „effectumát nem tapasztaltuk!" 
Emiatt új tőrvényt hoznak (XI. art. „Az tobák proscribáltatik), melyben 
már a termelést is eltiltják az ingó vagyon elvesztése mellett, sőt az 
asszonyoknak is meghagyják, hogy ne merészeljenek dohányozni, mert 
külömben 12 frt büntetést fizetnek!1) 

A mint e törvényből látszik, az asszonyi rend is hozzáfogott a 
pipázáshoz, s holmi „bonbons de tabac", vagy az „essence du tabac 
Pompadour pour corriger la memoire« nevü pastillákra nem igen volt 
szüksége, megelégedett a pipával is. A káros és veszedelmes „matéria" 
azonban nem illett az asszonyi néphez. Ezt tartották az egykorúak, s 
örültek, hogy „az ő ajkaikról leszedettek az csutorák" ! Külömben is, 
„amint a czigányok és a pipás czigánynék példájából vélhetjük, ez a 
füstölő szerszám félő, hogy az asszonyokat a férfiakkal igen szoros 
sorban ültette volna, olyan ereje lévén a dohánynak az barátság 
szerzésére" !2) 

A segesvári törvény sem használt többet, mint a fejérvári. Rendre 
fitymálgatták a törvényt, s vigan pipázott s tubákolt ür és paraszt. 
Pedig akkor már a lelkészek is erősen tüzeltek a dohány ellen, jólehet 
titokban maguk is élvezték. De ez nem akadályozta őket abban, hogy 
a dohánynyal való élésnek ördögi, vétkes és undok voltát élénk színekkel 
ne fessék. Az ózdi-szentpéteri oláh pap például a Mezőségen imigy 
vázolta a dohány eredetét hívőinek : „mind az ördögök az emberi 
nemzetnek veszedelmére eggyütt tanácskozván, azt találák és cselekedék, 
hogy mind egy edénybe poszogának, melyből lett valami mag, és az 
elültetödvén, nőtt belőle az dohány ! Ha tehát valakik pipáznak, mind 
az sátán tojását szipogatják és ördög tanácsát követik." 3) 

A lelkészek ilyetén ájtatos beszéde csak harang volt ütö nélkül ; 
ha a törvény szigora nem birta megakadályozni a dohány terjedését, a 
a papok beszéde még kevésbbé. 

1686-ban a fejérvári országgyűlésen ismét törvényt hoznak a 
dohányzók e l len; 4 ) de mint a radnóti 1688. országgyűlés VIII. artiku-
lusa mondja annak „semmi effectumát" nem tapasztalták !5) Ezért az 

D Szilágyi S. Erd. orsz. gyűl. eml. XVIII. 91. 1. — Köváry László: A magyar 
családi s közéleti viseletek cs szokások a nemzeti fejedelmek korából. 69. 1. 

2J Benkő : i. h. 
8) U. o. 
4) Artie. IX. „Az Tubáknak extirpáltatásáról.« Szilágyi S. i. m. XVIII. 586, 
6) 'Art. VIII. „Az Tubák proscriptiójáról." Szilágyi S. i. m. XX. 114. 1. 
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ujabb törvényben 200 frt büntetést szabnak azokra, kik a pipásokon 
nem hajtják végre az előirt büntetést. 

Az 1688. törvénynek csak annyi hatása volt, mint az előbbieknek. 
A dohányzás terjedt, s mivel a behozatal meg volt nehezítve, a bei-
termelés napról-napra nagyobb erűre kapott. 

Eme törvények világos szavaival némileg ellenkezik az az állítás, 
mely Apor Péter „Metamorphosis Transilvaniae" czimü korrajzában 
olvasható. „Semmi nyájasság ma Erdélyben — irja — lia csak ottan 
nincsen tubák-pixl vagy feif tubák; nem vaia ezeknek hire az régi idö-
len... Nem szija vaia akkor más sem az por-tubákot, sem a iüst-tubákot, 
kivált gyermekkoromban, hanem kocsis, lovász, darabant, azok is ritkán, 
hanem az hajdúk ós az fejedelem németjei s peczérei s effélék!" Apor 
Péter gyermekkora *) ép a fentebbi országgyűlések idejére esik, akkor pedig 
már a „paszománlos rend sem vonogatta magát az dohány-italtól !" 

Az erdélyi országgyűlések közül az 1689. évben tartott segesvári 
foglalkozik utoljára a dohányzás és dohánytermelés tiltásával. Itt hozták 
hazánkban a legszigorúbb törvényt a tabaka ellen. E szerint aki dohányt 
mer ültetni, elveszti jószágát ; a főtiszt lm dohányt „szip" 200 frt 
büntetést fizet, a regalista 50, a jobbágyos nemes 30, az egyházhelyi 
12, a paraszt 6, a fejedelem szolgái 10, a katonák 6 forintot.2) 

Mint az előzök, ugy ez a törvényezikk is felhozza, hogy a tisztek 
vagy egyáltalán nem, vagy csak lanyhán hajt ják végre a törvényt, s lia 
exequálták is az embereket „egyfelől az szegény embernek marháját 
hajtották, másfelől az pipa az szájokban volt". 

Érdekes e törvényezikk azért is, mert ebben nevezik a tabákát 
először a dohány névvel. Ez az uj török szó lassan-lassan egészen 
kiszorítja a régi keserű fű és tobáka elnevezést, ép ugy mint a szijuís, 
szívás és színi a régibb ivás, ital és iszik szókat. A dohány-ital, dohány 
ivás szavuk a XVIII. században már egészen kimennek a divatból. 

Apafy Mihály halálával a „dohány burján" ellen szabott büntetések 
ugy meglágyulának, hogy a pipázás közdivattá lett, a dohánytermesztés 
pedig bántatlanul elegyedett a többi földmüvek közé. Az 1701. évi 

•) Született 167(3 jun. 3-án. 
'-') 1089-i segesvári, a r t . VII. Az Tubákról. Az Tubáknak mind vetésit ez hazá-

ban, mind penig annak szipását, abból következett suk károkra és alkalmatlanságokra 
nézve egész országul noha már egynéhány izben, bizonyos büntetés alatt meg-
tiltottuk, dc annak büntetésivel mivel sok helyeken az tisztek abutáltanak, és midőn 
a szegény embereket exequálták volna is, egyfelől az szegény embernek marhájá t 
hajtották, másfelől az pipa az szájokban volt, mellyel nemhogy az azzal élőket 
refrcnállák volna, de még magok rosz példaadásokkal az szegénységet ingerlették stb. 
Szilágyi S. i, m. XX. 164. 1, 
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áruforgalmi kimutatás1) szerint Erdélybe nyugatról 11691 /a mázsát, 
keletről pedig 1948 okkát vittek be, Erdélyen át pedig 50 mázsát szál-
lítottak, söt már magának az országnak is volt némi (53V2 mázsa) 
kivitele a dohányból. Büntették ugyan a régi törvények alapján olykor 
még a dohányosokat, de 1702-őn tul már csak a veszélyes helyeken 
való dohányzás lön tilossá. 

A dohányzók és dohánytermelök büntetésének megszüntetése Erdély-
ben Bethlen Miklós kanczellár érdeme. A dolog ugy történt, hogy 
néhány évvel Apafy fejedelem halála után a gubernium a dohány-
kereskedést és a dohány „praeemtióját" bérbe adta bizonyos Zoltán 
nevü görög kereskedőnek.2) A monopolium kezdetleges formáját tollát 
már a XVfl. században behozták Erdélybe. A régi büntető törvényeket 
azonban nem helyezték érvényen kívül. A gubernium tehát a dohány-
kereskedelem bérbeadásával egyrészt törvényesítette a dohányt s a vele 
való élést, másrészt azonban büntette a dohányzókat és a dohány-
termelöket. E visszás állapotok ellen élesen kikelt Bethlen Miklós a 
guberniumhoz intézett levelében, s követelte a dohánybirság eltörlését. 
„Abrogata lex — úgymond — non obligat", félő, hogy a szegények 
nyomorgatását a felséges udvar „inter oppressiones populi numerabitur 
bizony megbüntet az Isten!" Hisz „isszák széltében mindenütt, piaezokon 
árulják, hai'ininczadokon behozzák" s a gubernium látja hasznát. Jusson 
eszünkbe, hogy a gubernium ezelőtt néhány esztendővel mint legitimus 
quaestust egy görögnek adá árendába, „akkor mingy ár az ország ez ellen 
postulátumot ada és amint egyebeknek, ugy annak is liber quaestusát 
stabiliálá". 

A gubernium a kényes ügyben még 1701. év tavaszán felszólította taná-
csosait : Apor Istvánt, Naláczy Istvánt és Haller Istvánt véleményük nyilvání-
tására. Naláczy márczius 26-án felelt Bánffi György gubernátornak. Szerinte 
az „elharapolódott" dohányszivást „csak Isten tilthatja és tollálhatja !" 
Ö jól tudja ugyan, hogy a portánál a kit a dohányzáson kaptak, annak 
orrán húzták keresztül a pipaszárt, de Erdélyben „annyira elharapolódott 
már, hogy nemcsak a pogányok, hanem a keresztények között is mind 
főrend mind köznép egyaránt szipja, majd azt mondhatnám, hogy az 
egész világ él vele, máskor is mikor czirkálás volt, a czirkálók és szolga-
birák magok szájokban volt a pipa s a szegény embert büntették meg !" 
E miatt ö a mellett van,3) hogy csak a veszélyes helyeken való dohány-
zást tiltsák el. 

9 L. szemlénk m. é. 389., 393., 396. lapját. 
3) Haller István és Bethlen kanczellár levele Bánffy gubernátorhoz. Orsz. 

Lev. erdélyi főkormányszék levéltára 1701 : 237. sz. Bethlen levelét kiadta Benkő i. m. 
1792-ben. 

8) Erdélyi főkormszék levéltára 1701. 237. sz. Orsz. levéltár. 
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Egészen más nézeten volt Apor István. 1701. május 28-án irt 
levelében helytelennek mondja Bethlen kanczellár humánus törekvését, 
s a mellett van, hogy a dohányzás ellen hozott törvényeket továbbra 
is érvényben kell tartani, csak a vitézlő rendnek lehet megengedni a 
pipázást. „Ebben az országban — irja Bánffinak — ugy tudom hogy 
kétféloképen élnek az dohánvozással, füstül és porul ; füstül élnek 
az vitézek és ezt tölek nem tilthatják ; porul pedig nem csak ez az 
ország do jobbára az egész világ él, hogy az embernek az rossz 
fluxusokat kitisztítsa az fejéből, és ezt való hogy nem tilthatjuk mert 
én ebben semmi kárt nem látok, de az füst-dohányzásban nem két 
vagy három forint ára kárt tapasztalhatott kegyelmed is, hanem egy-
néhány ezer érőt, mivel felhág az béres az szénaboglyára és ugy 
dohányozik!" Ezt tehát nemi ehet megengedni. „Azért, hogy ö kegyelme 
(Bethlen) mingyárást csak felkeljen és regulát szabjon nem lehet, 
talán most eladó dohánya lehet ö kegyelmének !" J) 

1 laller István szintén egy követ fu j t Aporral, a dohánykereskedést 
ö szabadnak óhajtja, de a dohányzást nem. „Az ón vékony tetszésem 
szerint — irja 1701. ápril 5-cn — ugy tetszik hogy avval fel nem sza-
badította az gubernium s el sem rontotta az szegény Apaffy Mihály 
által irt artikulust arrul, melyet irtak az dohányozok ellen, hogy az 
dohány praeemtióját megengedte az görögnek, . . . hogy pcniglen ez 
országban is vetik, ugy tudom annak is vagyon tilalma, az én akara-
tomból bizonyára sub gravi poena tolláltatnók !" Magát a dohányzást 
szerinte főleg az alsó néposztálynak kellene eltiltani, mert „az paraszt 
embernek dísztelen az az hitván föstiilgés és már annyira elhatalmazott, 
hogy ha kenyere nincs is de az dohánnak meg kell lenni, ha neheztel 
fizetni, ne éljen vele."2) 

Bár a felkért notabilitások eltérőleg nyilatkoztak, azért mégis 
Bethlen kanczellár józan nézete nyert többséget. Valószinü, hogy a 
dohány-kérdés ilyetén megoldásában Rabutin generálisnak, az erdélyiek 
rémének is volt valami része. Mikor ugyanis a gubernium részletesen 
felsorolta ama hallatlan visszaéléseket, rablásokat és fosztogatásokat, 
melyekkel a német katonaság a népet nyomorgatta, Rabutin 1701. ápril 
29-én a guberniumhoz irt válaszában azt vetette az urak szemére, hogy 
a katonaságnál sokkal jobban nyomorgatják a népet az uzsorások meg 
aztán a jogtalan dohánybirságot behajtók !3) 

») U. ott. 
2) U. o. 
3) Erd. fökorm. levéltára 1701: 253. sz. „Recens in promptu de Tabacco, exemplum 

habetur, cujus inquisitio ac tot retro annorum praestatio magnani conllare summam, 
probe noscitur et noscitur quidem tanto iniquius, quanto liberius alias est et fuma-
tum et pulvarisatum uhique tabaccum usu rpa re ! " (1701, âpr, 29-én.) 
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Megengedtetvén a dohánykereskedés és a dohánytermelés, Erdély-
ben rövid idő alatt virágzásnak indult a dohányültetés s az üldözött 
dohány egyik jövedelmező forrása lett a gazdaságoknak. Az erdélyi 
dohányok közül főleg a háromszéki, a sepsi-szentgvürgyi és a maros-
vásárhelyi emelkedett hírnévre. „A marosvásárhelyi kofáknak piros levelii 
tabákjok" — irja Benkő — igen nagy áron kelt. 

Az erdélyiek eleinte csak három fajta dohányt termeltek : a hasa-
dohányt, a gatyás dohányt és a czigány-dohámji. A virginiai dohányt 
Hídvégi Nemes Ferencz gróf honosította meg Erdélyben. A basa-dohány 
alatt a száraz, kopasz, apró és vastaglevelű dohányt értették, mely 
hamar ért és elég erős volt. Gatyás dohánynak a lándzsás, ülő levelű 
dohányt mondották, mely az erős basa-dohánynál „leletesebb". A Nico-
tiana glutinosa-t, vagyis az enyves dohányt hittak czigány-tabakának. 
Ennek leveleit a használat előtt leforrázták „buzgó vizzel" s újra meg-
szárították ; mert különben leette a bőrt az ember nyelvéről. Imitt-
amott a Nicotiana rustica-t, ciZclZ cl török dohányt is termelték ; ez már 
melegágy nélkül is megtermett, de kis levelei „az pipázó szájnak fölötte 
ártalmasok valának". 

Magyarországban a dohány nem terjedt el oly gyorsan és oly 
nagy mértékben, mint a kerek, egységes területű Erdélyben. Pedig nálunk 
az országgyűlés semmi gátat sem emelt elterjedése elé, s mikor Erdély-
ben a legszigorúbb törvényeket hozzák a dohánykere.skedők és termelök 
ellen, Magyarországban a rendek a szabad kereskedést igtatják törvénybe ; 
még pedig mindennemű áruval.2) 

E kedvező körülmények daczára még a XVIII. század harmadik 
évtizedében is sok helyet találunk, a hol a dohányt nem is ismerték s 
úgyszólván erővel kellett a termelést meghonosítani. „Némelyeknek — 
irják Károlyi Sándornak — mind eddig nem verhettük ki fejükből az 
hamis vélekedéseket, hanem tamáskodnak. Az Istent is aki akarja az 
hiszi."3) A dohány ellen több helyen észlelt ellenszenv miatt 1733-ban 
a katonaságot akarták a dohányültetésre felhasználni.4) 

Ösi szokás szerint, mint minden rosszat, ugy a dohányt is a 
némettől származtatták eleink. Egy hires lőcsei könyv már 1702-ben 
hirdette e téves állítást : „Édes magyar nemzetem, minden mostani 
szokásod idegen nemzetektől vött volt : nagy hajad, nyakravalód, kalapod, 

!) Benkő : i. h. 
2) Articulus 79. 1681. Ut liber quaestus inter regnimi et provincias excrceatur. 

etc. Az 1715. évi art. 99. ugyanezt megerősíti. 
3) Károlyi grófok levéltára „Tabaca" czimti iratcsomóban. 
4) U. o. az egyes megyék és községek jelentései. 
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térdhajtásod, dohányozásod németektől '1 ;1) Pedig miként Erdélyben, 
ugy Magyarországban is a török honosította és terjesztette leginkább a 
dohányt. Igaz ugyan, hogy a végvárak idegen őrségei is éltek a dohány-
nyal, de terjesztésében még sein volt annyi részük, mint a törököknek. 

A dohány a török hatalommal együtt terjedt. Először a délvidéken, 
majd a Duna és Tisza mentén, aztán az északibb vármegyékben. Nagy 
mértékben elösegitetto elterjedését a kurucz-labancz világ. Zrínyinek és 
társainak kivégzése után a kuruezok seregesen menekültek Erdélybe, a 
honnét kezükben karddal s szájukban pipával tértek vissza Magyar-
országba.2) Ekkor lön ismeretessé Szepessy Pál titulusa, a ki „mikor 
változik, nagy pipáju, kevés dohányu Pálnak hivatik" ; ekkor terjedtek 
el a ma már széltében hangzó mondások ; „pipaszár dohánybüz torka 
közé ennek", dohányt lehet aprítani hátán", „a dohányt nem szagáról, 
áráról becsüli" stb. A jászok 1671-i panaszlevelükben már erősen kikel-
nek a végbeliek ellen,3) kik minduntalan dohányt zsarolnak, melyet — 
mivel a termelés még kis mértékben volt elterjedve — a szegény 
lakosság kénytelen volt pénzért vásárolni. 

Hogy az idegen katonaság is közreműködött a dohányzás terjesz-
tésében, azt számos egykorú adattal bizonyíthatjuk. Erre nézve külörnben 
elegendő lesz felemlítenünk, hogy tőlük terjedtek el a „Tabak", a 
„Trinktabak", a „Tabak saufen" kifejezések magyar alakjai : a tabaka, 
a tabaka-ital, tabaka-ivás stb., melyeket csak idő multán szorított ki a 
dohány és a dohányszivás. 

A legrégibb adat, mely hazánkban állítólag a dohányzásról napvilágra 
került, 1574-böl való volna. Ez évben adta ki Debreczen városa a lakodal-
masokra vonatkozó rendeletében a következő parancsot : „Malis nocen-
tibus fumationibus quisque abstineat !"4) l ia tekintetbe vesszük, hogy 
a dohányt csak 1559-ben hozták Európába, s hogy 1574-ben még sem 
Török- sem Németországban nem ismerték, lehetetlennek látszik, hogy 
e rendelet a dohányzókra vonatkozhatnék. 

Ám a XVII. század elején a hódoltsági területeken már ismerték 
a dohányt és annak élvezetét. Körös városának 1636-i eskümintájában 

•) Miskolczy Gáspár, Lőcse. 1702. Orczy Lörincz is ebben a nézetben volt. 
Lásd költeményei közt : 0 dohány, ó nádméz, ó codé s indigó stb. 234. 1. 

'-) A vitézi énekek is gyakran szólnak a dohányról: 
Csak úgy dohányozom, midőn megéhezek, 
Más szegény legénnyel én is eltengödek stb. 

Gyöngyösi István Kemény Jánosában olvashatni e sorokat (87. I.) „Kin az 
ijedt tatár apasztá pofáját, elejté — dohányoz vaia — pipáját". 

3) Gyárfás István : A jász-kunok története. IV. 
J) Corpus statutorum 3. köt. 501. 1. Vagy olvasási hiba van a szövegben, vagy 

nem a dohányzásra vonatkozik mint a szerkesztők (mutatójukban) gondolják. 
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például már a hadnagyok köteleztetnek a dohányozok feljelentésére. 
Két évtized piulva azonban már szabad volt a dohányzás, söt a 
katonaság számára maga a város vásárolta a dohányt s bért húzott a 
dohányelárusitó helyiségek után. 

A dohányzás büntetése a hódoltsági területeken, a XVII. század 
harminczas éveiben, valószínűleg összefüggésben van a török viszonyok-
kal. Az 1633-i konstantinápolyi tűzvész után ugyanis IV. Murát szultán 
halálbüntetést szabott arra, a ki birodalmában dohányozni mer.2) Ez 
időtől kezdve napirenden voltak Törökországban a kivégzések és kinza-
tások.3) A halálbüntetést IV. Murád utóda, Ibrahim is végrehajtotta a 
dohányzókon. IV. Mohamed azonban beszüntette a dohányzók ellen 
folytatott üldözéseket és embertelen kinzatásokat, söt megengedte a 
kávéházak megnyitását is. Ezzel egvidöben Körös és a hódoltsági köz-
ségek is megengedték, illetve nem büntették a dohányzást. Körös városa 
számadásaiban a dohányvásárláson kivül (1657.) pipavásárlásokra is 
akadunk, söt 1663-ban „fej töt" is vettek „dohányos hójagra". 4) 

A dohányzás terjedésével azonban napról-napra gyakoriabbak lőnek 
a tüzesetek. Ezek megakadályozása czóljából a törvényhatóságok, a nélkül, 
hogy az országgyűlés beleavatkozott volna, egymásután adják ki a szi-
gorú rendeleteket a dohányzók ellen. Hazánkban nem működött ugyan 
a „chambre da tabac", mint külföldön, de annál jobban működött a 
páleza azokon, kik a tilalmat áthágták. A páleza és pénzbirság azonban 
nálunk sem apasztotta a dohányzók számát. A tiltó rendeleteket tehát 
folyton ujitani és szigorítani kellett. 

A büntető törvények kiadóinak azonban ugy látszik nem a dohány, 
hanem csak a dohányzás ellen volt kifogásuk. A rendeletek túlnyomó 
része ugyanis nem tiltja a dohánytermelést; holott ha a dohányzást 
megakarták akadályozni, ép ezen kellett volna kezdeniök. A dohány-
ültetés tehát mint nem tiltott dolog tovább folyt. Szükség is volt rá, 
mert a katonáknak nem volt eltiltva a dohányzás, s a kincstár a vár-
őrségek részére az élelemmel együtt olykor dohányról is gondoskodott. 

Báró Natorp Tivadar és Oroszi Bálványi Gyula : A dohány cs dohány-
jövedék. A bevezetésben fölemlítve a Török-Magy. kori Okmt. után. 

2) Klemm: Culturgeschichte I. 363. 1. 
3) A dolog magyarázatául Benkő a következő eredeti okot hozza fel : „Úgy 

ítélnek némely tudósok hogy egészségtelenitése által (a dohány) még az emberi 
nemzetnek szaporodását is akadályozná, főképpen az hév tartományokban. Ilyen 
vélekedésben légyen IV. Amuretus török császár is, hogy az ö meleg tartományaiban 
a sok pipázás az férjliak tenyésző vérét fogyatná asszonyoknak azért kellene marad-
niok, azt halálos büntetés alatt megtiltotta vaia." 

4) Török-Magy. Tört. Emi. I. köt. 233. és köv. lapjain, továbbá a II. köt. 71., 
73. és 82, lapjain. „Dohányt vöttem Csimfi hadának." (1057.), „Pipákat hozattunk," stj>, 



'61 

Különben mint gyógynövényt is termelték. Lippay a „Calendárium 
Oeconomicum" czimü gazdasági könyvében 1662. azt irja, hogy a 
„tabakát" Boldog-Asszonynap tá ján kell vetni; „igen jó — úgymond 
— mind a levele, mind a kifacsart leve és a levelének pora is a 
sebekre".1) A dohányültetés főleg az Alföldön, a hódoltsági területeken 
koletkezett dohánykertész községekben virágzott. Innét hordták szét az 
országba a görög, örmény és rácz dohánykereskedök. 

A dohányzást eltiltó vármegyék közül cliiljár Szabolcsmegye, mely 
már 1669-ben kimondta, hogy „az dohányszivás paraszt embertől 
interdicáltatik".2) E rendeletet később kibővítette ; majd kimondotta,3) 
hogy a dohányzókat nem bírsággal, hanem bottal kell büntetni. 

Gömörmegye, hol „a dohány-ital miatt sok faluk és városok 
conflagráltak" 1667-ben és 1672-ben hoz törvényt a dohányzók ellen. 
Az első összeesik azzal az idővel, mikor a törökök ott portyázásra 
indultak.4) 

Borsod vármegye 1671-ben kiadott rendelete azt is megmondja, 
hogy a dohányzás a törököktől származott oda. A fölötte érdekes ren-
delet igy szól :5) „Az minthogy a pogányok közül származott, ugy pogány-
italnak is neme az büdös dohánynak szüntelen való itala és szívása és 
az miatt gyakorta való gyuladások támadtanak, annak okáért valakik 
ennekutánna az füstös dohánynak italában és szívásában tapasztaltatnak 
az nemes emberek 12—12 forintokkal, az szolgáló rendek és paraszt 
emberek peniglen 6—6 forintokkal ugyanazon aetusban minden ked-
vezés nélkül büntettessenek azon executor birák által. Hasonlóképen 
az kik árulják is." 

Zemplénvármegye 1676-ban febr. 22-én Gálszécsen tartott particu-
laris gyűlésen jog- és jószágvesztést mondott a dohányzókra.(1) Azonban — 
mint a megye későbbi rendeletei mutatják — e tulszigorű büntetés sem 
riasztotta vissza az embereket a dohányzástól. 

Mármarosmegye, a hová jó későn jutott el a dohány, 1697-ben 
in perpetuum eltiltotta dohánynak pipával való szívását. Sárosmegye 
1683-ban teszi ugyanezt. Ez utóbbi rendelet annyiban érdemel figyel-
met, hogy ebben találkozunk először a dohánynak tudományos nevével 

') Acsády Iynácz : Magyarország Budavára visszafoglalása korában. 274. 1. 
2) Corpus statutorum III. köt. 155. 1. 
2) „Cum nonnullae subortao fuissent difficultates circa negolia fistularum, 

fumillabrorum in usibus orum vulgo dohány nuncupatorum" etc. Emiatt a 
megyei tiszteknek meghagyja, hogy no pénzzel, hanem testi büntetéssel sújtsa a 
dohányzókat. U. o. III. köt. 1690. év. 

4) Corpus Statutorum II. köt, 1. fele 265. 1. 
2) Corpus Stat. II. köt. 1. fele. 261. 1. 
8) Dr. Ormándy Miklós ; A dohány. 71,1, 
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(Nicotiuna Tab.). Igen enyhe büntetéssel sújtotta a dohányzókat Torna-
megye;1) itt csak 16 polturát vettek a dohányzón, akár nemes, akár 
szolga volt az illető. (1696.) 

A városok közül Kecskemét jó ideig nem tiltotta el a dohányzást. 
Számadási könyveiben 1669. körül sokszor előfordul a dohány és a pipa. 
Később azonban a többi városok példájára itt is eltiltották a dohány-
zást, sőt 1697. aug. 25-én városi rendelet utján a dohánykereskodést 
is megszüntették.2) 

Debreczen városa 1697-ben ugy igyekezett gátat vetni a dohány-
zás elterjedésének, hogy nyakvassal büntette mindazokat, kiknél dohányt 
vagy pipát találtak. ; !) 

Érdekes jelenség, hogy nemet lakosságú városaink, melyekben nem 
a török, hanem a német révén terjedt el a dohányzás, sokkal enyhébb 
rendeleteket adnak ki a dohányzók ellen. Így Késmárk 1667-ben ezl a 
rendeletet adta ki : „Tabaksrauch wird denen Bürgern vorsichtig und 
massig umzugehen angeschaffet". Modor városa 1666-ban csak a veszé-
lyes helyeken tiltja a dohányitalt („Tabak zue saufí'en"). Kassa város 
lakói meg a dohánynyal való szabad kereskedést követelik. 4) 

A megyék és városok a dohányzást tiltó rendeletek kiadásával 
még a XVIII. században sem hagytak föl. Pedig a Rákóczy-féle harezok 
ugyancsak elterjesztették a dohányzást. Aztán a Lipót-féle 1702-i pátens 
senkinek sem tiltja meg a dohányzást. Ennek daczára a megyék és 
városok folyton bírságolják és botoztatják a dohányzókat. S teszik ezt 
abban az időben is, mikor az osztrúk tartományokban már rég divat-
ban volt a monopólium, s mikor nálunk is megkísérelték annak 
meghonosítását. Hogy a sok közül néhányat felemlítsünk, hivat-
kozunk Pestmegyére, mely 1700-tól fogva 46 botütéssel és pénzbirsággal 
sújtotta a dohányzókat. Komárom városa 1703-tól fogva 1768-ig számos 
rendeletben súlyos testi fenyítés mellett tiltja a dohányzást. Liptómegye 
1712-ben, Pozsonymegye 1714—1746. és 1757-ben, Esztergommegye 
1721-ben, Trencsénmegye 1738-ban, Gömör 1746-ban, Zemplén 1757-ben 
stb. hoz rendeletet a dohányzók ellen.5) 

Mondanunk sem kell, hogy ezen rendeletek — miként annakidején 
Erdélyben — ugy nálunk is csak a szegény népet sújtották. Az urak 
és katonák szabadon dohányoztak. Világosan kitűnik ez azokból az 

1) Corpus Stat. III. k. 229., II. k. 1. fele 293, és 324. 1. 
8) Br. Natorp és Oroszi Bálványi : A dohány és doliányjövedék. A beve-

zetésben. 
Corpus Stat. III. k. 701. 1. 

*) Corpus Stat. IV. köt. 2 fele 511. 1, és 11. köt. 2. fele 254. I, 
5) Corp. Stat. az idézett éveknél. 
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emlékekből is, melyek a Rákóczi-korból ránk maradtak. Ismeretes dolog, 
hogy maga Rákóczi Ferencz s legkiválóbb kortársai jobbára nagy 
pipások voltak. A fejedelem ezüstszáru pipákból szitta a dohányt, s a 
kassai ötvösök még 1709 -ben is pipákat és szárakat aranyoznak, ezüstöz-
nek számára.1) Forgáchról meg azt irja Mikes Kelemen,2) hogy még akkor 
is szájában volt a pipa, mikor szent áldozásra ment ! 

Sajátságos jelenség, hogy a magyar országgyűlések semmit sem 
tettek c közgazdaságilag fontos növény érdekében, s hogy nem vették 
észre azt a merő ellentétet, mely az élet és a törvényhatóságok rendeletei 
közt volt. Pedig II. Rákóczi Ferencz jó példával szolgált, mikor 
a dohánykereskedés korlátozását az országos sérelmek közé sorolta ! 

Károlyi Sándor gróf, a volt kuruez generális az első, a ki észre-
vette, mily rendkívüli jelentősége van e növénynek hazánkbari, s mily 
óriási jövedelemre tehetne szert az ország, s mennyire segítve volna a 
nép nyomorán, ha a tömérdek parlagon heverő földet dohánnyal ültetnék 
be.3) Nem az ö hibája, hogy kortársaival nem tudta megértetni e 
kérdés országra szóló jelentőségét. 

A dohánytermesztés — bár a tengerivel együtt ment volt a tized-
től — a sok pipázást tiltó rendelet és a vezető kéz hiánya miatt, még 
a szatmári békekötés után sem nyert olyan lendületet, hogy az ország 
közgazdaságában mint jelentős tényező szerepelhetett volna. Jobbára 
csak a kerti tenyésztést űzték s a legtöbben csak annyit termeltek, 
amennyire szükségök volt. De mivel a fogyasztás elég nagy volt, Erdély-
ből, a délvidékről, meg máshonnét a kereskedők sok dohányt hoztak 
az országba. 

Különös, hogy Magyarország népességének 1715—20-i összeírása4) 
mindössze csak két mogyét emlit, a hol dohányt termelnek. Baranyában 
1714—15-ben az összeirás szerint 2004 kila volt a termés; a nógrádiról 
nincs kimutatás.5) Ugyanez a nagyszabású összeirás mit sem szól a 
dohánykereskedelemröl. Pedig abban az időben már külföldre is szállí-
tottak dohányt. A szepességi kamara területéről például 1725-ben csupán 
Lengyelországba és Sziléziába 1101 és 3A mázsa dohányt vittek ki.°) 

A fentebb emiitett országos összeirás szerint a dohánytermelés 

R Radvánszky : Magyar családélet és háztartás 393, 1. 
2) Mikes Kelemen Törökországi levelei 40., 57. és 180. 1. 
3) Károlyiak levéltárában. Károlyi Sándor javasla ta (Tabaka cz. a.) 
4) Acsády Ignácz : Magyarország népessége a pragmatica sanctio korában. 
з) II. Rákóczy Ferencz korában (1708-ban) több vármegyében nagyobb meny-

nyiségben termeltek dohányt. Sőt a dohányra dicát is vetettek ki. Szathinármegyét 
például „az dohány dicázásából ercdett" difflcultásokkal Rákóczi az egri congrcssusra 
utasítja. (1708. ápr. 22.) Archívum Rákóczianum I. osztály, II. köt. 249. 1. 

и) Szepesi kamara lev. Országos levéltár. 
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sokkal jelentékenyebb volt Erdélyben, mint Magyarországban, jóllehet a 
talajviszonyok ott korántsem voltak oly kedvezők, mint nálunk. Ám a 
politikai hatóságok — amint fentebb előadtuk — ott ez időben már 
nem gördítettek a termelés elé akadályokat. 

A dohányültetés főleg a Székelyföldön öltött nagyobb arányokat. 
Háromszéken 1721-ben a beváltás alá került dohány 13645 frtra rúgot t ; 
Marosszéken ugyanez évben 356 mázsa, Udvarhelyen 66 mázsa 77 font, 
Marosvásárhely városában 215 mázsa 69 font termett.1) 

I I . 

A dohánymoiiopólinm behozatala Ausztriában és Magyarországon. 

Ismeretetes dolog, hogy I. Lipót szenvedélyes vadász volt. Mondják, 
hogy pompás vadász-felszerelése párját ritkította, s ez volt az uralkodó 
egyik büszkesége. A folytonos használat azonban nagyon megviselte a 
csengő hangú kürtöket, trombitákat, fegyvereket stb. 1669-ben már azon 
gondolkozott a császár-király, mi módon lehetne a régi vadászati kel-
lékek helyébe ujakat és szebbeket szerezni? Gondolkozni persze csak 
azért kellett a dolgon, mert a költségekre nem volt pénz. Az uralkodó 
helyett nemsokára Khevenhüller Kristóf gróf fővadászmester törte a 
fejét, honnan szerezzen pénzt. Lipót ugyanis öt bizta meg a szükséges 
kiadások előteremtésével. 

Khevenhüller, amint ö felségéhez benyújtott előterjesztésében2) 
mondja, a költségek előteremtésére más módot nem talált, mint a 
dohánykereskedés bérbeadását Felső-Ausztriában. A lakosságra nézve 
ugyan „eleinte súlyos és sérelmes lesz ez a terv és javaslat", de azért 
keresztül lehet vinni, mert Felső-Ausztriában ugy sem terem dohány, s 
csak idegen kereskedők, főleg nürnbergiek, söprik be a hasznot. Külön-
ben nem is olyan uj és szokatlan a kérdés; mert Csehországban már 
régen magánemberek élvezik a dohánykereskedés hasznát. Az állam 
jövedelme sem fog csökkenni ; mert a 40 krajezárnyi vám a behozott 
dohány mázsája után ezután is be fog folyni. 

Khevenhüller meglepő ajánlata megnyerte az uralkodó tetszését. 

') Acsády Igndcz: Magyarország népessége 404. és a köv. lapokon. Vö : még 
szemlénk 1894. évf. a 103—106. lapon közölt táblázatokkal. 

2) Közös pénzügyminisztérium levéltára 9143—5. számú csomag 1000^1~48-ig i  

Tabak-Pachtungen. „Und ob zwar dieser An und Vorschlag anfenglich füer ain hart 
und beschwärliclies Mittel fürsieth" etc. Meg kell jegyeznünk, hogy a bérletet nem 
maga számára kérte, hanem egyszerűen csak ajánlotta, hogy a dohánykereskedést 
valakinek bérbe kellene adni ; mert a hasznot ugy is idegen kereskedők söprik be, 
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1669. ápril 13-án már tanácskoznak is az „appaldo8 azaz bérlet ügyében, 
A Lipót elnöklete alatt Bécsben tartott tanácskozásban az örükös tarto-
mányok legkiválóbb emberei vesznek részt.1) Ott voltak : Lobkovitz, 
Auersperg, Schwarzenberg, Stahrenberg, Monteccucoli, Lamberg, Sinzen-
dorf és De Souches. 

A tanácskozás eredménye az volt, hogy Lipót elfogadta az appaldo 
behozatalára vonatkozó javaslatot. 1669. jul. 13-án már meg is küldte 
„császári végzését" a felső-ausztriai rendeknek. Ezek nem valami nagy 
örömmel fogadták a rendeletet. 1669. augusztus havában Linzben 
gyűlést is tartottak az appaldo ügyében, s aug. 22-én ö felségéhez fel-
terjesztett határozatunkban -) aggodalmuknak adtak kifejezést. 

Lipót ennek daczára 1670. aug. 8-án megkötötte a szerződést3) 
Khevenhüller gróffal, 12 évre biztosítván neki Felső-Ausztriában a 
dohánnyal való kereskedés kizárólagos jogát. Khevenhüller viszont köte-
lezte magát, hogy a bejövő haszonból időről-időre megújítja Lipót 
vadászfelszerelését. 

Ez volt az első lépés a dohánymonopólium behozatalára. Alig hat 
évre ez esemény után 1676. márcz. 27-én bizonyos Geiger János ensi 
kereskedő kapott szabadalmat, hogy Ausztriában dohánygyárat4) állithat. 
Geiger kötelezte magát, hogy az Alsó- és Felső-Ausztriában termett 
dohánylevelet méltányos áron beváltja, s hogy igyekezni fog a dohány-
ültetést meghonosítani és terjeszteni. 

A Geigernek és Khevenhüllernek adott privilégiumok még nem 
érintik a dohánytermelés szabadságát. Kiki ültethetett annyit, a mennyi 
tetszett neki, csak kereskednie nem volt vele szabad. 

Ugy látszik, hogy a dohánykereskedés kibérelése nem volt rossz 
üzlet. Legalább Lipót egymásután kapja az ajánlatokat ujabb bérleiekre, 
így 1677. aug. 20-án Dominico Donadoni és Liscutin tettek ajánlatot 
Stájer, Karinthia és Krajna dohány-appaldójának kibérlésére. Folyamod* 

' ) Közös pénzügyminisztérium levéltára. 
-) Közös pénzügyminisztérium levéltára. 
3) Közös pénzügyminisztérium levélt. A szerződés több példányban meg van. 

Az osztrák monopólium kivonatos történetét megírta Dr. Kriikl József. Ez az érte-
kezés az Oeslerreichischc Revue 18G7. évfolyamában jelent meg. A szerző nagyrészt 
nyomtatásban megjelent források alapján irta ez értekezést; ép ezért nagyon fogyatékos és 
megbízhatatlan. A közös és osztrák pénzügyminisztériumban lövő roppant adathal-
mazt, mely az osztrák monopólium minden fázisára bő és érdekes anyaggal szolgál, 
nem használta fel. Mi ez eredeti okiratokat használtuk fel, főleg azért, mert Kriikl 
adataival ellenmondásban vannak. 

4) Közös pénziigyinin. levélt. 1676. május 20-án Lipót ez ügyben rendeletet 
bocsátott ki a császári vámhivatalokhoz, tudtul adván, hogy Geigernek 10 évre sza-
badalmat adott dohánygyár előállítására. 
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ványukban1) 5 évre kélik a szabadalmat évi 10,000 fr tér t ; de ha az 
üzlet bevág, hajlandók nagyobb bért is fizetni. 

Lipót a folyamodóknak nem 5, hanem 8 évre adta bérbe a dohány-
kereskedelmet a nevezett tartományokban.2) A három ország rendei 
azonban sehogysem akarták az appaldót megtűrni. 1678. május 9-én 
felterjesztett felségfolyamodványukban keservesen panaszkodnak e tör-
vénytelen intézkedés ellen, mely ellenkezik jogaikkal, kiváltságaikkal, 
sőt a törvénnyel is, Felemiitik, hogy 1632-ben már kísérletet tettek a 
marhakereskedés monopolizálásával (Oxenappalt), de a rendek ellen-
állása dugába döntötte a tervet.3) Ez fog történni a dohányappaldóval 
is ; azért előre is tiltakoznak ellene. 

Tiltakozásuk és kérésük azonban ezúttal semmit sem használt. 
Nemsokára megérték azt is, hogy ugy a termelés, mint a behozatal 
szabadságát4) megszüntették. 

1679. május hó 30-án a görzi grófság dohányappaldójára is érke-
zett ajánlat. Maga a grófság kormányzója Pietro Codelli folyamodott 
ennek bérletéért.5) 

Mivel az egyes tartományok bérletei 1686-ban nagyrészt lejártak, 
a kamara a dohány ügyében felterjesztést intézett ö felségéhez. E fölötte 
érdekes irat leplezetlenül feltárja ama hallatlan visszaéléseket és zsa-
rolásokat, melyeket a dohánvbérlök az egyes országokban kényük-kedvük 
szerint űztek. A dohány árát — irja a kamara — tetszésük szerint 
emelték, 28—30 frton, sőt drágábbért is adták a potom áron 
szerzett dohányt. Igv aztán még az uzsorásoknál is nagyobb hasznot 
vettek. A dohánytermelést teljesen tönkretették, a mi által is sok ezer 
szegény ember kenyerét vesztette. Ezen okok miatt a kamara °) u j és 
igazságos appaldókat sürget. 

A kamarával egyidőben egyesek több figyelemreméltó tervet adtak 
be ö felségéhez a dohánykereskedés ügyében. Karinthia rendei meg arra 
kérték7) Lipótot, engedné meg újra az eltiltott dohánytermelést. 

A sok felterjesztésnek az lett az eredménye, hogy ö felsége ismét 

') Közös pénzügymin. levélt. 
2) U. ott. 
3) U. ott. Fölötte alázatosan fejtegetik a „sehr hoch : und beyfallende prae-

judicia"-kat. 
4) 1687. deczemb. 16-án folyamodnak ezeknek megengedéséért. U. ott. 
B) Közös pénzügyminiszt. levélt. „Per la grazia dell'appalto del Tabaco nel 

contado di Goritia. Pietro Codelli Giudice et Rettore di Goritia. Az előtte való évben 
(1678) kapta meg Alsó-Ausztria appaldóját Königscgg Lipót Vilmos gróf. Khcvenhüllcr 
szerződését meg ujabb 12 cvro hosszabbították meg. 

») U. ott. 
2) U. o t t . 
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Donatloni-nak ós társainak adta bérbe a dohánykereskedést 1692-ig. 
Ujitás csak annyiban történt, hogy az 1(589. aug. 23-án kiadott pátens 
él teimében a bérlőknek kiszabták a dohány eladási árát. E szerint a 
páczolatlan dohány mázsáját minőség szerint 23, 24 és 25 Írtért, a 
páczoltat 20, 21 és 22 írtért árusíthatták.1) Ha tekintetbe vesszük, 
hogy az appaldátorok 3—4 frtért vették a termelőktől a dohány mázsáját , 
s a külföldi kereskedőknek sem igen fizettek 6—7 frtnál többet egy 
mázsáért, ugy be kell látnunk, hogy még mindég szép haszonnal 
dolgoztak,2) noha a bérösszeg minden ujabb szerződés megkötésénél 
jelentékenyen növekedett. 

Ez a nem remélt körülmény arra birta az intéző köröket, hogy a 
dohány kérdésével behatóbban foglalkozzanak. 1693-ban ki is dolgoztak 
egy nagyobb szabású javaslatot (Tabak-Project), melybe Ausztrián kivül 
Morvát, Sziléziát, Csehországot és immár Magyarországot is fölvették.3) 
A javaslat, tekintetbe vévén az eddigi tapasztalatokat és a felmerülhető 
akadályokat, az appaldó ellen nyilatkoztak. Az appaldátorok — mondja 
a javaslat — minden mázsa dohánynál 10—15 forintot nyertek, a mely 
haszonnak sehogysem felel meg a fizetett bérösszeg nagysága. Ő felsége 
öt „tartománya" (Ausztria, Morva, Csehország, Szilézia és Magyarország) 
évenkint átlag 200,000 mázsa dohányt fogyaszt el. IIa már most az 
appaldó helyett a szabad kereskedelmet hozzák bc, a dohányra kive-
tendő „aufschlag"-ból ö felsége több százezer forintnyi hasznot húzhatna. 

Minthogy azonban az egyes szerződések még nem jártak le, s mivel 
az „aufschlug" intézménye nem nyerte meg a legfelsőbb körök tetszését: 
a javaslatból semmi sem lett. De 1699-ben újra felvetették a kérdést, 
miként lehetne a dohányból nagyobb bevételre szert tenni? Az ekkor 
folytatott tárgyalásoknak eredménye az 1699-ben kiadott „General 
Appalto und Pachtordnung" lön, mely mivel Csehországba és a többi tar-
tományokba is bevitte a dohányappaldót, minket is4) közelebbről 
érdekelhet. 

Ez időben ugyanis már nálunk is fellendült a dohánykereskedelem, 
s Lengyelországba, Cseh- és Morvaországba, továbbá Sziléziába elegendő 
mennyiségben szállították a dohányt. Az appaldó behozatala után már 
most az osztrák appaldátoroktól függött, honnét fedezzék a szükségletet ; 
ugyancsak ők szabták meg a dohány árát is. A magyar dohánykeres-

1) U. ott. 
2) A közös pénzügyminisztérium levéltárában több nyomtatott árjegyzék van. 

A nürnbergi kereskedőké ezidőben (t fr t ra szabja a dohány mázsáját . 
3) U. ott. 
4) Országos levéltár. Budai kamar. adm. 1702. mare. 2-i rendeletében szintén 

foglalkozik vele. 

Gazdaságtürténclmi Szemle 189S. 5 
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kedésre, sőt a magyar dohánytermelésre nézve is nagyfontosságú volt 
tehát az 1696-i General-Appalto. Ezentúl ugyanis kivitelünk az appal-
dátoroktól függött, mert ezek engedélye nélkül az örökös tartományokba 
senki sem szállíthatott dohányt. 

Ugy látszik, a magyar dohány jelentőségét és előnyeit oz osztrák 
fölött Ausztriában hamarább fölfogták, mint nálunk, hol ez időben még 
egy hang sem hallatszott a magyar dohány és a magyar kivitel érde-
kében. Részben ennek kell tulajdonitanunk, hogy már az 1699-i tár-
gyalások alkalmával elvben elhatározták az appaldó behozatalát Magyar-
országba, még pedig olyformán, hogy a dohánykereskedés leendő bérlői 
a dohányt az örökös tartományok appaldátorainak minden haszon nélkül 
tartozzanak szállitani. Erről a tervről a budai kamarai adminisztráczió-
nak is volt tudomása,1) de semmi feltűnőt sem látott a dologban. 

A fentebbi elhatározásra befolyással volt a magyar dohány jobb 
minősége is. Az osztrák tartományokban termett dohány ugyanis nem 
felelt meg a kívánalmaknak. Maga a lakosság jobb szerette a külföldi 
dohányt, mint a hazájában termeltet, melyet jellemzően „Lauskraute"-
nak nevezett. Ausztria tehát mintegy utalva volt a magyar dohányra. 
De még Magyarországból sem kaphatott eleget, tehát Genuából, Nürn-
bergből és Triesztből szerezte be szükségletét. 

Az 1699-i tárgyalás után hozzáfogtak az előzetes intézkedések 
megtevéséhez, hogy az appaldót az országgyűlés és a magyar tanácsosok 
meghallgatása nélkül szép csöndesen behozhassák. Az intéző körük ugy 
látszik, jól tudták, hogy a szabad kereskedelmet hangoztató magyar 
törvények merően ellenkeznek az appaldó intézményével. Hisz csak 
alig pár évvel előbb újította meg az 1681-i országgyűlés azt a régi 
törvényt, hogy a kereskedés Magyarország és a tartományok között 
teljesen szabad. Azt is tudták, hogy az országgyűlésen vagy a magyar 
hatóságok segítségével aligha hozhatják be az appaldót. Ezért elhatá-
rozták, hogy mindezeket mellőzik, s a fölségjogokra támaszkodva ren-
deleti uton hozzák be. A viszonyok annyiban kedveztek is e törekvés-
nek, mert a dohányt nálunk főleg a töröktől visszahódított úgynevezett 
neo-aquistica területén termelték, mely terület akkor még, közvetetlenül 
a bécsi udv. kamarától függött. 

Az ügy vezetését tehát a császári udvari kamara vette kezébe. 
A budai kamarai adminisztratió egyszerűen csak végrehajtotta a felet-
tes hatóságától jött rendeleteket. 

1702-ben kora tavaszszal (márcz. 2.) értesítették a budai kamarai 
adminisztratiőt, hogy ö felsége tekintettel az 1699-ben publikált „Gene-

' ) Budai kamarai adni, 1702. márc. 2-i rendelete. 
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ral Appalto und Páchtordnung"-ra, elhatározta, hogy az appaídót 
Magyarországba is behozza. Ennek bizonyítására az udvari kamara 
mellékelte az 1702. február 18-án kiadott és nyomtatásban is megjelent 
német legfelsőbb határozatot. Maga az udvari kamara sem tudta az 
appaldó behozatalát s annak módját mással indokolni,1) m i n t a hadi 
kiadások égető szükségletével. 

Az a királyi végzés egyszerűen, minden okadatolás nélkül nyil-
vánosságra hozza, hogy az appaldót („Tabak licitalionem'1) be fogják 
hozni Magyarországba, s az előzetes tárgyalásokat „Freiherr Gottlieb 
Aichpüchl" ur elnöklete alatt2) egy bizottság fogja vezetni. 

A kihirdetéssel egyidőben vállalkozókat is kerestek, a kik az 
egész ország dohánykereskedelmét bérbevennék. Ilyenekre azonban hir-
telenében nem igen tudtak találni. A mint a szegedi „praefectura" irta, 
1702. márcz. 15-én a budai kamarai adminisztrácziónak,8) olyan keres-
kedő akadna, a ki egy kerületet (distrietus-t) venne bérbe, dc az egész 
országra nézve nem találni válalkozót. 

Ha magyar ember nem inert belefogni a kétes vállalatba, akadt 
német elég, a ki szívesen koczkáztatta pénzét. Az udvari kamara tehát 
— mielőtt még Lipót alább ismertetendő pátense nyilvánosságra került 
volna — 1702. ápril 10-én három bécsi és komáromi kereskedőnek 3 
évre bérbeadta az alsó-magyarországi dohánykereskedést. A Bécsben 
kötött szerződésnek4) azaz appaldónak czime igv szól: „Bemerkt einen 
ordentlich unwiederruefïlichen Contract so zwischen der Kays. IIolT-
kammer, ainer: und denen Gregory Fahrn wanger, Johann Ziegler und 
Hans Adam Flöggel respective Bürger und Handelsleuth alliier und zu 
Comorn, ander Theils folgender massen abgered und beschlossen worden." 

E szerződés szerint a dohány-, a burnót- („Schnupf und Trünk-
taback") és a pipa-kereskedés Alsó-Magyarországban és a hozzá tartozó 
részekben 1702. október 1-töl fogva 3 évre a nevezett kereskedőknek 
adatik bérbe. Az appaldátorok igénybe vehetik a fiskus karhatalmát és 
manutenentiáját. Kötelesek az idegen appaldátoroknak megengedni, hogy 
a szükséges dohányt itt bevásárolhassák és szabadon kivihessék. A 
bérlet fejében évenkint, négy részletben, 8000 frtot fizetnek a „Hof-
kanzley-Ambt"-nak. Háború és dögvész esetén azonban megszűnik eme 
kötelezettségük. A lefoglalt csempészáruk és a büntetéspénz 1 :;-a a 
fiskusé, 1 a-a az appaldátoroké és Vs-a a feladóké. Hivatalnokokat és 

' ) „Mit der urgirendeu Necessitili dor üeberhauffenden Kriegskosten". U. ott. 
2) Orsz. levélt. Budai kamarai adm. A nyomtatott rosolutiohoz van csatolva 

az udvari kamara leirata. 
3) Orsz. levélt. Budai kamar. adm. 
4) Orsz. levélt. Benignae Itosolutiouos, 1720. deczb. 17. 

6* 
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szolgákat szabadon fogadhatnak és betaníthatják őket. A 4200 frtnyi 
óvadék-összeg után 6 % kamatot kapnak. 

Ezen szerződés megkötése oly gyorsan és oly csendben ment 
végbe, hogy az országban csak igen kevesen tudtak róla. A mint azonban 
nyilvánossá lett a dolog, ugy a hatóságok, mint magánosok a kamara 
és a kanczellária előtt azonnal kifejezték aggodalmukat, s egyszersmind 
hihetetlennek mondották az egész appaldó-iigyet. Az udvari kamara 
minden további akadékoskodásnak elejét akarván venni, megírta a 
kanczellárianak, hogy ő felsége az appaldátiót már jóváhagyta s igy a 
támadható ellenvetéseket nem kell figyelembe venni, hanem a többi 
örökös tartományok példája szerint végro kell hajtani. „Iiisz köztudo-
mású dolog — teszi hozzá az udvari kamara*) — hogy Magyarország-
ban a dohánykereskedést még a zsidók is ellenmondás nélkül űzhetik". 

Ugyanekkor (1702. szept. 23.) a budai kamarai adminisztráczió 
megkapta az utasítást,2) hogy „miután ö felsége a magyar királyságban 
is állandósítani akarja a dohány-appaldót", támogassa az appaldátorokat 
és adja meg nekik, a mikor kell s a mikor kívánják a kellő karhatalmat. 

Azon a napon, mikor az appaldátorok szerződése érvényre emel-
kedett, vagyis az 1702. év október 1-én megjelent Lipót pátense is. A 
magyar, német és latin nyelven kiadott pátenslevél3) azon kezdi, hogy 
a fölségjogok alapján, más országok példája szerint a királyt illeti meg 
a hazai és a más országból behozott ,,füstös és szívó törött és csinált 
tabaka s dohány" elővételének és megadóztatásának joga. Ezért ö fel-
sége elhatározta, hogy a közjó és kincstár hasznára a dohánykereske-
dést az udvari kamarára bizza. Még pedig ugy, hogy vagy a nevezett 
kamara űzze azt, vagy pedig egynek, avagy többeknek appaldumba 
bocsássa. „Rendeljük tehát keményen — úgymond — és parancsoljuk 
kegyelmesen és erősen" először, hogy a dohány ültetése Magyarország-
ban az eddigi szokás szerint teljesen szabad legyen s minden megter-
heltetés nélkül állandóságát megtartsa. 

2. Elkobozás „büntetése alatt és azon kivül minden font iránt 
G—6 forintoknak büntetése terhe alatt senkinek most nevezett Magyar-
országunkban füstös s akár törött tobákot vagyis dohánt, akár ez or-
szágbelit, s akár idegen országbelit, s akármi néven nevezendő, akármi 

]) Orsz. levélt. Insin. Cam. Aul. 1702. jul. 10. „Quoniam vero Appaldatio 
haec a S. Maj. Caesarea resoluta in dubium trahi, haud possit, nec objectiones desu-
per movendae ullo modo at tendendae forent, cum palam sit, quod etiam Judaeis 
liceat hocco Tabaci commercium sine contradictione in Regno Hungáriáé exercerc". 

2) Orsz. levélt. Rud. kam. adm. 
3) Nyomtatásban is megjelent nagy iv alakban. Orsz. Lev. Acta Pubi. fase. 

22 n° 15. Magyar szövege a gróf Károlyi család levéltárában. 
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forma és élemésre való légyen azon tobáka vagyis dohán, nem szabad 
árulni és eladni." 

3. Senki az országba dohányt be nem szállíthat és bent mástól nem 
vásárolhat, mint csakis a kamara részéről erre felhatalmazottaktól. Aki pedig 
vásárolna, azt az clkobozáson kivül még meg is büntetik. E büntetés alól 
csak a többi örökös tartományok appaldátorai vétetnek ki, akik minden 
áremelés nélkül szerezhetik itt be szükségletüket. 

4. Hogy minden csalárdságnak eleje vétessék, az udvari kamara 
engedményesei ólompecséttel ellátott csomagokban árulják a dohányt. 

5. A külföldről behozott dohányt a vámnál be kell mutatni, és 
a kamarának, illetve megbízottjainak legföljebb nyolcz nap alatt 
bejelenteni. Mielőtt az ilyen dohányt elárusítanák ólom, vagy rányomott 
pecséttel kell ellátni, az illető dijt érte lefizetvén. 

6. Csak a rendes utakon szabad dohányt szállítani, különben 
elkoboztatik, s a tulajdonost minden font dohány után 6 forint birság-
gal megbüntetik. 

7. A dohány és burnót gyártása, akármilyen czélra szolgáljon is az, 
csak az appaldátoroknak van megengedve. 

8. Ami azt a dohányt illeti, mely az örökös tartományokon át 
máshova szállíttatik, az nincs alávetve a dohánykereskedelem ezen tör-
vényeinek. De a szükséges elövigyázati szabályok ez esetben is meg-
tartandók, nehogy egyesek a transito-kereskedés örve alatt csalárd-
ságokat kövessenek el. 

9. A transito-kereskedés a többi államokkal adómentes ós csak a 
szokásos vámot kell az áru után megfizetni. 

10. Ha valaki más áruk közé elrejtve dohányt szállít, annak árui 
szekere, hajója vagy akármi mása „minden hozzája tartozandó eszkö-
zökkel együtt elfoglaltassák az császár számára" . 

11. A királyi kamarák s az összes királyi tisztviselők kötelesok e 
királyi rendelet megszegőit illő módon megbüntetni. Aki a bűnöst pár-
tolná vagy a törvény elöl elvonná, az, ezen rendelet megszegői ellen 
kiszabott büntetésben részesül. 

12. A dohánykereskedés előmozdítása czéljából az engedményesek 
minden városban és községben nemcsak a hazai, de a külföldi dohányt 
is szabadon árulhatják. Tarthatnak hivatalnokokat cs az utakra 
,,vigyázó iherrajtereketíl. 

13. „Ezen tobákbcli kereskedésnek szabadsága extendáltatik az 
pipákra is, melyeknek megvevések, árulások, és csináltatások, valamint 
az tabaka, az szerént ezek is tilalmaztatnak, hanem egyedül ezek is 
az mi aulica camaránknak hatalmában legyenek". 

14. Pipákat csak az appaldátorok árulhatnak, s csak az ü enge-



'72 

délyükkel lehet külföldre szállítani. ..Bélyeges pipák lesznek az authen-
ticusók". 

15. Ha ezen kereskedelem megkezdésekor valakinek birtokában 
több vagy kevesebb dohány és pipa volna, annak mennyiségét bejelenteni 
tartozik. A ki elhallgatná, nem csak áruját veszti el, hanem azonkívül 
még súlyosan meg is büntettetik. Ugyanez éri azt is ,,azki tudós voll 
benne és hirré nem adta". 

16. A bejelentett árut az engedményesek méltányos áron bevált-
ják, vagy megegyezés esetén a tulajdonos maga adja ei. 

17. IIa pedig az árra nézve nem tudnának megegyezni, a tulaj-
donosnak meg van engedve, hogy áruját az országból elárusitás czél-
jából kivihesse. 

18. Az országban termett dohány sértetlen leveleinek mázsáját az 
udvari kamara, avagy engedményesei 6 frtért tartoznak beváltani. E tekin-
tetben senkit sem szabad megkárositaniok. 

19. A csalók, csempészek stb. feladói, ha vádolásuk való, pénz-
jutalomban részesülnek. ,,A hémondóknak nevek titokban legyen, söt 
még más állapotokra méltókká teszik magokat, hogy felemeltessenek". 

20. A földesurak és birtokosok rajta legyenek, hogy a polgárok 
és jobbágyok a kereskedéstől csalárd uton elvont dohányt ne hasz-
nálhassák. 

Végül felszólítja a pátens-levél az egyházi és világi rendeket, a 
felsőbb és alsóbb rangú hivatalnokokat stb. hogy tőlük telhetőleg támo-
gassák és mozdítsák elő ezen intézményt. 

E pátens kibocsátása és a fentebb ismertetett szerződés érvényre 
lépte után 1702. október elsején megkezdődött Magyarországban a dohány-
egyedárusáy kora. 

Kétségtelen hogy a dohánymonopólium ezen első alakját a 
törvényes formák mellőzésével, rendeleti uton erőszakolták az országra, 
de ha a dolog közjogi oldalától eltekintünk, azt az egyet el kell ismer-
nünk, hogy ezen egyedárusági rendelet méltányosabb volt mindazoknál, 
melyek Lipót uralkodása alatt napvilágot láttak. A dohánytermelést 
nem csak szabaddá tette, hanem még állandósítani is igyekezett. S 
tette azt akkor, mikor a dohánytermelést és dohányzást Magyarország-
ban még széltében tiltották. Semmiféle nehézséget nem gördített a 
transitó-kereskedés elé. Méltányos árt szabott a dohány beváltására. A 
hat forinttal jól meg volt fizetve a dohány mázsája. Ennyiért ugyanis 
Hennában és Nürnbergben kereskedőktől is lehetett egy mázsa dohányt 
kapni. Magyarországon jobb terméskor alig voit a dohánynak á r a ; azért 
ilyenkor ez a mondás járta : „eh veszi hasznát, vesszen a maga dögiben". 
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A jobbfajta dohány mázsájáért ilyenkor alig adtak 3 frtot, az alább-
való mázsája meg 6 máriáson kelt.*) 

Azonban a királyi pátens tele volt sérelmes rendelkezésekkel is. 
Ezek közt a legsúlyosabb a dohány és [tipa elárusitásának teljes betil-
tása volt. Veszedelmesnek látszott az az intézkedés, hogy az örökös 
tartományok appaldátorai a magyar dohányhoz ugyanazon árért juthat-
tak, mint a magyar appaldátorok. E szerint az osztrák tartományokba 
szállított dohányból sem a termelőknek, sem a magyar appaldátoroknak 
nem volt hasznuk. Baj volt az is, hogy sem a pátens, sem az appal-
dátorokkal kötött szerződés nem határozza meg, mennyiért szabad a 
beváltott dohányt árulniok. így az engedményesek olyan árért bocsát-
hatták áruba a dohányt, a mint nekik tetszett. Nem lehet a pátensből 
és a szerződésből világosan kivenni, mit értenek az „Inferior Hungaria" 
és a „hozzá tartozó részek" alatt. Eger és vidéke, továbbá Pozsony-
megye is az appaldó területéhez tartozott ; már pedig ezeket nem igen 
lohot alsó Magyarországhoz sorolni. 

Az appaldónak, vagyis a dohány- ós pipakereskedés egyedárusá-
gának kihirdetését leírhatatlan felindulás követte. A szabadkirályi városok 
tiltakoztak az appaldó ellen; a dohánytermelök nem tudták, hol történik 
a beváltás, s hova kell a dohányt szállilaniok ; a becsüsök a pátensben 
előirt árnál magasabbra becsülték a dohányt, a mi ellen viszont az 
appaldátorok tiltakoztak. Néhol ki sem hirdették a pátenst, másutt meg 
kihirdetése után is fitymálták. Szóval a monopólium egyáltalán nem volt 
előkészítve, s maguk az appaldátorok sem tettek semmiféle elő-
készületeket. S mikor az appaldót meg kellett volna kezdeniük, fühöz-
í'ához kapkodtak, s azt se tudták, mit csináljanak. Jó ideig tartott tehát, 
inig az üzletet rendszeresen megkezdhették. 

Már maga, a királyi városok által benyújtott gravaminák elintézése 
is jó időt vett igénybe. Az udvari kamara ugyan már 1702. decz. 13-án 
értesítette a budai kamarai adminisztrácziót, hogy a városokat panaszaik-
kal elutasították; mert ö felsége határozottan kivánja a „császári pátens" 
végrehajtását s a renitens városok kényszerítését.2) Ám, mielőtt ezt meg 
lehetett volna tenni, a pátenst kellett volna kihirdetni. Erre pedig több város 
és megye egyáltalán nem is vállalkozott. Buda, Pest, Pozsonymegye és 
város egyenesen megtagadták a kihirdetést. Szegeden sem igen sikerült, 
mert az appaldátorok jelentése szerint még dobosokat sem tudtak 
a kihirdetéshez kapni.8) Eger vidékén még az 1703. év tavaszán sem 

>) A gróf Károlyiak levéltárában a „Tabaka" fasciculus. Ilyen ára volt a do-
hánynak 1730-ban. 

-) Országos levéltár: budai kamar. adni. 
3) U. ott. 1702. decz. 7. 
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történt meg a kihirdetés, úgyhogy az ottani rácz dohányültetők a dohány-
árulás további megengedését kérelmezték.1) 

Az appaldátorok az ellenszegülő városok ellen egymásután küldték 
a panaszokat az udvari kamarához, ez meg a budai adminisztráczióhoz-
Budán és Pesten nagy nehezen megtörtént a kihirdetés; de Pozsony-
megye és város továbbra is ellenszegült. 1702. okt. 4-én a kanczellária 
már arra kéri az udvari kamarát, hogy Pozsonymegyéhez és városhoz 
külön királyi rendeletet menesszen.2) Bár e rendelet érkezése jelezve 
volt — a mint az udvari kanczellária irja — egyesek lármája és recla-
matiója miatt a vármegye 1703. márcz. 5-én tartott ülésén sem lehetett 
a pátenst felolvasni.3) Erre a kanczellária újból elrendeli, hogy a leg-
közelebbi (márcz. 15.) ülésen haladéktalanul hirdessék ki a pátenst.4) 

Voltak városok, melyek Lipót pátensével szemben azzal védekeztek, 
hogy az nincs bent a „Corpus juris "-ban, s bár kihirdették, érvényte-
lennek mondották „pro nihilo reputetur, determináltatott" és „a dohá-
nyosokat cum onere solito aggra válták".5) A legeredetibb volt Komárom 
városa, mely az 1703. évben kiadott rendeletével még a dohány ültetését 
is betiltotta. Az érdekes rendelet igy hangzik : „Mivelhogy az úgyneve-
zett tabaka és dohánnak való vetése az kerti és mezei vetéseknek ugy 
a gyümölcsöző fáknak és méheknek nem kis kárával értetik meglennyi : 
arra való nézve mindezeknek eltávoztatása okáért Tekintetes Nemes 
llárom Status egyenlő akaratjából és consensusából elvégeződött : hogy 
ezen mai napságtól fogva ezután senki az kertekben és határban dohánt 
ne merészeljen vetni, holott peniglen valaki contra statútum vetne, 
vagy vettetne, in eo casu comperla rei veritate elplántált dohánya kiszag-
gattatik és irtattatik, azonkívül büntetésül toties quoties 12 forént minden 
kegyelem nélkül competens birája által rajta megvétettetik. Azonkívül 
minthogy sok példák lévén az Nemes Három Status előtt, hogy az füstös 
dohán által nem kevés helyek, faluk és városok égettettenek el; ennek 
is eltávolítására nézve ez mái napságtul fogva ezután toties quoties 
12 forént büntetés alatt füstös dohánt itt az városon, se utczákon se 
háznál és akárhun ne merészeljen színya, holott peniglen valaki raj ta 
tapasztaltatik infallibiliter competens birája által toties quoties az megirt 
12 forént büntetés vétetik rajta, lia penig pénze nem lészen, valahány-
szor rajta tapasztaltatik mindannyiszor az piaczon megcsapatta tik"/') 

1) U. ott. 1703. márcz. 22. 
2) Orsz. levélt. Az udvari kamara a kanczelláriához. 
3) U. ott. 1703. márcz. 9. „ad insolentem unius aut alterius reclamationem 

denuo turbatam et repositam existere". 
4) U. ott. 
s ) Károlyiak levéltára : „Tabaka" czimii fasciculusban. 

Komárom város levéltára. Az 1703-i jegyzőkönyv. 
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A városok és megyék ellenállásán kivül az appaidátoroknak a 
dohány beváltása körül is tömérdek bajuk volt. A beváltás nagyrészt 
liudán történt; mivel itt voltak a kereskedés bérlőinek raktárai. A 
dohánytermelöknek tehát ide kellett az árut szállitaniok. A termelök, 
főleg pedig a kereskedők felhasználván ezt az alkalmat, elszállították a 
dohányt oda, a hol jobban megfizették. És a harminczadosok engedték 
akármerre vinni az árut, noha ö felsége világosan meghagyta, hogy 
„senki se merészeljen doliányt máshova szállítani, mint Budára a császár 
ö felsége bérlőjéhez" !1) A Budára szállított dohányra viszont Buda városa 
vámot, vetett ki, s hiába álltak elö a bérlök a császári pátenssel,2) 
kérlelhetetlenül behajtották minden „quartal" után a 25 forintot. 

Ennyi baj és boszuság alaposan elkeserítette a szegény appaldáto-
rokat. „Ha egyik helyen — írják a budai kamarának 1703. máj. 21-én — 
nagy nehezen létrehozzuk a békét és nyugalmat, jön a másik helyen a 
baj ; mintha osate a király nem is volna úr és király Magyarországban" ! 
Semmibe se veszik rendeletét ! Kérve kérik tehát a kamarát,8) védje 
meg őket, s ne engedje, hogy rajtuk, akik az államnak bért fizetnek, még 
külön adót és vámot vehessenek. 

Különben nemcsak az appaldátorok álltak elö sérelmeikkel, luinem 
ellenük is emeltek panaszokat. így az állami becsüsük (Preisenniacher) 
azért panaszkodtak, hogy munkájuk miatt fölötte sok bajuk van. Az 
appaldátorok erre azt válaszolták,4) hogy az állami árcsinálóknak a 
szerződés szerint 500 írt készpénzt adtak 1703. január elsejétől máju-
sig. Pedig azelőtt ennyit egypár év alatt se kerestek. Munkájuk ellen 
méltán lehet kifogást emelni ; mert nem a pátens szerint becsülik fel 
a dohányt. 

A birtokosok és dohánytermclőkjviszonl amiatt panaszkodtak, hogy 
a beváltás nem történik meg a kellő időben. Az appaldátorok erre 
azt válaszolták5) a budai kamarai adminisztrácziónak, hogy oly 
nagy mennyiségű dohányt az egész országban egyszerre nem képesek 
beváltani. Ők már eddig 70,000 forintot adtak ki dohányra. Beleegvez-

') Budai kamarai adm. 1703. jan. 26. „Tabacae quaestorus por tricesimas 
iliere permittuntur" etc. 

2) J {ml. kam. adm. 1703. maj. 21. Orsz. levéli. Az appaldátorok a kamarához: 
„Was Ungelegeiikeit, was Bemühung und wie viel tausendt Gulden Expcnsen zu 
grosser unser Ruin leiden wir in unserem Tabak-Appaldo" clc. 

3) U. ott. 
4) U. ott. 1703. máj . 15. Az appaldátorok a kamarai administratióhoz. 
•r>) U. ott. 1703. jul . 6. A budai kani. adminisztratió a beváltás hosszadalmas-

sága miatt azzal fenyegette az appaldátnrokat, hogy „kényszerítve lesz a szabad 
kereskedelmet és a szabad áruszállítást ismét behozni" ! 
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nek abba, hogy a termelök a dohányt négy hétig szabadon szállít-
hassák. 

Hasonló panaszok mellett az appaldátoroknak a csempészekkel is 
meggyült a bajuk. Ilyenek abban az időben szép számmal voltak, s 
mesterségüket ilyen körülmények közt fölötte bátran űzték. A dohánykeres-
kedés bérlői keservesen panaszkodnak ellenük, s arra kérik a magyar kamarát 
küldene ki bizottságot a visszaélések megvizsgálására. A magyar kamara 
a bérlőket az udvari kamarához utasította. Az udvari kamara meg 1703. 
nov. 18-án a magyar kamarához irt át, s mellékelvén a bérlöknek nála 
benyújtott hosszú panasz-lajstromát, kívánatosnak mondotta egy bizott-
ság kiküldését.1) 

Megtörtént-e ez vagy nem, nem tudjuk. De nem valószínű ; mert 
ez időben már diadalmasan lengettek II. Rákóczi Ferencz hadainak 
zászlai. Rákóczi kiáltványa a sérelmek között a monopóliumokat is fel-
hozza. E sérelmekből készült a „Conturia Gravaminum Hungáriáé Ger-
manis proposita" czimü röpirat, melynek 21. pontja a dohány, a salétrom 
és az ásványvíz monopóliumát sorolja fel.2) Természetes, hogy a há-
ború mindezeket hamarosan elsöpörte. A dohánykereskedés monopó-
liuma a szerződés szerint háború esetén amúgy is érvénytelenné vált. 
Mi lett a szegény appaldátorokkal, akiknek mindenük a vállalatban feküdt, 
arról hallgat a krónika. 

Ha Rákóczi fölkelése nem is söpörte volna el a dohány-appaldót, 
megszűnt volna az anélkül is a három évi bérlet lejárta után. Lipót 
ugyanis keveselvén a különféle appaldókból befolyó jövedelmet, végre 
rászánta magát, hogy eltörli e fölötte népszerűtlen intézményt, s behozza 
a már régen ajánlott „aufschlagot". 1704. október 5-én jelent meg a 
császári pátens,8) mely az alattvalóknak tudomására hozta azt az 
örvendetes hirt, hogy a dohány-monopólium megszűnt, s a dohánykeres-
kedés ismét szabaddá lett. A monopólium helyett ezentúl adót (Aufschlag) 
vetettek ki a dohányra s a dohányelárusitó helyekre. 

Azoknak jóslata, a kik Lipótnak ezt a rendszert a jövedelem 
fokozása ezéljábói ajánlották, csakugyan beteljesedett. 1705-ben ugyanis 
a dohány megadóztatásából Ausztriában 150 ezer forint folyt be. De 
ehhöz a pénzhez annyi átok, szidás és sérelem volt fűzve, s a nagy 
adó a dohánytermelésre oly károsnak mutatkozott, hogy az 1706. január 
2-i csász. pátens kénytelen volt az adót felényire leszállítani. Ugyanez 

]) Benignai; resolutiones. Orsz. levélt. 1703. nov. 18. 
'-) „Tabacae, salis nitri et acidularum in appaldom reductio". Kézirat a m. tud. 

Akadémia kézirattárában. 
3) Codex Austriacus III. 471. 1. 
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a császári pátens*) az eladás jogáért eddig fizetett taksát („taxa pro 
jure vendend'") egészen eltörülte. 

Ez u j intézkedés folytán a jövedelem is tetemesen csökkent. 
1706—1709-ig 100 ezer, 1710-ben 83 ezer, 1711-től kezdve pedig 
1721-ig rendesen 66 ezer forint volt a bevétel. 

Hazánkban a szathmári békekötés után egy ideig semmi ujabb kísér-
letet sem tettek a dohánykeroskedéssel. Az 171 ö-i országgyűlésen újra tör-
vénybe igtatták a szabad kereskedést biztositó 1681-i törvényt,2) anélkül , 
bogy a dohánykereskedés kérdését külön tárgyalták volna. Maga az udvari 
kamara sem látta alkalmasnak az időt a megszűnt dohánymonopólium 
megújítására. 

A szathmári békét követő évek ugyanis hihetetlen nyomort hoztak 
a föld népére. 1712-ben és a következő években árvizek tették tönkre 
a termést, majd hallatlan szárazság következelt, úgyhogy a fü és ga-
bona teljesen kiégett. A marhák ezrével döglöttek s mérges legyek 
lepték el a vidékeket, pusztítva embert és állatot. A szegénység éhség-
gel kínlódott, s nem volt 'a ki segítsen rajta. 

„Egészben elromlunk" — irja Károlyi Sándorné8) — mostan rettene-
tes sovány idő jár" . Ugyanő irja, hogy három négy falut fel kell járatnia, 
mig egy tyúkot tud szerezni. 

Az országgyűlés mit sem tesz az elnyomorodott nép érdekében. 
„Tudva előttem jól — irja ez ügyben Pálffy János — nyomorult hazánk-
nak iszonyú insége, de mi haszna ! sub rosa Írhatom, hogy a kinek 
róla tenni illenék, s tehetsége szerint tenni tartoznék, vállat vonyít. Az 
egyik Ratisbonában fütyül, a másik,4) mint a borz, Csábrág várában". 

Az 1716-ban kiütött török háború ismét újabb terhekkel sújtotta 
az országot. Ennek daczára, a háború szerencsés bevégzése után az 
udvari kamara elérkezettnek látta az időt a dohánynionopólium Tm eg" 
újítására. Tizennyolcz évi pihenés után tehát ismét szőnyegre került a 
kérdés, 1720. decz. 17-én küldte meg a jövedelem nagyobbi-
tására kidolgozott terveit a magyar kamarának, azzal a kérdéssel, 
hogy véleményét minél előbb tudassa az udvari kamarával.5) Ugyan-
csak leküldte az appaldátorokkal 1702-ben kötött szerződést is, azzal 

' ) U. ott. 
-') Articulas 99. 
;l) Károlyiak levéltára. Károlyi Sándor és felesége levelezése. „Közönséges az 

Isten ostora raj tunk o r s z á g o s t ó l . . . . szörnyen lamentálodnak, el nem birják . . . . az 
jobbágyok szökéshez fogtanak se széklius, se egyéb nincsen, az sónak átla-
polja égbekiáltó állapot . . . . kenyércvöm annyi van, Isten tudná megmondani" stb. 

4) Az esztergomi érseket és Koháry országbírót érti. 
•"') Orsz. levélt. Betiignae resululionos. 1720. dec/.. 17. Liées. 



a kijelentéssel, hogy most ismét alkalom volna évi 8000 frt szerzésére. 
Azonban teljesen u j berendezésre volna szükség, ami száz és száz 
ellenzést, nehézséget idézne elö, s koczkázattal járna. 

Okulván a kamara az első appaldó alkalmával felmerült nehézsé-
geken, mielőtt javaslatot telt volna, kérdést intézett a királyi ügyek 
aligazgatójához Mattyasovszky Imréhez is, vájjon behozható-e Magyaror-
szágba törvényesen az appaldátió ? 

Mattyasovszkynak 1721. május 26-án benyújtott felterjesztése 
szerint az appaldót az 1526. trv. I. art. alapján be lehetne hozni. Azon-
ban a jogszokás, meg az 1681. trv. 9. artieulusa homlokegyenest ellen-
kezik a nevezett intézménynyel.-1) Azért a király által megerősített tör-
vények felforgatása nélkül — hacsak az országgyűlés belé nem egyezik 
Magyarországba nem lehet az appaldót behozni. 

Ez okból a szepesi kamara szintén azt kívánta, hogy előbb 
az országgyűlés elé terjesszék a kérdést. A kanczellária azonban más 
nézeten volt ; szerinte az appaldó az országra nézve csak hasznos és 
üdvös lehetne. 

Az udvari kamara azonban ennek daczára is elállt szándékától ; 
mert az ország lakosai s főleg a dohánykereskedők sérelmesnek tartották 
a törvény által biztosított szabad kereskedés korlátozását. Az appaldó 
helyett tehát adót akart vetni a szállítandó dohány minden fontjára. 
De mivel a rendek beleegyezése nélkül ezt sem lehetett elrendelni, a 
kamara elhatározta, hogy az ügyet az amúgy is közeledő országgyűlés 
elé fogja vinni.2) Tervét a kanczellária is helyeselte. 

A dohányra kivetendő adónak sorsa tehát az 1722—33-i ország-
gyűléstől függött. De mire ez az országgyűlés a kereskedelem ügyét 
tárgyalás alá vette volna, (1723. art. 116.) addigra az örökös tartományokban 
megbukott az eddigi dohányadó-rendszer. Az 1723. márcz. 11-i pátens 
már intézkedik az ismét visszaállított monopóliumról, melyet az állam 
közvetetten igazgatása alá helyezett. Erre Bécsben felállították a „Tabak-
directio"-t és Hamburgban az első állami dohánygyárat. Dohányt ültetni 
ezután csak a „Tabakconsums-Administration" engedélyével lehetett.3) 

Ezen uj intézkedéseknek nagy hatásuk voit a magyar dohány-
kereskedésre és a termelésre, sőt az 1723-i országgyűlés után újra 
megindult monopólium-kérdés végleges eldöntésére is. 

(Folytatása következik.) 

') Orsz. levélt. Szepesi kamarai levelezések. 
2) Kanczelláriai levéltár. Concept, i teferad. 
») Codex Austriacus IV. 120. 



ADATOR. 

A SZATHMÁRI KERESKEDŐK CZÉHSZABÁLYAI. 

Nos Nicolaus Nánási judex primarius, caeterique jurati cives, totus 
denique senatus civitatis Szatthmáriensis. Memoriae commendamus 
tenore praesentium signifieantes modernis pariter et futuris, quibus 
expedit universis. Quod cum nos, pro corrigcndis certis quibusdam 
abusibus, sensim et praejudiciose in civitatem nostrani introductis ct 
irreptis, anno et die datarum infra praesentium, generaliter confluxis-
semus et una consedissemus, tum ventillatis, discussis et conclusis, 
imprimis tractatibus publicis necessitatibus et bono communi (ut prae-
tactum est) inservientibus, tandem ordo et societas merccdormn nostrorum 
produxit et praesentavit nobis, in eadern generali congregatione nostra, 
certa quaedam communibus ipsorum votis et suffragiis ac pari unani-
mique consensu disquisita et conclusa instantiae suae puncta, snpj>li-
cuntes nobis debite et submisse, quatenus universa eadem puncta, 
omniaque et singula in eisdem contenta, si et in quantum ea e re 
publici boni fore conspieerentur, praeprimis jurisdictione ac authoritate 
nostra magistratuali acceptare, approbare ac ratificare, tandem vero in 
cerlos articulos cehales materna seu vulgari lingua coucipiendas, juxta 
laudabilem et approbatam abarum quoque civitatuum consvetudinem 
digerere, digesta porro ordine quo statini inferius sequitur disposita, 
concinnata, conclusa et determinata pro norma atque regula iisdent 
praescribere atque tradere, demum superinde confectas literas cehales 
sou privilegiales sub sigillo nostro authentico et pendente majori, tarn 
per nos ipsos et successores nostros, quam per alios quoscumque 
quorumeunque intererit,, inviolabiliter observandas eisdem extradare non 
renueremus. Quorum quidom articulorum per nos modo praevio facta 
concinnatio, digestio, praescriptio et tenor talis est. 

1. Megengedtük ós determináltuk, hogy a lcalmári rend, minden 
esztendőben húshagyókedden összegyűlhessen és maguknak 2 alkalma-
tos bírákat választhasson, akiknek mind itthon a városban, mind penig 
kivül kinjárásokban, azon kalmári társaságbeli alkalmatlan személyek 
és cselekedetek ellen 6 forintokig való büntetésig plenaria authoritások 
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Jegyen. Kik ugyanazon gyűlési alkalmatossággal, azon kalmári társaság 
jelenlétében, mind a társaság javainak gondviselésére, mind penig azon 
társaság articulusinak megtartására s másokkal is megtartására meg-
esküdtessenek. Hogyha penig, azon 2 választott személyek közül vala-
melyik a lisztet fel nem akarná vállalni, esztendeig való kereskedésétől 
megfosztassék, senki [ionig a társaság közül ezen alkalmatossággal magát 
n társaság gyűlésétől el ne vonhassa, 1 magyar forint büntetés alatt. 
Ezen büntetés és más proventusbeli jövedelméből penig, a társaságnak 
a kalmár-birák magok-választásának alkalmatosságával, az ispotályban 
1 forintot tartozzanak küldeni. 

2. Megengedtük azt is, hogy azon kalmári társaság a maga dol-
gainak jobb módjával való folytatására és a kalmár-biráknak is segít-
ségére, ugyanakkor 2 ifjú renden levő embereket választhasson, kik 
szolgáló mesterek gyanánt legyenek, és ezek minden szerdán tartozzanak 
magokat a kalmár-biráknak béjelenteni, és a társaságnak javára, ha 
miben parancsolatot vesznek, készen szolgálni. Másként, lia valame-
lyik restesen avagy viszáson szolgálna, a kalmár-birák toties quoties 
24 pénzzel megbüntethessék, mely büntetés a kalmárbiráké légyen. 

3. Rendeltük azt is, hogyha valamely személy, ki után, a társa-
ságban lett béállásnak rendi szerint, még 10 következő személyek vol-
nának, ezen megirt szolgálatot pénzzel akarná felváltani, tehát az ilye-
tén: a társaság proventusa közé immediate tartozzék 12 magyari forin-
tokat deponálni, és azzal ezen szolgálatot felválthassa. 

4. Valaki penig a kalmári társaságban magát incorporáltatni kí-
vánja, ha azon társaságnak grádusai szerént posztómetö leend, a társa-
ságnak 20 tallérokat, a város birájának 1 sing l 1 2 fertály remeket, a 
kalmár-biráknak penig egy formális tallért ; ha alább és közép grádusban 
leend penig, a társaságnak 10 tallérokat, a városbirájának : 4 sing illendő 
gyolcsot, a kalmár-biráknak penig 1 magyari forintot; ha penig vége-
zetre aprólékos leend, a társaságnak, 6 tallérokat, a város b i rá jának: 1 
kezkenőnek való illendő gyolcsot, a kalmár-biráknak 50 pénzeket ren-
deltünk deponálni. Ha penig történnék, hogy az utolsó grádusból vala-
mely személy a második vagy penig a felső grádusra, ugy a második 
grádusból az elsőre felmehetne, minekelőtte azon grádusokban lévő ke-
reskedéshez hozzáfogna, tartozzék a kalmár-biráknak ebbéli szándékát 
megjelenteni, és azon tőle elért grádusoknak fenn megirt taxájá t min-
den részeiben adjustálni, másként a társaságnak szabad lészen jószágát 
contrabondálni. 

5. Determináltuk azt is : hogy minden személye a kalmári rend-
nek, ezen tőlünk eleikben irott articulusoknak megtartására, a társaság-
ban való beálláskor hittel, a .kalmár-biráknak választásakor penig, azon 
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kalmár-biráknak engedelemre kéz beadással kötelezze magát, ha szintén 
ezen kivül más rendhez és czéhhez hittel köteles volna is. 

6. Végeztük továbbá ezt is, hogyha valamely kereskedő ember 
meghalna, annak felesége annak jussán, inig másféle emberhez férjhez 
nem menne, a kereskedést gyakorolhassa, ha penig másféle rendhez 
történnék férjhezmenése, a fenn megirt kereskedésnek grádusai szerént 
fél taxával, férjét a kalmári rendnek társaságában beiktathassa, igy de-
terminálván ezen kalmári rendnek posteritásairól is az fél taxa iránt, 
világossá tévén mindazonáltal ezt, hogy ha a fennmcgirt özvegy-asz-
szonyember esztendőnél tovább özvegykednék, a kalmári rendet hittel 
köteleztessék fenntartani. 

7. Megtilalmaztuk és megtilalmazzuk penig azon ennyiszer emii-
tett társaságot, hogy senkit is, igaz concivisen kivül, semminérnő szin 
és pretextus alatt, maga rendi közé be ne fogadjon, a városi rendnek 
praejudiciumára 36 forint a la t t ; inast mindazonáltal és legényt, ak inek 
Isten a kalmári társaságbéli személyek közül, arravaló tehetséget enged, 
tartani megengedtetett, más várasbéii kalmári rendeknek szokások, 
praxisok és articuláris rendtartások szerént. 

8. Rendeltük ezt is : hogyha valamely személy a kalmári rend 
közül inast akarna fogadni, azt 2 hetekig erkölcsének megszemlélésének 
okáért, magánál szegödség nélköl megtarthassa, annakutánna penig, lia 
nekie az inas megtetszik, a kalmárbirák jelenlétekben 5 esztendőkre 
megfogadja, és az ilyetén inas, a kalrnárbiráknak fáradságokért tartozik 
1 forintot deponálni. Ha penig valamely kalmár, ezen megirt 2 hetek-
nél tovább, esniég szegödtetés nélkül inast avagy legényt, maga mellett, 
a kalmárbirák hírek s engedelmck nélköl megtartana, a társaság azon 
kalmárt, elsőben 3 forintokkal, másodszor 6 forintokkal megbüntethesse. 

9. Ennek felette, hogyha valamely inas avagy legény az urát 
elhagyná, a kalmárbirák ítéljék meg a társasággal együtt, ha az elha-
gyást méltán cselekedte-é azon inas, avagy legény, avagy nem, és ha 
méltatlanul cselekedte, az elhagyó fél, toties quoties kényszeríttessék 
elhagyott urához visszamenni, melyet lia cselekedni nem akarna, senki-
nek is másnak 6 forint büntetés alatt megfogadni szabados ne légyen. 
Ha penig a gazda compcriáltatik okot adottnak lenni az elhagyásra, 
efféle inast avagy legényt akárki is bátran megfogadhasson, a gazda 
penig cselekedetihez illendőképen a társaság által megbüntettessék. 

10. Utóljára, ha valamely inas az ő esztendeit jámborul eltöltendi, 
az ura a kalrnárbiráknak jelenlétekben tartozzék azt szabadon mondani, 
és ezen szabadonmondásról a kalmárbirák a társaság pecséti alatt 
tartoznak levelet adni, melynek váltsága 1 tallér légyen, mely a kalrnár-
biráknak cédái. 
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11. Deliberáltuk régi muníoipális constitution!? szerént ezt is : hogy 
semini Féle külső kereskedő rendnek, szabad sokadalinon kívül, jószágá-
nak elvesztése alatt, semmiféle kereskedő portékát varasunkban árulni 
szabad ne legyen. Ha penig történnék, hogy oly portéka hozattatnék 
varasunkban, melyei a kalmári rend öszveséggel akarna megvenni, ez, 
a váras Im ájának hírével, azon kalmári rendnek, efféle kalmár portékák 
e ránt adattatott praeemtiónak jussán, megengedtetik, mindazonáltal cum 
ca declaratione, hogy egy magános személy, afféle portékához érdemlett 
büntetés alatt, mindaddig nem járulhat, niig a közönséges társaság meg 
nem engedi. 

12. Determináltuk emellett azt is : hogy még a concivisek és akár-
mely lakosok közül is senkinek is, a kalmári renden kivül, a városra 
behozott kalmári portékáját, a váras furájának és kalmárbiráknak hirek 
nélkül letenni, annyival is inkább a szabad sokadalmoknak napjain 
kivül árulni avagy eladni azon portékáknak contrabondaltatásoknak 
büntetése alatt szabad ne légyen. 

13. Evégre praescribáltuk azon kalmári társaságnak minden ren-
dcinek azt is, és szorosan megkívánjuk, hogy afféle portékákra szorgal-
matos vigyázattal legyenek, és ha valaki azon kalmári rend közül, vala-
hololt efféle portékát megsejtene lenni, tartozik a kalmár-biráknak sub 
obligalione articolari hirré tenni, a kalmárbirák penig a váras birájának 
erejével tartozzanak azon portékákat contrabondálni. 

14. Inhibeáltuk és inhibeáljuk serio, a kalmári rendet attui is, 
hogy senkinek is közülök szabados ne légyen, sem külső idegen embert, 
sem oly város lakosait, aki nem igaz concivis, maga háta megett és 
maga árnyékában semminemű praetextus alatt hordozni, és réveken, 
vámokon, a város passusával concivis gyanánt elvinni, 36 forint és egy-
szersmind a kalmári társaság közül való kirekesztésnek büntetése alatt, 
mely 36 forint büntetés a váras közönséges jövedelmi közé depu-
táltatott. 

15. Addáltuk és cohibeáltuk ezt is: hogy senkinek ezen kalmár-
társaság közül, idegen ember jószágát magáé gyanánt ne legyen sza-
bados hordozni, vásárokon eladni és efféle commissiókban, magát a több 
társaságbéli személyeknek praejudiciumára elegyíteni, 6 forint büntetés 
alatt, mely a társaságé lészen. 

16. Megtilalmaztuk azt is, régi deliberátumunk szerént : hogy 
semminemű kereskedörendnek, sem extráneusnak sem regnicolának 
jószágát várasunkon letenni csak azért, hogy onnét külső sokadalmakra 
járhasson, szabados ne lehessen. Ha penig valamely extraneus avagy 
regnicola kereskedő rend ebben comperiáltatnék, az ujonan vásárról 
ismét városunkban visszahozott jószága, eo facto a kalmárbirák által 
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a váras birájának assistentiájával contrabondáltassék. Megengedtetett 
mindazonáltal az, bogy a praeinsinuált extraneus avagy regnicola ke-
reskedő rend, a maga portékáját egyik szabad sokadalomnak idejétől 
fogva, a második avagy harmadik sokadalomnak idejéig is, a kalmár-
biráknak pecsétjek alatt, a városon szabadosan deponálhassa és con-
serválhassa. 

17. Megtilalmaztuk ezt is, hogy senkinek a kalmári rend közül, 
bitang és prédált- marhát megvenni, árulni, avagy lappangtatni szabados 
ne légyen. Ha penig valaki ebeiében comperiáltatnék, a kalmárbirák a 
váras magistratusát elegendöképen informálván a dolog felől, azon 
magistratus afféle személyt érdeme szerént megbüntethesse. Hasonló 
megtilalmazást értvén afféle portékáknak áruitatásáról is, amelyek más 
ezéheknek praejuditiumára lennének, mely praej uditili mot azon czéhek, 
amelyek valamely portékának áruihatásában ellenkeznének, tartozzanak 
okjokból megmutatni. 

18. Determináltuk azt is, hogy senki hamis pinttel, hamis fonttal, 
avagy egyéb hamis mértékkel mérni meg ne merészelje, másként, ha 
valaki ezen rajta tapasztaltatnék, a városon szabad sokadalomnak idején 
a magistrátus a régi mód szerént, a külső sokadalmokban penig a kal-
márbirák 3 forintokkal efféle személyt megbüntethessenek. 

19. Interdicáltuk azt is, hogy senkinek ezen ennyiszer említett 
kalmári társaság közül, szabados ne légyen, a vásárló embert semmi 
úton-módon, más kalmár elöl magához csalogatni, sem penig az eladó 
portékának árát felettébb felverni, azon portékát is felettébb való áron 
adni. Melyek ellen, ha a posztómető exccdálna, toties quoties 3 forin-
tokkal, a közép renden lévő kalmár 1 forinttal, az aprólékos penig 24 
pénzzel a kalmári társaság által megbüntettessék. 

20. Mivel penig a tisztességes élet és az egyenes rendtartás, ékes-
sége és fontja minden társaságnak, ahhozképest determináltuk és 
praescribáltuk ezt is azon kalmári társaságnak, hogy a közöttük való 
minden rendnek, akár felsők, akár alsók, akár gazdák, akár szolgák 
legyenek, minden czégeresebb vétkektől, egymással való gyanúsabb tár-
salkodásoktól, és az apróbb vétkektől is, magokat serio megoltalmaz-
zák, úgy hogy afféle czégéres vétkekben esett, avagy gyanús személye-
ket, a közönséges társaságbeli rendek a kalmári biráknak, a kalmár-
birák a város magistratusának, esküvésbcli kötelességek alatt, tartozza-
nak candido bejelenteni. 

21. Hogyha penig történnék, hogy ezen statútum ellen valamely 
két soros avagy gyanús személyek, kiknek együttjárásokbéli tisztaságok 
felöl kétség lehetne, együtt kereskednének, tehát az ilyeneket, a kalmár-
birák első és második admonitiő után, ha egymástól a kereskedésben 
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csakugyan obstinate el nem szakadnának, a kalmár! társaság közül 
absolute proscribálják, és a város magistrátusa előtt mind a gyanúról, 
mely hozzájok járult, mind az admonitióról, s mind a proscriptióról 
sincera declaratiót tenni obligáltassanalc. 

22. Ezeken kivül, azon kalmári rend között, mind a városon benn, 
mind penig a kijárásban, minden egyenetlenséget, viszálkodást, helytelen 
hitelkedést, egymás ellen lett becstelenkedést, szitkolódást, trágárkodást 
és akármely névvel nevezendő alkalmatlan magavisdést serio proscri-
beáltunk, authoritást adván a kalmár-biráknak a társasággal együtt, 
eííélc alkalmatlanságoknak repressiójára, a vétkeknek quantitásához és 
a vétkező qualitásához képest, 6 magyar forintokig való mogbüntethe-
tést, akárhol is, reserválván a magistratusi jusra csak szintén afféle 
czégéresebb vétkeket, amelyeknek ezen 6 forintokbéli büntetésnél na-
gyobb érdemek lehetne, minémüek : a vérontások, emberöldöklések, lo-
pások, Isten ellen való káromkodások, paráznaságok, és abbéli erős 
gyanuságok s ezekhez hasonlók, melyekben a kalmár-biráknak és társa-
ságnak kezeket beléereszteni, sub poena laesae jurisdictionis magistra-
tualis, szabados nem lészen. 

23. Végeztük és obstringáltuk ezen kalmári társaságot erre is, 
hogy mind a szabad sokadalmi vásárokban s árulásokban, mind a kijá-
rásban, a kalmár-birák avagy ezeknek substitutusi, kiket azon kalmár-
birák, ha mikor magok, egyik avagy másik, ki nem mohetnének, a 
kalmári rendnek 1 forint büntetés alatt, tartoznak magok képekben, 
toties quoties, praefigálni a jó rendnek kedvéért, a sors avagy vulgo 
nyilvetést szorosan megtartsák és megtartassák ugy, hogy senkinek azon 
nyilvetés ellen sem az árulásban, sem pedig a rendes járásban csele-
kedni meg ne engedjenek, ha penig valamely személy ez iránt praetex-
tuoso cselekedni merészlene, a társaság 3 forintokkal megbüntethesse. 

24. Rendeltük ezt is, hogy a kalmárbirák, avagy ezeknek substi-
tutusi, mind a külső vásárra való indulásban, mind penig az onnan 
való hazaindulásban, a közrendnek, az indulásnak idejét köteleztessenek 
jó idején megjelenteni és ha valakinek a kalmári társaság közül, avagy 
ott helyben, avagy az uton, valami oly derekas akadálya lehetne, tar-
toznak annak közönségesen minden succursussal lenni. Ha penig valaki, 
boritala avagy más alkalmatlansága miatt, az indulást avagy az utazást 
akadályoztatná, az ilyetén a társaság által arbitrative megbüntettessék. 

25. Admittáltuk ezt is, hogy, lia valamely személynek a kalmári 
rend közül, maga házanépe közül való halott ja esnék, tartozzék ezen 
kalmári társaság azon haloltat tisztességesen, más czéheknek is rend-
tartása szerént eltemetni, és az halottas házhoz minden személy 36 
pénz büntetés alatt 1 — 1 pénzzel megjelenni. 
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26. Minthogy minden egyéb czéhek is, varasunkban a váras birá-
jának inaugurátiójának alkalmatosságával, azon előállíttatott város-
birójának, mind homagiális obligátiójoknak contestatiójáért, mind penig 
a czéheknek okjainak manutentiójáért, újesztendő napján szoktanak és 
obiigáitatnak tisztességes ajándékkal lenni, ahhozképest ezen kalmári 
tái'saságtul is rendeltünk ezen alkalmatosságra ajándékul, a város birá-
jának egy nadrágjának való remeket. 

27. Ordináltuk ezt is, hogy amiképen más czéhek is városunkban, 
úgy ezen kalmári társaság is városunk főbírája mellé, amikor a sor és 
rend hozza magával, dékánt adni obiigáltassanak. 

28. Annuáltunk ebben is ezen kalmári társaságnak kívánságának, 
liogy ezen kalmári társaságnak, maga dolgainak igazgatására, minden 
kántoron egyszer szabados legyen üszvegyülni, és akkor minden kalmári 
személy 6—6 pénzzel, mely a közönséges proventus közé tétetik, tar-
tozik megjelenni sub muleta den 24. 

29. Valaki penig a kalmári társaság közül, ezen alkalmatossággal 
és másszor is, lia mikor a szükség, a táblajártatást kívánja, akármikor 
a táblajárást eltévesztené, a kalmárbirák toties quoties megbüntethetik 
efféle személyt 24 pénzzel, mely büntetés magoknak cedál. 

30. Végezetre indulgeáltunk ebben is ezen sokszor megirt kalmári 
rendnek, hogy, ha miket maga javára nézendő dolgokat, ezen articulu-
sokban megirt dolgokon kivül feltalálhat, azokban a város birájának és 
a nemes tanácsnak hírével és annuentiájából, szabados lészen magának 
regulákat szabni és praescribálni, kiknek hasonló kötelező erősségek 
leszen, mint a praemittált reguláknak és punctumoknak. 

Nos itaque praemissa, antelatae societatis mcrcatorum nostrorum 
suplicatione admissa, dum puncta ut praemissum est, ab eosdem pro-
ducta, omniaque et singula in eisdem contenta oculatius inspiceremus, 
ruminaremus, ventilaremus et examinaremus, quo tandem dicti merca-
tores nostri in postulatis suis ne frustrarentur, sed nec insimul ulla ex 
parte vei communi et publico bono, vei aliarum societalum seu ceharum 
civitatis nostrae articulis et juribus praejudicarent, ex iisdem punetis 
praerecensitos universos et singulos articulos cehales, omniaque et sin-
gula in eisdem contenta, conplurimum constitutionum et jurium muni-
eipalium memoratae civitatis nostrae consectaria, de quaesito Consilio 
et assumpta deliberativa determinatione nostra elici, concipi, digerì, 
concinnali, ac dictis mercatoribus nostris pro sui directione et regula 
indispensabili praescribi, praesentibusque literis nostris cehalibus et 
privilegialibus, de verbo ad verbum inseri curavimus, assecurantes unanimi 
consensu et pari voluntate toties memoratam mercatorum nostrorum 
socielatem, ut eosdem praevio modo concinnatos articulos et qiiaevis 

6* 
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in eisdem contenta, modo praemisso, jiirisdictione ac authoritate nostra 
magistratuali ratificata, digesta et praescripta in omnibus punctis, 
clausulis et articulis tarn nos ipsi observabimus, quam per alios quos-
cunque et cujuscunque conditionis homines, quorum utpoto intererit, 
inviolabiliter observari facicmus ; harum pendentis sigilli munimine 
roboratarum et privilegialium vigore et testimonio literarum nostrarum. 
Datum in promontorio, loco videlicet exilii nostri Szatthmár, anno domini 
millesimo septingentesimo quinto, in ipso festo beati .Jaeobi apostoli, 
die scilicet 25-ta Julii. 

Mult századi hiteles másolata az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályában 
Medianica, läse. 100. Civ. Szathmár no. 1. alatt, 
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THURZÓ SZAN1SZLÓ GRÓF UTASÍTÁSA GALGÓCZI VÁMOSA 

RÉSZÉRE. 

Az g a 1 g ó c z i h i d a s i n s t r u c t i ó j a . 

1. Az galgóczi hidas minden dolgaiban megemlékezzék az ö hiliről 
és fogadásáról, ós minden dolgaiban ahhoz tartsa magát, de hogy mégis 
jobb informatiója lőhessen, ezt az instructiót adjuk neki, melyet szük-
séges gyakorta hogy megolvasson. 

2. Az hidas szorgalmatos gondot viseljen az hídnak épületire, és 
ne várja azt, hogy az hid tellességgol megromoljon, hanem ha valami 
része az hídnak megbontakozník, azt mindjárást mcgípítse. Arra so 
várakozzík, hogy minden aprólékos romlásnak csinállatásáért az móná-
rokot eszvegyütse, hanem ö maga azmit elvígezhet, azt halogatás nélkül 
megcsinálja. Ahol penig az mónároknak segítsége szükséges volna, azt 
se halogassa, hanem minden kíscdelem nélkül megípiltesse. 

3. Az idestova való járásnak, sétálásnak bíkit hagyjon, hanem 
mindenkor az bidon legyen, és az mi jüvedelmünkre szorgalmatosan 
vigyázzon ; felesígínek és egyéb cselédre az hid jüvedelmit ne hagyja, 
hanem arra ő magának legyen gondja, mert efféle jövedelemszedésbe 
nem jó sok sáfárnak lenni, sőt igen káros szokott lenni. 

4. Megemlékezzík az hidas, hogy az mint megesküdt, az hid jüvo 
delmit ne ládájába, avagy maga erszinyibe, hanem mindenkor és mind 
járást, arra rendelt edínbe, az vaspuskába hányja az hidnak kiszpinz-
jüvedolmit, és onnan semmi mesterséggel csak egy pínzt se vegyen ki 
külömben, hanem az mikor az puskán való lakatot avval az kulcscsal, 
azmi magunknál áll, mi magunk megnyitjuk, avagy szolgánk által meg-
nyittatjuk. 

5. Az uton járó emberekkel ok nélkül ne vesződjék, hamis vámot 
rajtok ne igyekezzék venni, ne sarczoltassa őket mód nélkül, hanem az 
igaz vámot és hídbírt vegye meg tülök ; azmi jüvedelmünkből penig 
senkinek ne engedjen, hanem azt megvegye és beszolgáltassa. 

6. Szoktanak nimely kereskedő paraszt emberek olyan fortélylyal 
is ílni, hogy magokot valamely szabad várasból valóknak, avagy nemes 
embereknek mondják lenni, csakhogy az hid- avagy vám-pínzt meg no 
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adják. Afféle emberekre jól reá vigyázzon az hidas, hogy megvizsgálja, 
ha úgy vagyon-i ? azmint előtte mondják, és efféle emberektől bizonyság-
leveleket eléhordjík, kinek, ha levelek vagyon, bocsássa bíkível, ha 
penig levelek nem líszen, azmi jüvedelmiinköt vegye meg rajtok, ha-
nemha az hidas az embert szeműiben ösmerní, hogy szabad városból 
való, avagy nemes ember volna. 

7. Mivelhogy az elébbeni hidasokra nagy panaszkodások voltanak 
sőt ennihány felől irtanak is minekünk felőle, hogy az sokadalmakban 
sok szálakatés égvébféle ípületre való faszerszámot foglaltak el az 
szálasoktól, másfelől penig pénzért és egyéb adományért, és níha csak 
barátságért ismerős embereknek kedveskedtek vele, úgyannyira, hogy 
mikor 10 avagy 12 rakott szülakot és néha többet is az mi nevünk 
alatt elfoglaltak, de mind azonban is jó, ha négyet avagy ötöt hagytak 
az mi szükségünkre, hanem az többit más embereknek ereszteltík cs 
adták pínzért, avagy egyéb adományért, és niha csak barátságért is. 

Söt afféle dolog is gyakorta történt, hogy az mi számunkra válo-
gatva is foglalt az hidas talp-fákot, deszkákot, síndelt és egyéb ípületre 
való szerszámot, és adományért efféle jó és válogatott szerszámot más 
embereknek engedte és ahelyett minekünk csak rosz szerszámot 
vásúrlott, azmint csak az elmúlt sokadalomban is Pünközsd-napba 
eseti, az sindelnek víteliben, holott sokan az emberek közöl jó és fő 
sindelt vásárlottanak magoknak, az mi riszünkre penig felette hitván 
síndelt vettenek. 

Azt is szokták az álnok hidasok cselekedni, hogy az mely szálon 
valami jó deszkák, avagy jó sindely vagyon, tehát az olyan jó szerszámot, 
tetteti, hogy az mi számunkra akarja elfoglalni, azonközbe az szálas, 
tudván termíszetit az hidasnak 50 avagy 60 pínzt, és níha egy forintot 
is ád, és igy aztán felszabadítja az hidas, hogy eladhassa az szálas az 
jó válogatott szerszámot. Níha azt is cselekedik, hogy azmely szálasnak 
alábbvaló szerszáma vagyon az szálakon, hogysemmint más szálasok-
nak, ha külömben el nem adhat ja , tehát az hidasnak ád néhány itui-
plnzt, csakhogy az ő szálát, ha külömben el nem szerezheti, vegye meg 
az mi számunkra ; és igy az hidas az mi kárunkkal hasznot szokott 
magának tenni. Hogy ezért mindezeket az hidas eltávoztassa, intjük 
őtet, mert ha efféle dolgokban kezdi magát foglalni, abban bizonyos 
lehet az hidas, hogy nem csak marhájában , de testében is, és úgy 
keresheti, hogy íletiben is megbüntetjük őtet. 

8. Mindenkor gondolkodjík az hidas, hogy az ö hitiről megemlé-
kezzík, kivel magát minekünk kötelezte az hiisígére, hogy ö minket jám-

' ) Ezek a Vágón leeresztett tutajok. T. K. 
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borul és luven akar szolgálni. Azért az sokadalmakban, és sokadalniak 
kivül is, mikor az mi számunkra szálakot, deszkákot, síndelyt és egyéb 
ípületre való faszerszámot vásárol, tehát mindenkor ehhez tartsa magát' 

Először, hogy mitőlünk megértse, mennyi talpfát, mennyi deszkát, 
mennyi síndelyt és egyéb épületre való szerszámot foglaljon az mi szá-
munkra, azon kivöl ne menjen. 

Item gondja legyen az hidasnak arra, hogy mikor az mi számunkra 
épületre való akárminemö szerszámot vásárol, azt megválogassa, hogy 
jók legyenek mind talpfák, mind penig egyéb ípületre való szerszámok. 

Abban penig ilyen szokást tertson, hogy azmely szálasnak 2 avagy 
3 rakott szála vagyon, alfélé embernek minden szálait el ne foglalja, 
hanem ha egyikít elfoglalja, azután más szálastól is foglaljon, hogy csak 
egy avagy két ember meg ne szenvedjík. 

Item adományért avagy barátságért ne kedveskedjík azzal, hogy 
azkitöl minekünk szálat avagy egyéb ípületre való szerszámot foglal-
hatna, azt meghagyja, és az szegínyebbektül foglaljon mi számunkra 
való szerszámot. 

Item a z m i szükségünk kivöl, azmi akaratunk és hirünk nékül, az 
mi nevünk alatt, adományért avagy barátságért csak egy deszkát se 
merjen az hidas elfoglalni, mer t ha megértettük, abban bizonyos lehet, 
hogy megbüntetjük érette. Hiszen azkinek mire szüksége vagyon, arra-
való az sokadalom, hogy azmint megárolhat az szálasokkal pínzen, az-
szerint vásároljon, nem sziiksíg az sokadalomra jüvö szálasokat meg-
háborgatni, avagy kárt tenni nékik, söt ha valaki háborgatná is, tar-
tozzék az hidas mindenképen oltalmazni ököt. 

9. Meglássa az hidas, hogy valamennyi szálak az sokadalmokban 
lesznek, azokot beír ja : hány szál lészen mindenestől? és azok közül 
melyik szálakon? avagy hány szálon lészen deszka? hány szálon lészen 
sindely? hány szálon sza ru fa? hányon lészen lécz és egyébféle á ru? 
azmit az sokadalomra hoznak, mert mink bizonyosan meg akarjuk tudni, 
mely sokadalomban mennyi szál lészen, és azokon az szálakon micsoda 
árut hoznak. 

10. Meglássa az hidas, hogy sokadalomkor, az szálakon, iczeszámra 
ne engedje az sort árolni, mert minékünk az bor-korcsomákban kárunkra 
vagyon afféle ser-ároltatás, ha penig valaki titkon árolná az sert, tehát 
alfélé embernek serit mind általagostól, az mi számunkra foglalják, 
de először azoknak az seres embereknek meg kell mondani és hagyni, 
hogy az sert ne árulják iczeszámra, mert lia árolni fogják, sereket az 
mi számunk rq elfoglalják ingyen, lia általagszámra eladhatják, abban 
nem kelletik ellent tartani, mert arra való az sokadalom, hogy az mit 
odahoznak, azt cl is adhassák módjával. 
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11. Gondja légyen az hidasdak arra is, hogy addig azmég az 
sokadalmot meg nem eresztik, sokadalom napjának előtte, az szálakot 
az mi commissiónk nékül, senkinek elvinni ne engedje, hanem az régi 
szokás szerint, mikor annak ideje lészen, azki mit vásárol, minden 
ember szabadon elviheti ahová akarja. 

12. Az szálakról azmi jüvedelmünköt el ne mulassa az hidas 
beszedni, beszedvín, rendszerint, mindent megírjon legistromában, hogy 
mennyi száltól vett deszkát, és mennyi száltól vett kísz-pínzt, mert mink 
mindezeket érteni akarjuk. 

Utolszor minden dolgokban, az mi az instructióban nem volna is 
irva, ágy viselje magát az hidas, azmint jámbor és hü hites szolgához 
illik. És azmint odafel az 7. articulusban meg vagyon irva, azt gyakorta 
megolvassa és eszibe is tartsa, hogy afféle dolgok és cselekedetek ö 
benne ne találtassanak. Az mi nevünk alatt elfoglalt szálakkal és egyéb 
ipületre való szerszámokkal ne kereskedjék, kivel mind minékünk, és 
mind az szálas embereknek károkkal, magának hasznot lívin. pinzért és 
egyéb adományért avagy barátságért másoknak kedveskedne, mert ha 
valamely panasz írkezik reá, avagy én megtudom, abban bizonyos 
legyen, hogy mind marhájában és testében is megbüntetjük ötct. Ha 
penig az ö juramentumjához és az mi instructiónkhoz tartja az hidas 
magát, tahát minekünk minden kegyelmességünköt várhatja magára és 
kárt sem vall semmibe. Actum ex arce Semptc 10 Junii anno 1614. 

Az Orsz. Levéltár kincstári osztályának utasításai közi. 



A BRASSÓI PAPÍRMALOM ELADÁSA 1568-RAN. 

Wir Lucas Hirscher Richter, Simon Goltschmitt Worlmann des 
Rats, Steffan Groissing, Hanns Tartier ehester Rath, Simon Schneyder 
Hon unnd al andre Ratsgeschwornen Herrn in Cronstatt etc. 

Thuen khund allen unnd joden, so diese Brief angehen, hören, 
lesen unnd sehen werden, hiemit öffentlich bekhennende, dass nachdem 
in vergangenen Jaren die Verwanten eines theils, eines theils auch 
verordnete Tutores unnd Fürmünder der minderjaerigen unnd unmün-
digen Erben des Hanns Früe Papiermachers seligen, die manchfaltige 
Schulden, so nach des Vattern Todt auf die Papiermüll gerechnet unnd 
gefallen waren, item auch die grosse Anlagen beid auf das zergangen 
Gehau der Millen unnd auf die Förderung des Papierwerks, letzlich 
auch die Unvermüglikheit gesagter Khinder, unns hatten fürgetragen 
unnd drunib unseren Rath unnd Willen die Verordnung gesagter Mülen 
heimgestellt, haben wir der Erben Unvermüglikheit, der Mülen Gelegen-
heit an Gebew unnd Gefar dieser Zeit, unnd damit auch das Papier-
werkh nicht möcht hinderlassen werden, mit allen Umbstenden wol 
ermessen unnd manchfaitigerweise genugsam bedacht und erkhent, dass 
die Müle mit kheinem Frommen noch Nutz nicht khönde erhalten 
werden, unnd drumb es für guet angesehen und den Tutoribus befohlen, 
gedachte Papiermüle denen, so sicli von Rechts oder Khaufswegen drumb 
annemen wollten, auszubieten unnd in den Khauf zu lassen. 

Welches nachdem sio gethan, liatt sieh zwar die thugentsam Fraw 
Agnos, des Herrn Georgii Huett seligen verlasne Wittib, als die nechst 
Verlegiren unnd Erb unserm Erkhentnüs nach, docli mit guetwilligem 
Vergünns irer Miterben des Herrn Joannis Benckner seligen rechter 
Erben unnd derselben Fürmünder wolbedachten Hinlassen der Mülen 
understanden, sofern die Müll billigermassen irem Wert nach geschetzt 
würde ; davumb, dass ein grosses Theill am Werckzeug, so mit drein-
gesclilagen unnd am Gebew der Millen zergangen und mangelhaft war. 

Welches wir augenscheinlich besichtiget unnd also gefunden, 
daneben auch angesehen haben dieser Zeit Geferlikhcit, haben drumb 
die Male mit genügsamer Besichtigung auf der Mülen Angesicht unnd 
auf iren Boden, sie mit allen iren zugeherenden Gründen, Wasserflüssen, 
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Weierstellen, Hämmern, Wisen, Gebewcn, nach allen iren Hätlerten, 
item mit allen iren Werckzeugen unnd allerlei Geredtikeiten der Fraw 
Agnes per fl. 950 breuehlicher Müntz eingeschetz(t) verkeuft unnd zu 
Aigen zu ewiger volgender Zeit sie zu haben, zu besitzen, zu gebrau-
chen unnd erblich zu gemessen übergeben. An welcher Summa sie 
selbst erstlich mit iren Miterben fl. 434 14 ^ nach Inhalt bewerlicher 
Verrechnung zu entfallen hat und ir Befel an al andere Schulden. 
Wohin sie gebüren zu zalen bis auf 338 fl. 93 -v), so nach der Tcil(ungs) 
Verrechnung des Hannes Papiermachers Khindern, beid auf ir Mucter 
Dritheil unnd auch auf des Vaters Zweitheil überblieben unnd zuestendig 
waren ; welche 338 fl. 93 ^ sie den Khindern zu irei' Zeit unnd not-
turfligen Gebrauch volkomlich ausrichten unnd zalen wirt. 

Solchem allern zu glaubwirdigen Schein unnd Urkhund haben 
wir auf oftgedachtes Fraw Agnes billiges Anfodern diese Khundschaft 
mit unserer Stat grössern Insigel verfertigt unnd bekreftiget, gutwillig 
Willen ausgeben unnd solches hiemit öffentlich urkhiindet. Datum den 
21. Tag Mártii. Im Jar 1568. 

Megerősítette Báthory Kristóf erd. fejedelem 1081. febr. 8-án, Liber Regiusának 
7. és 8. levelén, mely az Orsz. Levéltárban őriztetik. 



BÁNYA-CSERESZERZŐDÉSEK 1619—21-BÖL. 

I. 

Mi Rápolthi András abrugybányai föbiró, Egri György deák, Giróthi 
János, Paczkó János és Márton Kovácsy esküdt polgárok. Adjuk emlé-
kezetre mindeneknek az kiknek illik ez mi levelünk által, mostaniaknak 
és következendőknek is, hogy in anno domini 1621, die 13. Septembris 
jővén mi előnkben ez tiszteletes személyek: egyfelől úgymint az nemes 
és vitézlő Abrugybányún Gyulafejérvármegyében lakó Fodor Pál deák, 
mostan király ő felsége fő aranyváltója, másfelől penig Váczy Péter és 
Váczy László, ugyan Abrugybányán az megnevezett vármegyében lakók, 
kik tőnek mi előttünk szabad akaratjok szerént ilyen vallást és meg-
másolhatatlan végezésl, hogy az mely egy székellö stompot leteti volt 
zálogba Váczy Benedek, az megnevezett Váczy Péternek és Lászlónak 
édos atyjok, Fodor Pál deáknak, ugyanaz abrugybányai határban Veres-
patakban, minden ahhoz való határival, egész kőbányáival, melyet 
Vajda-bányának neveznek és Nagy-bányának is, kinek szomszédja egy-
felől Vajda János bányája, másfelől feljül kit Sarmasági-bányának hínak, 
az istolyon1) kívül penig bemenőleg jobbkéz felől Farkas-bányájának 
hínak, haldámival,2) folyásival, erdejével, szénarétivel in genere minden 
határival, melyeket régentén is ahhoz bírtanak, bizonyos summáig, kiről 
Fodor Pál deáknak városunk pecséti alatt való levele is vagyon. 

Mely stomp-örökségnek kiváltására elégtelenek az megnevezett 
atyafiak Péter és László, arra is ráemlékezvén, hogy ezeknek az ö 
atyjokkal keresztkomások voltanak és ugyanezen két atyafiaknak is az 
ö szegény és együgyü voltokat megtekintvén, adott néki ugyan Veres-
patakban egy székellö stompot, mely ugyan felül, ugyanaz Pál deák 2 
pusztában álló stomp székellő szomszédságában, melyek egyövé valók 
voltanak, alól penig szomszédja szintén most, azmely két szökellöt vett 
és bír abrugyfalvi Gavra Stefán. Adta penig Pál deák az egy székellö 

1) Der Stellen, die Stolle = bányamenet, istály, Fogarasi J. Zseb-
szótárában. 

2) Talán ófolnémot ba lda ; közóp- és ujfelnémet 1 laide = Abhang = hegy-
eresz, lejtő, hegyoldal. 
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stompot ez két atyafiaknak, hogy minden ezen örökségeknek határin való 
bányából, tudni illik egész kőbányából haldomát, folyásit, erdejét, azhol 
hasznot találhatnak, élhessék és hasznát vehessék, az ő részekre, az 
egy székellö stomphoz, örökösön, firól fira, megmásolhatatlanul. Mely 
örökség mellé igére Pál deák nékik, egy darab szénarétet is, azhol 
megcsinálhassanak 4 vagy 5 öl szénát az avasban. 

Azmely örökséget penig (uli supra nominavimus) adott volt Váczy 
Benedek zálogba Pál deáknak, arról Váczy Péter és László szabad 
akaratjok szerént tőnek ilyen vallást. Mivelhogy ez mi jóakaró urunk 
ilyen jóakarat já t mutatja hozzánk, az mii nyomorult és gyámoltalan 
voltunkra, tehát azon atyánktól ö kegyelmének zálogosított megnevezett 
örökségeket ö kegyelmének adtuk és engedtük, örökösön, firól fira, meg-
másolhatatlanúl. 

Mely dolognak nagyobb erősségére, mind az két fél, kezeket mi 
előttünk egymásnak beadák és felelének is mindkét fél, hogy ez alku-
vásban és részszerént való driszcziben1) se Pál deák, se postcritási, se 
penig Váczy Péter és László, se posteritások, egymást meg nem hábor-
gatják, hanem mind az két fél pacifico, ugy mint saját örökségeket 
bírhassák és hasznát vehessék firól fira. 

Jelenték azt is, hogy ha valamelyik felnek arra jutna ügye, hogy 
az megnevezett örökségeket el akarnák adni, vagy zálogosítani, egymás 
híre néköl el ne adhassák, hanem egymást megkénálják vele 200 magyar 
forint vinculum ala t t ; mely vinculum ez felöl megírt compositiónak 
minden részeire nézendő, ha melyik fél, vei in foto, vei in parte fel-
bontanál ez compositiót, az evictiót is mind az két fél magára felvevén, 
minden legitimus impetitorok ellen. 

Mely dolognak nagyobb bizonyságára és következendő erősségére, 
kévánák mi tőlönk, ez dologról, város pecséte alatt való levelünköt, 
melyet megadtunk nekik az közönséges igazság münköt ar ra vivén. 
Datum in arce, in oppido Abrugybánya, die et anno supranotatis. 

I I . 

Mi Ádámosi Tamás deák és Egri György deák, Abrugybányán 
Gyulafejérvármegyében lakók etc. Adjuk emlékezetre mindeneknek az 
kiknek illik, mind ez mostaniaknak és ez után valóknak, hogy anno 
1619. die 20. Septembris jővén mi előnkben az tiszteletes személyek, 
egyfelől az nemes és vitézlő Fodor Pál deák, mostan urunk ö felsége 

() Alkalmasint elírva. Drincz (drincs) - csere = concambialis permutatili, 
Lásd a Magyar Nyelvtörténeti Szótárt I. 538. I, 
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az erdélyi fejedelemnek fő arany-váltója, másfelől pedig Kassay Boldizsár 
és az ő felesége Eötvös alias Antal György leánya Eötves Anna asz-
szony képében, item Frissélö alias Eötves Menyhárt, az ö mostani fele-
ségével Fodor Angalittal és fiaival Frisselő alias Eötves György és 
Miklóssal, kik Antal György maradéki volnának, kik Abrugybányán 
Gyulafejérvármegyében lakók, és tőnek mi előttünk ilyen megmásolha-
tatlan alkuvást és végezést. 

Hogy ezen Gyulafejérvánnegyében, az abrugybányai határon Veres-
patakban, az mely Kirnik nevő bánya felöl volt perlődések anno 1618. 
Frisselő Menyhártnak és Kassay Boldizsárnak felesége után, egynehány 
ugyan abrugybányai bizonyos személyekkel, mely vagyon az Vajda 
Márton nagy bányája ellenében, kit mostan Fodor Pál deák bir, néha 
törvénykeztek e felől és Frisselő Menyhártnak sententia-levelit is extra-
hálták azok ellen, kikkel perlettenek, de annakutána eszében vévén azt 
Pál deák, hogy az az nagy facies, tudniillik az nagy bánya felöl való 
része Kirnikben az nagy bányához bírták, kit Pál deák summa pénzen 
váltott volt meg, az Báthori Zsigmond ország fejedelme exactoritul és 
miolta bírta, mieltelte, senkit oda nem szabadított és nem engedte, 
inüelte, se az rajta nőtt és nevekedendő fákat másnak levágni és hor-
dani, hanem maga vágattatta és az nagy bányához bírta, kiről Kassay 
Boldizsárt és ehez hasonló atyafiakat eltiltott volt. 

Be ők ezen bánya felől, mely Kirniknek vagyon és az facies délre 
mutat és nagy bánya ellenében Verespatakban, mivelhogy az megneve-
zett atyafiak is erőtlenek lévén, az keresztkomaságot is elöttek viselvén, 
nem akarnak tovább perlődni, bizonyos emberektől végére menvén 
annak is, hogy Pál deáknak vagyon igazsága hozzá, tehát az mely 
bányájok volt az Antelesteknek, ugyanazon Kirnik észak felől való 
oldalban, az fényes tó felöl, kit Czinszaznak is hínak, csakhogy Pál 
deák is, vagy posteritási, őket ne háborgassák és ne tiltogassák, kezére 
bocsátották, úgy, hogy Pál deák is vagy posteritási szintén ugy bír-
hassák és hasznát vehessék mind bányájának, erdejének ós minden határi-
nak, azhol hasznát találhatnák, mint szintén az felül megnevezett személyek. 

Pál deák is megengedte az vágók kútjától fogva alá s fel, egyene-
sen az határig azon az megnevezett faciesen, kire immár költöttek is 
és most is ott bányászkodnak, mind magok és posteritások, azhol mi 
haszonra való bányákat találhatnak, szabadon míhelhessék és bírhassák 
örökösen. 

Ha kik penig arányzanak, hogy valahol bányát találnának és oda 
akarnának köveczeni1) és menni bizonyos alkuvásra, vagy fizetésért, 

' ) Talán követ szedni. 
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vagy ajándékon bizonyos ideig, egymás engedelméből és akaratjából 
legyen. 

Azmi hasznot penig onnét vöttek az megnevezett atyafiak, vagy 
magok industriájával vagy szabad része fizetést, Pál deák abban sem 
háborítja meg őke t Csakhogy ennekutána aequaliter dividáltassék, ha 
mi lészen az örökségből. 

Felelének penig mi előttünk mind a két fél, hogy eddig is az 
másikat ez conlractusban és végezésben meg ne háborítja soha fiúrul 
fiúra megmásolhatatlamíl. Kiről mi előttünk egymásnak kezüket beadák 
és jelenték azt is, hogy valamelyik fél ez végezést felbontaná, kétszáz 
forinton maradjon és az bánya mellől is elessék; kinek két része az 
bíráké, harmada az megálló félé legyen. 

Mely végezésben jelen volt az abrugybányai főbíró is Rápolthi 
Andreas, Körösfői Tamás, Kovács és Jancsi János esküdt polgárok és 
berekmester is az bányászoknak. Mely dolognak erősségére mi elöltünk 
kezeket is beadák az bíráknak és minékünk is és kéváná azt mindaz 
két fél, hogy ez dolognak nagyobb bizonyságának és jövendőbéli erős-
ségnek okáért, pecsétünk és kezünk írása alatt való levelünket adnók ; 
mely kévánságot méltónak Ítélvén lenni mi az mihütünk szerént, azmint 
mi elöltünk ez compositio volt, megírtuk, pecsétünk és kezünk írása 
alatt ki is adtuk. Praesentium per vigorem etc. Datum ot actum in 
oppido Abrugybánya. die et anno ut supra notato. 

Az Orsz. Levéltárban őrzött erdélyi királyi könyvek XIII. kötetének 94. és 
95. levelén, Bethlen Gábor 102G. jun. 3-iki megerősítő okleveléből. 

t) Bergmeister bányászmester. 



ALSÓ-LENDVA ÉS LENTI VÁRAK UDVARBlRÁJÁNAK UTASÍTÁSA. 

I n s t r u c t i o p r o g e n e r o s o d o m i n o M i c h a e l i S z i v a 
b o n o r u m a d a r c e s A l s ó l e n d v a , e t L e n t h i p e r t i n e n t i u m 
p r o v i s o r e . 

1. Mindenkinek fölötte szükséges, hogy tiszttartó uram Istenit fílje, 
ö fölségihez való hütit, s kötelessígit előtte viselje, és valamit az ö 
fölsége hasznára föltalál, serínyen elkövesse, s kárát tartóztassa. 

2. Mivel penig, az anyaszentegyháznak átka alatt heverő isten-
telen és kárhozatos eretnekségnek fomentuma az közsíg között most is 
lángadoz, azt meg köll orvoslani, és tehelsíge szerint, minden alkalma-
tosságnál igyekczzik ő kegyelme kit-kit az igaz catholica religióra hozni, 
és az egész jószágban meg köll tiltani az Isten ellen való utálatos 
szitkozódást, átkozódást, lílekmondást, az szentek ellen való káromko-
dást, és ha ki comperiáltatik, meg is köll büntetni. Böjtnapokon penig 
húst vágni meg ne engedje, sub confiscatone carniurn ; ha penig vala-
mely polgár találkoznék pinteken, szombaton, hogy hust e n n é k : 12 
forint büntetést exigáljanak rajta, és azt azon helységnek templomára 
köll fordítani, meghirdetvín mindazáltal az egész jószágban, hogy azon 
poena alatt, senki pinteken, szombaton, böjtnapokon bust ne merészel-
jen ennie. 

3. Minden dependencziája tiszttarló uramnak az nemes Jcamarátúl, 
és én tülem lészen, és mindeneket az nemes kamara, vagy az én com-
inissiómból cselekedjík. Számtartó uram számadásában ne ereszkedjík, 
semmi proventust percipiálni ne merészeljen ; hanem csak teljességgel 
az külső dolgokra viseljen gondot, szántásra, vetésre, szőlőmunkál-
tatásra oly gondja légyen, kaszáitatásra is, hogyha mi fogyatkozás 
abban lészen, s mind penig az fiscus ha mi kárt vall gondviselellensíge 
miatt, javaiból fizetődik meg. 

4. Ez két várhoz tartozandó jószágnak tiszttartó uram ugy viselje 
gondját, hogy annak gyarapítója, és nem fogyatója legyen, szokatlan 
robolozással, vagy adózással, az szegínvsíget ne terhelje, s magát vélek 
ne szolgáltassa, sem mást ne szolgáltasson, és semminemű bírságot 
rajtok venni ne merészeljen, mert annak exacliója számtartó uramra 
bizaltntolL 
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5. Ezen két várhoz tartozandó minden határira, erdőkre, mezőkre, 
rétekre vigyázzon szorgalmatosan, és azt abalienálni senkinek ne en-
gedje. Hanem ha abban clidenegedett volna is, azon legyen, vissza-
hozza, melyet nekem is értísemre adván, mindenekben succurálok, 
minden módokat, iitakot elkövetvín a nemes kamara segítsígivel. Sen-
kinek ezen várhoz tartozandó jószágban, a nemes kamara, vagy az én 
hirem nélkül, inquisitiót, executiót, se vieeispán, se szolgabiráknak, se 
másnak senkinek meg ne engedjen, hanem az olyanokat relegálja a 
nemes kamarára, minden holnapban penig, itt való dolgokrul relátiót 
küldjön föl nekem tisztartó uram, mit vitt végben azon holnapban, s 
micsoda fogyatkozások vannak az jószágban, micsoda occurrentiák lettek 
s oxcessusok az szomszédoktul, vagy mástul akárkitül. 

6. Az polgárság egy ideig egymást, akármi marczona cselekede-
tiért rendkívül szokta volt büntetni, mely minden jószágiban ö felsé-
geinek találtatott. Kegyelmed azért tiszttartó uram, azt senkinek meg 
ne engedje ; hanem 24 forint birság alatt megtiltsa, senki, csak egy 
biró is, a polgárságot megbüntetni ne merészelje, hanem hűti köteles-
sége alatt az biró tartozik bemondani számtartó uramnak, ki micsoda 
excessust cselekedett, ügy az ispán, s ispán szolgái is tartozzanak, 
azt regestrálván, annak eligazítására mind lenthi, s mind lendvai jószág-
ban egy-egy napot rendelni, certificálván azokat, kik excessust csele-
kedtenek, maga az számtartó uram jelenlítiben, két vagy három ember-
síges ember előtt igazítsák istenesen el, ki micsoda poenát érdemel 
cselekedetiért, azon deliberátiót minden holnapban, az relatióval együtt 
küldje én kezemben tiszttartó uram, s azon resolutióm szerint, tétessen 
executiót osztán számtartó uram, de a nélkül sem maga, sem ispán-
birák senkit megbírságolni ne merészeljenek. 

7. Az szántóföldek Hidvígnél kiváltképen, teljességgel elsoványod-
tak, melyre nézve szüksigesképen köll azon majornál marhát tartani. 
Kegyelmed tiszttartó uram küldjön be Kanisára török úrral alkudjék 
meg, ammatim mit kölljön fizetni tüle, és ha az idő hidegedik, fáját 
is hordassa meg, hogy tavaszszal csinálhassanak majorházat azon 
Hidvígnél, hogy annakutánna elegendő ganéj lévén, az ottvaló földeket 
ganéjozhassák meg. Több szántóföldeket is igyekezzék tiszttartó uram 
mögganéjoztatni, és annak idejében vitesse végben, mind szántással, 
velíssel, aratással , hogy annak procreatiójábul isrnertessik meg ö ke-
gyelnie jó gazdasága. Minden esztendőben vettessen, mennél többet 
vettethet, abban penig ilyen rendet tartson, hogy az jobbágyság az 
gabona vetísben valami dolust, fraust ne tehessen, bizonyos hiitös 
embereket erős hüttel meg köll esküdtetni, kik az gabonát kiíníressík, 
cl is vet tessile, hütök szerint tartozzanak számot adni róla, hová ? meny-
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nyit vetettek ? arra is hiittel kötelesek legyenek, ha azon gabonában 
valami megmarad, igazán beadják. Azonban az aratást elhozván Isten, 
szorgalmatoskodjík tiszttartó uram, hogy az aratást, s hordatást az 
időnek javán kár nélkül vitesse végben, recognitiót vévén ahhoz ren-
delt hűtős emberektől, menynyi majorság gabonája mindenféle, azon 
esztendőben, maga számadásának securitására, melynek regestumát, 
mihelyen elvégezték az hordatást, nékem mindjárt megküldje, hasonló-
képen az dézmásoktul is recognitiót vévén mindenféle decimában jutott 
gabonárul pro sui securitate, melynek regestumát mihelyen elvégezteti 
az hordatást, nekem mindjárt megküldje. 

8. Pajtákban, asztagokban lévén az gabona, ha az csípeltetísben 
kezdet, minden csíplőt erős hüttel megesküdtessen, hogy az csépletísben 
semmi dolust, franst nem cselekesznek, hanem igazak lesznek. 

9. Az malmokra szorgalmatos gondja légyen tiszttartó uramnak, 
ha melyiknek mi baja vagyon, építtesse meg, s azokban hűtős molná-
rokat, s molnárlegínyeket tartson, egyező értelemből számtartó urammal, 
hogy minden részben igazán cselekesznek, és magok résziben jutandó 
gabonájokkal megelégesznek. Az malmokban tiszttartó uram domozokat 
hizlaltasson mindenkor, és mikor jól meghíztak, el köll adni, és másokat 
köll helyiben véttetni. 

10. Tagadhatatlan az itt való majorság-szőlők igen puszták, melyben 
, » 4 - r - — 

vessen 4 szekér ganéjt, 3 csetertesre 2) hármat, 2 csetertesre kettőt, 1 cse-
tertesre egyet, hogy az majorság-szölökben szedés után vigyík be mindjárt, 
12 forint birság alatt. Mindjárt limitálni köll, egész helyes menynyit 
bojtson, 3 csetertes, 2 csetertes, 1 csetertes, és zsellér is, azt tavasz-
szal mindjárt elbujtassa. Annak végbenvitelit necsak bírákra és ispánokra 
bizza, hanem maga is mint jó gazda szüntelen környülölte légyen, hogy 
annál jobban menjen végben. Az vinczelléreknek penig 12 f. birság 
alatt meg köll parancsolni, hogy mindenkor ott legyenek az munkások 
mellett, hogy fogyatkozás az szőlőmunkában ne essík, mert másképen 
ők büntetődnek érette. 

11. Isten a szüretet elhozván, szorgalmatoskodjík azon tiszttartó 
uram, hogy az időnek jován menjen végben a szüret, ha mikor elkez-
désit alkalmatosnak vélik, számtartó urammal egyező értelemmel adja 
értésemre, ugy kezdessen hozzá, addig az szegínysígnek, míglen az 
majorság-szőlőket meg nem szedik, megszedniek meg ne engedje. Az 
majorság-borokat penig külön köll szedni, ugy a dézmát, és hegy-vámot. 

' ) A disznó szónak oz az ősrégi alakja, mely az eredeti törők donuz-hoz oly 
meglepően közel áll, szótáraink nem ismerik. T. K. 

2) A szláv esetért = negyed, azaz negyedlelkes, T. A". 

GazUuMÚgtötiünclmi Süom b 1898. ' 
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12. Nem kevés pusztulásával, fogyásával, s fiscus kárával volt ;iz 
Szegínysígnek ez ideig, hogy az tisztviselők ennekelőtte: tiszttartó 12 
jobbágyot, ispán hatot, ispánnak szolgája kettőt-kettőt, a birák ki többet, 
ki kevesebbet mentettek, ezekkel magokat szolgáltatták, fiscus kárával; 
azért az teljességgel meg nem engedtetik, sőt 50 f. birság alatt minden 
tisztviselőnek megtiltatik, valaki abban találtatik loties quoties okvetetlen 
megvétetik. Senkinek tiszttartó uram robotost ne adjon nemes kamara 
hire nélkül. Mura mellett lévő nagy erdőt tilalomban tartson, sem 
muraközieknek, se innen valóknak egy szekér fát is ingyen ne adjon, 
hanem az régi szokás szerint ha ki reábérel száraz fára, az olyanoknak 
czédulát adhat, de számtartó uram hirivel, hogy az olyan jövedelem is 
menjen az ö fölsége tárházában. 

13. Az Mura szakadíkját, ós az ő fölsége tóit tilosban tartsa, s 
annak idejében meghalásztathassa, és az halat bizonyos hűtős embere 
által eladathatja, ügyekezzik azon, hogy más extraordinárius provcntus-
bul is szerezzen monnél több pénzt, s adja számtartó uram kezeiben. 

14. Ezen jószágban, ha valámely polgár meghal magtalanul, an-
nak marháit s minden javait ő fölsége számára foglalja tiszttartó uram. 
Ha kinek penig az ilyen meghalt polgárok közül neveletlen árvái ma-
radnának, és oly gondviselő atyjafia nem volna kire bizhatnák, értíkes 
jó lelkiösmeretü emberre köll biznia javaival együtt, ki nevelje jó gond-
viselís alatt istenesen, és marháit javait tartsa meg az gyermek javára, 
megböcsülvén azon marhákat, ha fölnevelkedik az árva, tartozik az árát 
megadni neki. Ha penig az gyermek megtalálna halni minden javait 
ö fölsége számára köll foglalni, az ilyen casusokról engemet penig in-
formáljon tiszttartó uram. 

15. Néhai gróf úr ö nagysága1) esetivel, az előbbeni limitatió sze-
rint, hanem minden élést pénzül köll fölvenni, számtartó uramnak az 
ilyenekben minden assistentiával legyen tiszttartó uram. 

16. Nem kevés romlására, pusztulására volt az szegénysígnek ez 
ideig, hogy az lendvai ós lenti jószágbeli polgárság, istentelen indulatjuk-
ból elhagyván tisztviselőjüket, mintha itt is igazság nem szolgáltatník, 
Muraközben szoktanak volt menni panaszra, hogy adósságokat azok 
vegyik meg, mely ez. ideig sokakon meg is törtínt. Kire nízve paran-
csolja azt tiszttartó uram az egész jószágban 50 forint birság alatt, 
senki panaszt tenni ne merészeljen Muraközben, ha ki comperiáltatik 
ennekutánna, magát megfogassa, az ötven forintot minden könyörüle-
tessíg nílkül csak megvegye rajta, lia penig anynyi értéke nem volna 
arestáltassa és adja értísemre, meg lészen büntetve. 

') A lefejezett Nádasdy gróf. 
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17. Nyilván való dolog ez ideig való tisztek, az Gnlia nevű ríttel 
semmit sem gondoltak, s ugy elhagyták gazosodni, hogy csak helylyel-
helylyel kaszálhatni rajta, tiszttartó uram dexteritására bizatik, hogy 
aratás után, miglen a fának levele le nem hull, szépen minden gazt 
kiirtasson belőle egészben, tavaszszal megígettetvén azon gazt hadd 
tisztuljon meg azon rít. 

18. Végezetre. Hogy mindeneket Írásban tétessék tisztartó uram-
nak, alkalmatlan, elhivén azt mint becsületes ember, jó szorgalmatos-
ságával mindenektül dicséretet, jutalmazást igyekezzík nyerni, melyre igen 
segítő ha mindeneket az ö ideiben rendben viszen, falra tévén a pohárt 
s jó gazda emberektől is értekezzík, kik, ha mit nem tudna, az helynek 
mivoltához, szokás szerint való informatiót adhatnak, mert gondviselet-
lensíge miatt való fogyatkozásban ha tapasztaltatik, mindenekről recom-
pensât fog a nemes kamara kivánni, s magáéból az olyan lőtt fogyat-
kozást megfizetni. Kire nízve fiscus hasznát kereső szolgának nem szük-
síg mindent instructiójában tenni. Elhivén az tisztiben hivataljában 
serény dexteritását ugy mutatja meg, kivel mindenek előtt diesíretet 
nyer, mely dicsíretes, becsületes ílotiben én is gyönyörködvén, kész 
promótora lészek, azt penig ugy viheti végben régi szokása szerint lia 
BaJckusnak gyakorta nem adózik. Datum Alsólendva die 20 junii. 1673. 
Kövér Gábor s. k. p. h. 

Eredetije aü Orsz. Levéltárban N. R. A. fase. 1007 n» 29. alatt. 



A SZILÁGYSOMLYAI URADALOM JOBBÁGYAINAK SZOLOÁLMÁNYAI 

1669-BEN. 

Mi Báthory Zsófia, néhai méltóságos II. Rákóczy György uram, 
erdélyi fejedelemnek, Magyarország részei urának, és Székelyek ispán-
jának ete. meghagyott özvegye : adjuk tudtára mindeneknek az kiknek 
illik, ez levelünknek rendiben, hogy mi kegyelmesen megtekintvén 
szilágysomlyai jószágunknak mostani állapotra nézve terhes és galibás 
voltokat, s más okokat is föntartván, melyben akarván nekik könnyebb-
séget szereznünk, (usque ad beneplacitum nostrum) tettünk ily rendelést 
azon jószágunkban, az következendő mód szerint : 

1. Az somlyai promontóriomon s más helyütt levő majorságszöleink-
neh miveltetése, s ugy ahhoz tartozandó hordóknak csináltatása, és 
körülöttük való mindennemű bajlódása, azminthogy az borolc Somlyóra 
való beszállítása is (ideértvén azt is, hogy annak idejében korcsoináinkra 
hordóstul az borokat elvitessék) az régi szokás szerint föntmaradjon. 

2. Az malmokbul praeveniálandó jövedelem mi számunkra perci-
piáltatván, azon malmok közül való munkát is valamikor az szükség 
kivánja, szilágysomlyai jószágunk tartozzék praestálni. 

5. Az makkos erdők mi számunkra tilalomban tartassanak, és az 
makkrul való tized, mind idegentül s mind penig magunk jobbágyitul 
ini számunkra exigáltassék ; azonkívül .hogyha sertésmarháinkat makkra 
hajtatjuk örzö s vigyázó embereket elegendőket tartozzanak melléjek 
adni, mindaddig mig ott lesznek, s Gyarmatig is mikor viszszahajtatjuk, 
mellettek legyenek, s ugy eleikben Gyarmatig is jönni. 

4. Az szölőkbül való dézma is mi számunkra exigáltassék. 
5. Az koresomáltatás Sz. György naptul fogvást Sz. Mihály napig 

miénk légyen ; Sz. Mihály naptul fogvást Sz. György napig az jószágé. 
6. Négy szabados az mi szolgálatunkra köteles légyen ; kerülő is 

azmennyi elégséges az erdő körül ; kik is ugyan közülök (egy molnár-
mesterrel, azkiknek vigyázása s gondviselése alatt lesznek malmaink) 
exeipiálva lesznek. 

7. Borainkat kiszállíttatni az mikor szükséges, Gyarmatig somlyai 
jószágunk tartozzék. 



'103 

8. Minden sátoros ünnepekben egy-egy hordó bornak kiárultatásá-
val, az jószág, úgymint : az három vajdaság : Csehi, Moszesalja, Rézalja 
tartozzék, azmint annak előtte szokás volt, mely borokat tiszteink 
osztanak ki annak idejében közikben. 

9. Most mindjárt egy jó sóházat tartozzanak csinálni, azután is 
az olyan aprólékost tatarozni ha kívántatik, és azon sóház mellett egy 
hites embert tartozzanak tartani, ki is ugyan közülök excipiálva lészen. 
Ezeken kivül mindennémii szolgálatjokat megirt szilágsomlyai jószágunk-
bclicknek, úgymint; szántást, vetést, aratást, kaszálást, szénatakarást, 
szekerezést és holmi úr dolgára való járásokat, s ekkédiglen tartozott 
vagy tartozandó akármi pénzbéli és lyuk, lud, tyúk haszna ós akármi-
féle adózásokat-, buza és akármi egyéb vetéseknek mi számunkra já-
randó dézmájokat, kivévén mindazonáltal az régi szokás szerint való 
catholicus plébánusoknak járandó dézmát, és az ispotályba valót is, 
melyet tartozzanak adininistrálni, és az scholát is épiteni (az keresz-
tyénség is magával azt hozván), azonkívül juhokbul, méhekbül, és ser-
tésekből mi számunkra eonveniálandó pázsittizedjeket annihüáltnk, relaxál• 
tuk, s azoktul immunisokká tettük. 

Animálván eziránt is kegyelmesen, hogy az magunk saját major- C 
súg földeinket, kaszáló rétcinket maguk köziben oszthassák, s halászó 
vizeinkkel (az halastóknak gát jára is mindazonáltal, magok viseljenek 
gondot) s fütíélö erdeinkkel együtt, annak hasznát, ususát vehessék. 

Hoc tarnen per expressum addito, hogy az szőlőknek miveltetésó-
ben s holmi egyéb dolgokban is, melyek törvényesek, az egész jószág, 
somlyai udvarbiránktul dcpendáljon. 

Mindezek az praedeclaráll immunitások helyett, megirt szilúgy-
somlyai jószágunk kettőt tartozzanak hiven és igazán praestálni : 
1. Bizonyos számú sót, saját pénzünkön veendőt, Somlyóig szállítani, ugy 
penig, hogy azmikor kiszállítják, az útban jó vigyázás legyen reá, mert 
ha casu quo, gondviseletlenségek miatt kárt vallanánk, ő magok pótol-
ják meg kárunkat, mely bizonyos számú sóknak kiszállítását egy vagy 
két hét alatt igen könnyen praestálhatják. 2. Bizonyos számú jó ökröket 
esztendönkint praestálni, melyeket is ugyan magok tartozzanak, jó mód 
alatt, Pünkösd hetiben, Szilágvbul Gyarmatra kihajtani. 

Mely két dolognak fogyatkozás nélkül való praestálását az egész 
jószágon ez következendő rend szerint kívánjuk: 1. Somlyó tartozzék 
sót kiszállítani 1008 kősókat és 12 számú jó ökröket annuatim praes-
stálni. 2. Karaszna 2176 kősókat és 17 számú ökröket. 3. Bagos 676 
kősót és 10 ökröt. 4. Csehi 176 kősót és 2 jó ökröt. 5. Újlak 208 kősót 
és 2 ökröt. 6. Szoros 176 kősót, marhát penig egyet sem tartozik 
praestálni. 7. Györgytelek 80 kősót s 2 ökröt. 8. Kérésztelek 192 kősót 
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s 2 ökröt. 9. Kárásztellik 704 kősót s 10 ökröt. 10. Szépiák 464 kősót 
s marhát 2-öt. 11. Maron 336 kősót s 4 ökröt. 12. Zohán 224 kősót 
s 3 ökröt. 13. Barla 732 kősót s 12 marhát. 14. Baksa 688 kősót 
9 ökröt. 15. Goroszló 576 kősót, 6 marhát. 16. Egrespatak 704 kősót, 
7 ökröt. 17. Varsolcz 400 kősót, 5 ökröt. 18. Perecsény 592 kősót, 
7 ökröt. 19. Bogdánháza 144 kősót, 2 ökröt. 20. Csizerjén 3 marhát, 
sót nem tartozik szállitani. 21. Baján 2 marhát, sónak szállításával ez 
is nem tartozik. 22. Boronamezö 3 ökröt, ezen három falu sónak szálli-
tásátul exemptas. 23. Péczel 224 kősót, 2 ökröt. 24. Hidvég, Frizes, 
Ujvágás, Oláh-Valkó, Jász, Felső-Jász, Felső-Gyümölcsös, Buczon por-
tióink: 304 kősót, s 4 jó ökröt tartozik, és tartoznak, az felül megirt 
mód szerint, annuatim praestálni ; úgymint sót : in summa kiszállítatni 
11,442, s jó erejében való ökröket penig, annuatim, mi számunkra az 
egész somlyai jószág : 128 administrálni tartozik. 

Parancsolván kegyelmesen somlyai udvarbiránknak, utánna lévő 
tiszteinknek és azon Somlyóhoz tartoző városi és falusi biráinknak, s 
mindeneknek, valakiket ezen dolog illetne, vagy illethetne, mostaniaknak 
és jövendőbelieknek, cz kegyelmes annuentiánkat igy értvén, megirt 
szilágysomlyai jószágunkhoz, módis et conditionibus praemissis abban 
őket megtartsák és tartassák. Nec secus facturi. Datum in oppido nostro 
Beregszász die 25. mensis augusti. Anno domini 1669. Sofìa Bátori s. k. 
(P. h.) Cor reda per me Franciscain Tarczali suae cclsitudinis juratum 
scribam s. k. 

Eredetije va Orsz. Levéltárban N. R. A. fase. 702. n° 34. 



BETHLEN GÁBOR SZERZŐDÉSE EGY TÖRÖK KERESKEDŐVEL. 

Gabriel Dei gratia sacri Romani imperii et Transsvlvaniae prineeps, 
partium regni Hungáriáé dominus, Siculorum comes, ac Opuliae Raty-
borque dux, etc. 

Adjuk értésére mindeneknek, az kiknek illik, hogy minket jámbor 
föszolgáink által ez jelenvaló 1625. esztendőben, júniusnak 11. napján 
alvinczi kastélyunkban nándorfejérvári Hadsi Musztafa talála meg, kö-
nyörögvén azon, mi ö hozzá mutatnánk annyi kegyelmességünket, hogy 
tennénk bizonyos vcqezést ós kötést vele arról, hogy hogy mi váradjai 
portusunkról esztendőnként, míg ő élne, adatnánk néki bizonyos summa 
sót ; viszont ö is, ha mi vásárlásunk minékünk akármi kalmár-marhákból 
kévántatnék, esztendőnként annyi summa sónak az áráról Nándorfejér-
váratt, az mennyit elhordatna, elégítene meg. 

Megtckéntvén azért föszolgáinknak mellette való törekedéseket és 
maga könyörgését is, végeztünk ilyenképen vele. 

Mi minden esztendőben, míg él, az feljebb megírt portásunkon 
adatunk néki 30,000 kősókat azon áron, az mint az portuson jár ; ilyen 
conditiókkal, hogy hajóival feljővén, idején egyebek elölt mindenkor az 
ö savát adatjuk k i ; ' hajóra rakatván periig, az portusról megindítván, 
harminczadját ö megfizetvén, az elvitele ö szerencséje és gondviselése 
legyen. Söt kegyelmesen ígérjük arra is magunkat, ha mely esztendő-
ben többet vihetne is el, többet is adatunk. 

De az 30,000 kősót, életéig, esztendőnkint úgy tartozzék elvinni, 
hogy, ha mikor el nem vitetné is, mi az ő maga nékünk adott köteles 
levele szerént az árát megvehessük ; mely 30,000 kősónak, avagy ha 
mikor többet vinne is, az áráért viszont ö minékünk olyan kalmár-
marhákat, valaminémüeket mi kévánunk, nékünk adott kötése szerént 
való áron tartozzék adni helyben Nándorfej érvára tt, oda bocsátandó 
embereink kezekhez, kinek harminczad-fizetését és onnat meghozását 
mi is magunkra vöttük. Ezt hozzá tevén, hogy ha valamely esztendő-
ben minékünk afféle marha-vásárlásra szükségünk nem lenne, idején 
tudósítván róla, az só árát nékünk váradjai portusunkon jó pénzül, 
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úgymint tallérul, aranyúl, dutkáúl és apró jó barna pénzül tartozzék 
egyszersmind megadni, a szerént, valamint az pénz jár. 

Mely vele végezésünknek nagyobb erősségére adtuk ez megneve-
zett nándorfej érvári Hadsi Musztafának ez mi kezünk írásával megerő-
sített pecsétes levelünket. Actum in civitate nostra Alba-Julia, die un-
decima ìnensis Junii, anno Domini millesimo sexcentesimo vigesimo 
quinto. 

Az Orsz. Levéltárban őrzött erdélyi Királyi könyvek XIII köt. 2ü. levelén. 



A KOLOZSVÁRI KÉPÍRÓK CZÉHSZAUÁLYÁI.1) 

„No in e s ó s é r d e m e s K é p i r ó m á s k é p V á r a d i M á r t o n a K o 1 o s v á r 
v á r o s á b a n l a k ó f e s t ő k f ő - ó s K é p i r ó m á s k é p N a g y b á n y a i 
I s t v á n u g y a n a z o k a l - c z ó h m e s t e r e " I I . R á k ó c z i G y ö r g y n e k 
b e m u t a t j á k R o t li 1 c n G á b o r a l á b b k ö z ö l t k i v á l t s á g l e v e l e t , m e -
l y e t a z k ó r ó s it k r o G y u l a f e h é r v á r t 1653 m a r t. 10-é n m e g e r ő s í t . 

A kiváltságlevél latin szövege így hangzik : 

I. 1018. febr. 1. 
Nos Gabriel Bethlen Dei gratia prineeps Transsilvaniae, partium 

regni Hungáriáé dominus et siculorum comes etc. memoriae comtncn-
darnus etc. quod pro parte et in persona nobilis ac circumspecti juvo-
nis Stephani Szekosfeiervari, pictoris colosvariensis supplicatimi extitit 
nobis décaissa cum instantia, ut nos infrascriptos articulos super certas 
quasdain constitutiones cehae seu Gonfiatomitatis pictorum colosvaricn-
Hiun ratos, gratos et accepta habentes praesentibus literis nostris annuon-
tionalibus inscri ot inscribi faciendo pro commodo et emolumento dictae 
cchae momoratorurn pictorum eolosvariensium, successorumquo eorundem 
approbare, ratificare et confirmaro dignaremur. 

Quarum quidem articulorum seu constitutionum tenor sequitur 
lioc modo: 

Articulus I. Quod peregrini seu extranei pictores pingendi causa 
in hanc civitatem Colosvar se se conferentes non aliter et prius, nisi 

' ) E nagyórdekü szabályok, festészetünk történetét új szempontból világítják 
meg. Eddig nem is sejtettük, hogy a hazai képírás is az általános ezéhrendszerbe 
illeszkedett. Külföldön is így volt. A képírás mint „szabad művészet" csakis a kolos-
torok falain belül virágozhatott és csakugyan sokáig onnan korültek ki a leghíresebb 
festők. A világi festők mindenütt czéhkényszer alatt állottak ós például mint Flórencz-
ben (.4. Dören. Entwicklung und Organisation der Florentiner Zünfte. Leipzig. 1897. 
54. 1.) nem is külön, hanem a „medici, speziali e mereiai" czéhben, orvosok, gyógy-
szerészek, festék-kereskedők és más kereskedők közt foglaltak helyet és szabályzatuk 
már 1310-ből ismeretes. Francziaországban is (E. Martin-Saint Léon. Hist, des 
corporations de métiers. Paris 1897. 180. ós 406. 1.) már a XIII. században megvolt 
az „ymagiers-lailleurs" és a „peintres" ezehe, kik aztán a szobrászokkal együtt 1391-ben 
külön czéhszabályokat kaptak. Ezen czéh a XVII. század közepéig tartotta fönn 
piagát s tagjai közül sok kiváló festő került ki. Do időközbon sok festőnek sikerült 
•kivonni magát a czéhkényszer alól, részint külön királyi szabadalommal, részint azáltal, 
hogy bizonyos kiváltságos helyekre költöztek, vagy udvari festőkké váltak. A czélinek 
ezekkel folytatott torzsalkodása csak 1648-ban szűnt meg, amidőn az összes festők 
és szobrászok részére egy külön kir. akadémia állíttatott föl. T, I(. 
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copulata sibi uxore adinstar reliquorum tributariorum incolarum certam 
sodcm sibi fixcrint et mansiouem fecerint, sive pro mercede apud picto-
rom, incolam videlicet colosvarionsem arte pictoriae operam dederint, 
artem suam exercere queant, sed nec ostiatim pingere attentent. 

Articulus II. Ou od nemo artificum ceteroruin colosvariensium, 
notanter mensiparorum iuxta antiquarn pictorum consuetudine«! statui, 
vocationi sive operibus pictorum colosvariensium se intricare audeat 
et ut vulgo dicitur falcem suam in illorum messem immittere nullatenus 
praesumat aut quovismodo attentet, verum quaecunque sui muneris esse 
eensebuntur, illis contenti, operationes ad artem pictoriam praecise 
concementes illis concedere et resignare, remittereque debeant et sint 
adstricti suo modo elaborandas et exequendas eo facto. 

Articulus III. Tyi'ones adolescentuli annos ut vocant tyrocinios 
probe adimplentes cehae et confraternitati ceterorum pictorum se sc 
ascribi et aggregari debeant et sint adstricti, aliter autem extra contu-
bernium incolarum picturae artem et operationes suas exercere nequeant. 

Nos itaque praemissa supplicatione praefati Stephani Szekesfeier-
vari picloris exaudita et admissa praescriptos articulos modo praemisso 
nobis praesentatos praesentibus literis nostris annuentionalibus de verbo 
ad verbum, sine diminutione et augmento aliquali inseri et inscribi 
fecimus, cosdemque ac omnia et singula in eisdem contenta ratos, 
gratos et accepta habentes pro memorato Stephano Szekesfeiervari 
ipsiusque successoribus perpetuo valituras, in quantum constitutionibus 
et pi'ivilegiis non praeiudicare videntur, approbavimus, ratificaviinus et 
confirmavimus, imo acceptamus, approbamus, ratificamus et confirmamus 
harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. 

Datum in civitate nostra Segesvár, die prima mensis Februarii, 
anno Domini millesimo sexcentesimo decimo octavo. 

Gabriel Bethlen m. pr. Caspar Beoleonyi 
secretarius m. pr. 

Ugyanaz magyar fordításban. 

Mi Belliién Gábor Isten kegyelméből Erdélyország fejedelme, 
Magyarország részeinek ura és székely ispán sut. adjuk emlékezetül 
sat., bogy a nemes és érdemes ifjú, Székesfehérvári István kolosvári 
képíró alázatosan könyörgött nekünk, hogy a kolosvári képíró-czéh vagy 
társaság bizonyos rendjére vonatkozólag szerzett czikkelyeket a kolos-
vári képírók és utódaik czéhe hasznára cs javára jelen engedélylevcliinkbe 
beíratni s azokat jóváhagyni, szentesíteni és megerősíteni kegyeskednénk. 

Mely czikkelyeknek vagy szabályoknak ez a tartalma : 
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Első czikkély. Vándorló vagy idegen, Kolosvárra képírás okából 
érkező képírók mesterségüket addig no gyakorolhassák, se házanként 
festeni ne merészeljenek, míg más adófizető lakosok példájára meg-
nősülve le nem telepedtek s magoknak lakhelyet nem szereztek, vagy 
valamelyik kolosvári festőnél bérért nem míveltek. 

Második czikkély. A kolosvári többi mesteremberek, nevezetesen, 
az asztalosok közül senki a kolosvári képírók mesterségebe — a mint 
azt a képírók régi törvénye is tartja — belékontárkodni ne merjen s a 
mint mondani szokás „kaszáját azok füvébe belé ne vágja," hanem ki-ki 
a saját mesterségével megelégedjék s szorosan a képírásra tartozó 
munkálatokat a képíróknak engedni legyen köteles. 

Harmadik czikkély. Az inas-növendékek az úgynevezett inasi évek-
nek jámborul való eltöltése után kötelesek a többi képírók czéhébe és 
társaságába beavattatni magukat, máskép társaságon kívül a kép-
írást iizn'ök nem szabad. 

Mi tehát Székesfehérvári István képíró kérésére a fenti, nekünk 
bemutatott czéhszabályokat jelen engedélylevelünkbe szórói-szóra beírat-
tuk s azokat egyenként és összesen helyeseknek, kedveseknek és elfoga-
dottaknak declarálván — amennyiben a szabályokkal és kiváltságokkal 
nem ellenkeznek — Székesfehérvári István és utódai számára örök 
érvényesen jóváhagytuk, szentesítettük és megerősítettük, sőt jelen 
levelünk erejénél és bizonyságánál fogva elfogadjuk, jóváhagyjuk, szen-
tesítjük és megerősítjük. 

íratott Segesvár városunkban, februarius hónap elsején, az Urnák 
1618-ik esztendejében. 

Bethlen Gábor s. k. Bolüni Gáspár 
titkár s. k. 

III. 1«I8—1653. közt. 
A B e t h l e n G á b o r t ó l n y e r t k i v á l t s á g l e v é l l e l e g y i d e j ű l e g 

a m e g n e v e z e t t c z ó h m e s t e r e k m é g e g y m a g y a r n y e l v e n i r t 
e z ó h s z a b á l y z a t o t i s b e m u t a t t a k I I . R á k ó c z y G y ö r g y n e k , k i 
a k i v á l t s á g l e v é l f o l y t a t á s a k ó p e n a z t j s á t í r t a é s m e g i s e r ő -
s í t e t t e . M a g á n a k a s z a b á l y z a t n a k é v e n i n c s s í g y k e l t e t 
h o z z á v e t ő l e g a B e t h l e n G á b o r k i v á l t s á g l e v e l e s e n n e k m e g -
e r ő s í t é s e , t e h á t 1018. f e b r . 1—1653. m a r t . 10. k ö z t i i d ő r e t e h e t j ü k . 

A szabályzat szövege ez : 

Articulas I. Esztendőnként az képírók Uözzül egy czéh atyja 
választassék és melléje egy kolcsos mester. 

Articulas II. Az czéh atyja kántoronként1) tegyen czéhgyülést és 
akkor más czéhbeli embereket kettőt, avagy, ha az szükség kévánja, 
négyet közikben behívasson. 

') — évnegyedenként. 
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Articulas III. Legyen négy képíró ez váróiban, hogy ha urunk 
ő nagysága szolgálatjára kívántatik, az kettői itthon maradván az kettei 
oda mehessen és így szükségképpen megfelelhessenek illendőn. 

Articulas IV. Ha valamely képíró legény találkozik jőni az városra, 
ki igazán képíró mesternél töltette apród esztendejét és arról jó testi-
monialis levelet mutathat és itt akar megtelepedni, elsőben tartozzék 
egyik képírónál esztendeig lakni fizetésért szolgálván, annakutána nem-
zetséglevelét hozván ilyen móddal vetessék be az czéhben : az czéli 
atyjánál letévén tizenhat pénzt gyűjtse egyben az képíró mestereket 
és egy forintot letévén az mester-remeket kövesse fel ; mester-remekben 
tartozzék leirni az maga képit talpig olajfestékkel és vizfestékkel is egy 
holnap alatt elkészítvén, annak bemutatásakor tartozzék egy íisztességes 
Vacsorát adni az mestereknek és az czéh ládájában tizenhat forintot 
beadni ; esztendő eltelvén penig tartozzék mint egyéb czéhben mester 
asztalt adni tisztességesen, addig se inast se legényt ne legyen szabad 
tartani. 

Articulas V. Ha valamely ifjú ezt az mesterséget akarja tanulni, 
próba hetet lakjék az gazdájánál egy holnapig, annakutána tartozzék 
az czéhben adni két forintot, t izenhat pénzt penig az özvegyülésért; 
az atya mester beszegődtetven négy esztendeig, állasson az inas-két 
emberséges embert kezesnek, hogy apród esztendejét jámborúl kitölti, 
az ura is ha igazán az inas szolgálja, az ura szabad legyen féleszten-
dejét elengedni. 

Articulus VI. Hogyha képíró fia akarja tanulni, tartozzék Jetenni 
egy forintot és három esztendeig szolgálni, esztendejét eltöltvén tar-
tozzék az czéh testimonialis levelet adni az czéh pecséti a la t t ; az 
idegen tartozik az pecsétlésért adni ötven pénzt, az képíró fia hu-
szonöt pénzt. 

Hogyha penig az minálunk tanult képíró legények idegen helyre 
kimenvén kontárkodni és jövendőben az czéhben be akar állani, 
külömben be ne állhasson, hanem az kontárkodásért1) fizessen elsőben 
tizenkét forintot ; ha penig be nem akar állani, hanem csak legényül 
akar szolgálni, fizessen hat forintot. 

Articulus VII. Hogyha képíró legény jün az városra, külömben ne 
munkálódliassék, hanem elsőben lakjék az atya mesternél egy holnapiig, 
azután ahoz mehessen az kihez akar menni. Hogyha olajfestékkel tud 
munkálkodni, heti bért az ö tudománya szerént közensígesen rendeljenek 
neki ; ha csak vizfestékkel tud, annak is az ö tudománya szerint az 
mint érdemli. Hogyha az gazdáját el akarja hagyni, azelőtt két héttel 

I) Talán így, az átiratban olvasható k'lntorkodáscrt helyett. 
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tudtára adja az gazdájának, hogy el akar menni, hogy valamiképpen az 
urának szorgos dolga lévén kárt ne valljon miatta. 

Ha penig a képíró legények magokat úgy nem viselnék, az mint 
műves legényekhez illenék, az czéhen megbüntethessék érdeme szerint. 

Articulus VIII. Ha valamelyik képíró az másik legényét elhitegetné 
avagy fizetést többet igérne akármi szín alatt, tartozzék büntetésben 
adni öt forintot és az legény is tőle elvétessék. 

Articulus IX. Ha valamelyik képíró egyik azniásikot diffamálná, vagy 
munkáját gyalázná, tartozzék büntetésben adni öt forintot toties quoties. 

Articulus X. Hogy ha zászlót avagy czímert vinnének valamelyik 
képírónak, bogy tisztességesen és hamarébb elkészíthessék, tartozzék 
közre bocsátani az olyan képírókkal, az kik tudnak az zászló és czímer-
iráshoz és olajfestékkel tudnak munkálkodni; hogyha penig az ellen 
cselekedni comperiáltatik, tartozzék büntetésben adni huszonöt forintot 
toties quoties ; lia penig az ellen kétszer vagy háromszor impingálni fog, 
legyen czéh nélkül és ne legyen szabad munkálkodni mind addig, 
valamíg ujolag annak rendi szerént be nem áll az czéhben. 

Articulus XI. Ha valamelyik képíró aranyat avagy valami festéket 
venne, tartozzék közleni ha kívántatik az mint vötte nyereség nélkül. 

Articulus XII. Ha valamely képíró legény itt az városon titkon 
munkálódnék, bíró uram erejével megdulhassuk, ahoz való műszerét, 
egyetmását elhordathassuk tizenkét forintig, akárminemü marhájá t is, 
ha az műszere fel nem érné, az czéh atyja házához vitessék, melynek 
két része az czéhé, az harmada pcnig az tanácsé. 

Articulus XIII. Az szabad sokadalmokon kívül sobonnat eladás-
nak okáért képeket, kárpitokat ne hozhassanak, az sokadalom napjától 
fogvást harmad napig (ne) árulhassák az marhának elvétele alatt, mely-
nek az két része az czéhé és az harmada az tanácsé legyen. 

Articulus XIV. Az asztalosok közzül ha valamelyik értene is az 
képíráshoz, czímeriráshoz, aranyozáshoz, kárpitiráshoz, falra való feste-
getésbez, mivelhogy nem őket illeti, ne követhessék, de az magok 
szokása szerént fára, deszkára virágokkal czifrázzanak, a mint az asz-
talosok szoktak; ha ki penig az ellen impingálna, bíró uram erejével 
tizenkét forint érő zálaga vétessék absque ulio personarum respectu, 
melynek két része az czéhé, az harmada az tanácsé legyen. 

Articulus XV. Hogyha fejedelem urunk dolgára kelletik valamelyik-
nek menni és azalatt a többinek czímer avagy zászló Írása találkoznék, 
tartozzék azzal közre bocsátani, aki az fejedelem dolgára leszen; de az 
is ott amit munkája által tatái, tartozzék igazán dividálni. Hogyha penig 
az otthon levőnek olyan munkája nem találkoznék, aki oda munkáló-
dott, illendőképpen rendeljenek fáradságáért illendő fizetést. 
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Hogyha penig valamelyik maga munkájára idegen helyre találkoz-
nék menni ez országban és azalatt zászló avagy czímerírás találkoznék, 
és az munkára haza nem találkoznék jöni, akik "munkálódnak, illendő 
fizetést vehessenek az munkának mivolta szerént, az többi penig közre 
bocsáttassék ; de az is ami hasznot szerez oda jár tába, közre bocsássa. 

Articulus XVI. Mivel ez országban mikor kívántatik, legkivált-
képpen mind urunk ő nagysága, mind penig ez ország szükséges dol-
gaiban, mikor ö nagyságok parancsolnák, nekünk kelletik szolgálnunk, 
afféle maculálók, asztalosok, képírók, akik adót senkinek, sem penig 
kegyelmes urunknak is semmit nem szolgálnak, az olyan maculáló 
asztalosokat, kik az képírásban elegyítik magokat, két mélyföldig meg-
dulhassuk szolgabíró által huszonöt forintig, melynek két része az czéhé, 
az harmada az szolgabíráké legyen. 

Az Orsz. Levél tár gy.-fehérvári káptalani osztályában őrzött erdélyi Liber Regius 
XXVI. köt. 200—205 I. 

Közli : Barabás S. 
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Lóvásárlás 1564-ben. Berekszói Benedek deák, Kassa város ügy-
védje, 1564-ben arra kéri a városi tanácsot, hogy számára 12—13 
forinton lovat vásároljon „ad arandum et currum t rahendum, qui ab 
hungaris dicitur negyedfii ló ; tanult ló légyen, és ne légyen erkécses 
(— erkölcsös), temérdek ló, vastag, szántson és vonjon szekérben ; nem 
kell nekem hadra való ló i m m á r ; azt én iffiaknak hagytam immár." 

A levél Kassa város levéltárának lajstromozatlan iratai között 
található. K. L. 

Szüreti kiadások 1558-ban. Melczer András, Kassa városi tanács-
nok, akinek Bényén szőleje volt 1558-ban feljegyezte szüreti kiadásait. 
A németül irt jegyzék érdekesebb tételei a következők : fizetett 30 sze-
dőnek fejenkint 4 dénárt , összesen 1 frt. 20 den. ; 4 puttonyosnak 
fejenkint 8 den., összesen 32 den. ; a csomoszlósnak („zcomoszlos") J) 
5 den. ; a seffelesnek („scheffeloes") 5 d. ; a taposónak 4 d. ; húsra 
43 d. ; borra 18 d. ; a dézsmaszedőnek („zendner") 16 d. ; a vinczel-
lérnek a tőkék fedésére („aufs decken") 2Va fr t . 25 d. ; a vinczellérnek 
-— János-nak ir ja — élelemre 10 dénárt, K. L. 

Borkivitelünk Lengyelországba 1637—41-ig. Szemlénk első évfolya-
mában (108. 1.) odavaló borkivitelünkről már közöltünk egy kimutatást 
1587—89. és 1607—1616. évekről, de az a nagy hiánya, hogy csak a 
kivitt borok értékével számol be. A most közölt 10 kimutatás (Orsz. 
Lev. kincst. oszt.) a kivitt borok mennyiségét hordókban évnegyedek és 
a Lengyelország felöl felállított harminezadhivatalok szorint tünteti föl 
1637—1641-ig, amint azt 1643-ban a pozsonyi kamara számvevősége 
összeállította, de mi áttekinthetőbb csoportosítással adjuk. 

Bártfai harminczadon 
Eperjesi „ 
Homonnai 

« 

1637 -ben k i v i t t e k : 
I. óvn. II. cvn. III. cvn. IV. évn. összesen 
420 203 87 71 781 hordót 

1093 308 274 780 2455 „ 
930 330 109 2322 3691 „ 

') Pakson ma is csoM»»s«ió-nak hivják, amivel a szőlőt a kádban gyömöszölik. 
K. 
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í. évn. II. évn. III. évn. IV. évn. összesen 
Kassai hanninczadon 1513 322 182 1037 3054 hordót 
Kisszebeni és 

palocsai 1) — — — — 60 li 
Lőcsei n 81 45 85 115 326 il 
Sztropkói n — — — — 65 H 
Tokaji 606 84 258 — 948 il 
Ungvári n 36 44 13 102 195 il 
Varannói „ 858 123 — 476 1457 *i 

Összesen 13,032 hordót 

1638-b a n k i v i t t e k : 

Bártfai hanninczadon 283 271 176 158 888 hordót 
Eperjesi •1 1262 1159 554 1047 4022 H 
Homonnai •Í 753 225 202 1390 2570 H 
Kassai •j 1294 616 *) 1295 3205 ii 
Kisszebeni és 

palocsai n — — — — 289 il 
Lőcsei •>, 188 54 35 43 320 •1 
Sztropkói n — — — — 140 il 
Tokaji il 1045 98 12 960 2115 H 
Ungvári H 71 41 31 115 258 il 
Varannói n 243 39 32 522 836 li 

Összesen 14,643 hordót 

1 6 3 9 - b e n k i V i 1 11 e k : 

Bártfai hanninczadon 393 301 250 277 11.91 hordót 
Eperjesi li 1324 . 715 385 407 2831 n 
Homonnai n 863 308 49 931 2151 "1 
Kassai >i 948 345 272 590 2155 
Kisszebeni és 

palocsai 1 * — — — • — • 300 ì > 
Lőcsei H 151 2 44 96 293 ?? 

Sztropkói il — — — — e a >Ì 

Tokaji il 670 204 163 607 1644 n 
Ungvári il 89 53 28 31 201 
Varannói il . 547 236 27 370 1180 •n 

') Nem érkeztek be erről a negyedről a számadások. 
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1640-b e n k i v i t t e k : 
I. évii. 11. évn. III. évn. IV. évn. összesen 

Bártfai harminczadon 254 254 244 254 1006 hordót 
Eperjesi n 774 526 328 691 2319 a 
Homonnai „ 1069 697 200 1179 3145 a 
Kassai 5 " 669 596 210 547 2022 11 
Kisszebeni és 

palocsai 11 — — — — 292 a 
Lőcsei 11 92 100 60 27 279 a 
Sztropkói 11 — — — — 223 
Tokaji 11 623 372 76 417 1488 a 
Ungvári 11 59 30 14 77 180 a 
Varannói 11 264 108 40 l ) 412 ,, 

Összesen 11,366 hordót 

1641-b e n k i v i t t e k : 

Bártfai harminczadon 366 464 235 144 1209 hordót 
Eperjesi 11 585 595 394 510 2084 a 
Homonnai ' 1172 6951 z 1911 2 1248 3307 a 
Kassai 897 467 176 342 1882 il 
Kisszebeni és 

palocsai 11 — — — — 239 a 
Lőcsei 11 107 104 34 1 I S 363 a 
Sztropkói 11 — — — — 353 a 
Tokaji e — 440 95 85 515 1134 a 
Ungvári V 109 82 — 88 279 „ 
Varannói ,, 652 61 39 313 1065 a 

Összesen 11.915 hordót 

Összegezve most már az eredményeket, az egyes harminczad-
hivatalok a kivitel nagysága szerint igy sorakoznak. Ezen öt év alatt 
összesen kivittek : 

Homonnai harminczadokon. 14.864 hordó bort 
Eperjesi 
Kassai 
Tokaji 
Bártfai 
Var annói 
Lőcsei 

13,711 
12,318 
7,379 
5,075 
4,950 
1,581 

>) Nem érkeztek be erről a negyedről a számadások. 

fia/.daságtörtcnelmi Szemle 1898. 
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Kisszebeni és palocsai harminczadon 1,180 hordó bort 
Ungvári harminc/adón 1,113 „ „ 
Sztropkói „ 844 

Összesen 63,025 hordó bort 

A legsikerültebb év a kivitelre 1638. volt, a legkevesebbet pedig 
1640-ben vitték ki. Legnagyobb volt a kivitel a homonnai, eperjesi és 
kassai harminczadokon. Az évszakokat véve, legerősebb volt a kivitel 
a január—inárcziusi évnegyedben, szintén erős az október—deezemberi 
hónapokban, leggyengébb a julius—szeptemberi évnegyed kivitele, ugy, 
hogy némely harminczadon egyáltalán semmit sem vittek ki. 

T. K. 



GAZI)ASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

MAGYAR HAJÓZÁSI KIÁLLÍTÁS. Dániel Ernő báró kereskedelmi miniszter ur, 
mint a lapokból értesülünk, május elsejére hajózási kiállítást tervez. A kiállítás be 
fogja mutatni az összes hajózásra vonatkozó t ö r t é n e l m i e m l é k e k e t , statisz-
tikai kimutatásokat, térképeket, gratinai rajzokat, a magyar hajózás közlekedési 
anyagát, hajómintákat, a folyamhajózási és tengerészeti vállalatok hajóparkjai t , a 
hajógyárak készítményeit. A kiállítás május 1-cn nyilik meg a városligeti nagy ipar-
csarnokban. 

A „MAGYAR NYELVŐR" gazd. történeti érdekű szószármaztatásai, az 1890. 
évfolyamban : Asbóth Oszkár. Folnagy és Folnegovics. A falusi bíró ezen elnevezéséről 
s ennek a szlávoknál való elterjedéséről. — Mellek János. Vatalé. XV. századi magyar 
bonnérték, mely az oláh nyelvből került hozzánk s eredetileg kecskebörböl készült 
tömlőt jelentett. — Zolnai Gyula. Kótyavetye. A XVI. században keletkezett a szerb 
.ko otye vetye" - ki ad többet ér te kifejezésből. — H e l y r e i g a z í t á s o k . 
M a g y a r á z a t o k . Kunos Ignácz. Pergamentkörte. Semmi köze se a pergamentliez, 
se Bergamo olasz városhoz, a körte Kis-Ázsiából származik, a „beg armudu" = bég 
körtéje török szóból. — Széli Farkas. Deres. Nyelvváltság. A régi magyar jogéletben 
használt testi fe ivitékeket magyarázza. — R. Frikkel Marián. Kiss Rajos. Tóth Béla. 
Peszmet. Régen a peszmet vagy peszmeg kétszersültet jelentett, ma a tájszólásokban 
rosszul készült tésztát, lekvárt s mint melléknév véznát jelent. - Melich János. 
Még egyszer a „folnogv". Felelet Asbóth föntebbi czikkére. — BalassaJózsef. Za vagy. 
A régi magyar jogéletben a vád, rágalom neve. — Melich János. Pótlások olasz 
jövevényszavainkhoz. A „kóstál" szóról kimutatja, hogy olasz eredetű, ami annál 
valószínűbb, mivel kereskedelmünk régibb s fontosabb szavai mind olaszok. — Hevess 
Kornél. Szokolay Hennin. Balogék tagja. A birtokrész magyar elnevezése. — Sass 
Kai/;/ Lajos. Szomorodni. A tót „saino rodili" = maga termett = tiszta termés 
szóból. 

Az 1897. évfolyamban : Alcxics Györyy. Cáp. Oláh eredetű elnevezése a 
kecskebaknak. — Asbóth Oszkár. A német jövevényszókhoz. Csúza, kocsi a franczia 
cliaise-böl német közvetítéssel. Kolompár, rézmives, a német klemperer vagy klani-
pererböl. Köböl, mérték, a német kiibel-böl. — Lnmtzer Viktor. Bitang. Eredetileg 
préda értelemben a régi német „biutunge" = erbeutung-ból. — Pápay József. A 
jelentésfejlödés egy érdekes példája. Kimutatja, hogy a latin cardo-ból lett a német 
„kardén" és ebből származott a mi gordon gurdin, gurgyin szavunk, mely eredetileg 
bogáncskórót jelent, később a falu végén mindenféle gazzal benőtt helyekre értették 
és amikor ott házak és viskók kezdtek épülni, a falunak ezen részére a „felvégre" 
alkalmazták. Maguknak e viskóknak is gurgyal, gurdély elnevezései is. ugyanabból a 
német „kardeir-böl vezethetők le. — Patrubány Lukács. Szómagyarázatok. Többi 
közt a tej szót a szanszkritból magyarázza örmény közvetítéssel. — Bèllici Frikkel 
Marián. Fukar. Érdekesen mutat ja ki. hogy e szó a XVI. században a hires Fugger 

S* 
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család nevéből keletkezett. Ennek tagjai ugyanis a mohácsi vés/, előtt a pénzverést 
birták bérben, s a közelkeseredés nevüket csakhamar az uzsorásokra és zsugorikra 
kezdte alkalmazni. — Széli Farkas. Szavatos. A régi magyar jogéletnek e rendkivül 
érdekes szavát fejtegeti, s ehhez a szerkesztő azt teszi hozzá, liogy a szavat, /.avagy 
zuvat alakok a horvát svadja = vád, rágalom-ból erednek, — Tóth Béla. Szólások 
magyarázata. Többi közt az alkalmatosság elnevezést fejtegeti, a régi közlekedés 
megvilágításával. — M a g y a r á z a t o k . H e l y r e i g a z í t á s o k . Simonyi Zsigmond. 
Német jövevényszók. Többi közt a márez szóról kimutat ja , hogy az, eredetileg mézes 
bort jelentett. A németek a XI. században szederre (latinul morum) öntötték rá a 
bort s aztán mézet tettek hozzá és ezt (a latin vinum moratum után) moraz vagy 
inaraz-nak nevezték, s innen eredt a mi inárcz szavunk. — Tolnai Vilmos. Káposzta. 
Nem a latin composila u tán képzett compostból, hanem a latin : caputium (caput = 
fej) vagy cabusium és a régi német : kappus, kapis u tán alkotott szláv : kupus, kapus, 
kapista, kapustá-ból származik. — K é r d é s e k é s f e l e l e t e k . Melieh János. 
Tőzsér. A régi német tiuscher (tauscher) szóból ered. — N é p 11 y e 1 v li a g y o m á -
n y o k. Helynevek. Érdekes Istvánffy Gyula közleménye a falurészek (sor, szeg;, had) 
elnevezéseiről. — Ruhanevek. Terebesi László-tói. 

A „MAGYAR KÖNYVSZEMLE" gazd. tört. érdekű közleményei az 181)6. évfo-
lyamban : Herzfehler A. I). Kolozsvári Czementes János könyve. A nemzeti múzeum 
e magyar nyelvű kézirata egész terjedelmében van közölve, mely az aranyolvasztás 
titkairól és Erdély összes (kimosott és bányászott) arany-termeléséröl, a pénz-
verésről és valutáról stb. 1530—1586-ig nagybecsű adatokat tartalmaz. — Zolnai 
Gyula. Jegyzetek Czementes János könyvéhez. A kézirat ritkább magyar műszavait 
megmagyarázza. — Az 1897. évfolyamban: Rüth György. A korvina önálló könykö-
tési stílusa. — Thallóczy Lajos. Tvartkó király oklevele Hervója nagyvajdasága 
felől. 

AZ „ARCHAE0L0GIA1 ÉRTESÍTŐ" 1897. évfolyamának gazd. tört. érdekű 
közleményei: Kemény Lajos. A kassai Szent-Erzsébet egyháztörténetéhez. Ezen kivül, 
11 kassai képírók, kőfaragók, kömivesek és ácsok la js t romát adja 1460—1534-ig. — 
K. L. Kassai porczellán. Az ottani porczellángvár 1801-ben keletkezett. — Mihalik 
József. A nagyszebeni ötvösök czéhpecsétje. (XVI szazadból). — Felsőmagyarországi 
régi harangok és harangöntők. (XVI—XVII. száz), — l)r. Jirecek Konstantin. Rudai 
ötvös hagyatéka 1505-ben. 

A „RAD JUGOSLAVENSKE AKADEMIJE ZN ANO STI 1 UMJETNOSTI" a délszláv 
akadémia történeti osztályának 1896. évi 46. kötetében bennünket érdeklő közlemé-
nyek : Dr. Matkovic P. Utazások a Ralkán-félszigeten a XVI. században. Porsius 
1579. Wolf 1583. és Resoltnak 1584. évi utazásairól hazánkon keresztül. — Dr. 
Vojnié K. A raguzai köztársaság vámpolitikája a középkortól a múlt század végéig. 
— Az 1897. évi 47. kötetben : Klaic V. A horvát nemzetségekről a XII—XVI. száz.-
ból. Értekezésének becsét emelik az egyes nemzetségek történetét fölvilágosító regesz-
ták. — Dr. Matkovic P. Utazások a Halkán-félszigeten a XVI. században. Bougarsnak 
1585. és Wratis láwnak 1591. évi utazásairól hazánkon keresztül. 

A „BLÄTTER DES VEREINES FÜR LANDESKUNDE VON XIEDERÖSTERREICH" 
1897. évfolyamának bennünket érdeklő közleményei: Dr. Haselbach K. Alsó-
Ausztria pénzügyi viszonyai a XVII. században. — Dr. L,ampel J. Az árpádkori 
Locsmánd megye határai . 

A „MITTHEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR OESTERREICHISCHE GESCHICHTS-
FORSCHUNG" 1897. évfolyamának a magyar gazd. történetet érdeklődő közleményei: 
Mayer F. M. Az osztrák kereskedelmi politikához VI. Károly alatt. Annak terve 
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1728-ból miként lehetne Csehország és Triest s Fiume közt kereskedelmi összekötte-
tést létrehozni. — Dopsch A. Ausztria pénzügyi kormányzata a XIII. században. 

A „JAHRBUCH FÜR GESETZGEBUNG, VERWALTUNG UND VOLKSWIRT-
SCHAFT IM DEUTSCHEN REICH". 1897. évfolyamának minket érdeklő közleményei : 
Carl Gruenbery Ausztria agrárpolitikájának története, az 1848. előtti urbériséget tár-
gyalja. — Lutschitsky. A birtoklás formái a kis-oroszoknál. — K ö n y v i s m e r t e -
t é s e k . — Baicoianu. Gesch. der rumänischen Zollpolitik vom XIV. Jahrh. bis 1874. 
— Keutgen. Untersuchungen über den Ursprung der deutschen Stadt-Verfassung. 

A „H1STORISK TIDSSKRIFT" VI. kötetében Rockstroh-nak könyve van ismer-
tetve, egy dán ezrednek 1701—9-ben Magyarországon viselt dolgairól. 





A DOHÁNY ELTERJEDÉSE S AZ ELSŐ DOHÁNY-MONOPÓLIUM 
H A Z Á N K B A N . 

I r t a : DR. TAKÁTS SÁNDOR. 

M á s o d i k b e f e j e z ő k ö z l ő m 6 n y. 

III. 

Károlyi Sándor gróf fáradozásai a magyar dohánytermelés és 
kereskedés érdekében. 

Az 1722—23-i országgyűlésen végre szóba került a magyar ipar 
és kereskedelem teljes pangása, s a l'öldmivelés nyomorúságos állapota. 
E bajok orvoslására elfogadható kész javaslat nem lévén, az alkotott 
törvények (115—122. tv.-czikk) csak általánosságban szólnak a teendők-
ről. A további részletesebb tervek kidolgozására országos bizottságot 
küldtek ki, amely azután munkálatát a legközelebbi országgyűlés elé volt 
terjesztendő. 

A sok fontos tárgy közölt a dohánytermelés és kereskedés kér-
déséről megfeledkeztek. Pedig a dohány napról-napra keresettebb lön, s 
az örökös tartományok meg Lengyelország mindinkább Magyarországra 
vetették magukat szükségleteik fedezésében. J) Mivel azonban semmi 
sem történt a magyar dohánykereskcdelern önállóságának biztosítása 
érdekében, a kormányszékek nem akarván a kínálkozó hasznot magá-
nosok kezében hagyni, újra az appaldó meghonosítása körül kezdtek 
fáradozni. 

Ezúttal a helytartótanács vette kezébe az ügyet. Hogy az appal-
dót behozhassa és állandósíthassa, hajlandó volt az 1724. évi katonai 
adó fejében, készpénz gyanánt portánkint 3 mázsa dohányt elfogadni. 
Az ebből származott hasznot, a tervezet szerint, a pozsonyi zsidóknak 
adták volna át, akik azt régi ezüst beszerzésére fordították volna s az 

1 Közös pénzügyminisztérium levéltára : Tabak-Pachtungen 9143—5. számú 
csomag. 1722-bcn az örökös tar tományokba Magyar- és Törökországból 30,000 forint 
áru dohányt vittek, Genuából ellenben 190,845 frt 33 kr. árut. Néhány év múlva 
azonban a magyar dohány bevitele megháromszorosodott . S azontúl is évről-évre 
növekedett. A luiinburgi dohánygyárat már helyzete is a magyar dohányra utal ta . 

Gazdasá^történelmi Szemle 1898. 9 
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igy nyert ezüstöt ő felsége bécsi pénzverő intézetébe kellett volna be-
szolgáltatniok, hogy olt magyar pénzt verjenek belőle. Az uj pénz aztán 
törvényes kamatláb mellett, mint előleg, az 1725. évben megkez-
dendő dohány-appaldóra fordíttatott volna..1) 

Ehhez képest a dohány beszerzését már az 1724. év négy 
utolsó hónapjában meg akarták kezdeni. Maga az appaldó azonban 
csak az 1725. év első napján kezdődött volna. Ugy látszik ezzel a terv-
vel van összefüggésben a szepesi kamarához küldött ama rendelet, 
melyben az 1725. évben külföldre szállított leveles dohány mennyisé-
gének kimutatása bekéretett.2) 

Megkezdödött-e tényleg ez az appaldó, vagy csak tervezet ma-
radt-e, nem tudjuk. Az egész tervről mindössze csak két szűkszavú 
okirat maradt ránk, melyek távolról sem elegendők a kérdés megvilá-
gosítására. 

Annyi bizonyos, hogy lia meg is kisérlették az appaldó behozata-
lát, rövid idő alatt újra felhagytak véle. Világosan mutatják ezt III. 
Károly király intézkedései. Az örökös tartományokban a clohánykeres-
kedelem az 1723-iki pátens értelmében állami intéeménynyé lön. Mivel 
azonban ez az u j rendszer csak 300 ezer forint jövedelmet tudott fel-
mutatni, 1726-ban ismét visszatértek a bérletrendszerhez. Ennek segít-
ségével a jövedelem évről-évre oly rohamosan növekedett, hogy 1736-ban 
a bérletösszeg már 615 ezer forintra rúgott.3) S mig Ausztria évenkűit, 
nagyobb és nagyobb jövedelemre tett szert, addig a termelő Magyar-
ország a dohányból alig látott valami hasznot. A magyar dohány ugyanis 
teljesen ki volt szolgáltatva az örökös tartományok dohánybérlőinek, 
s igy ezek és az ő révükön, az osztrák kincstár söpörte be, a belőle 
eredő nyereséget. 

A dohánybevitelt az örökös tartományokba már az 1723-i pátens 
is eltiltotta, az 1725. márcz. 1., az 1729. szept. 19-i és az 1733. decz. 1. 
pátensek pedig a bevitelre vonatkozólag még szigorúbb intézkedéseket 

' ) Károlyi levéltár, ladula T. „Pro omnium circumslantinrum accuratiore expe-
ricntia consecpienda et ut stabiliore fondamento tabacae Abaldo cum initio anni subsc-
quentiK 1725 inclyto regno Hungarian introducore quiret" czinrü javaslat, melyet 
1724. jut. 2-án osztottak ki Méakó Ádám bárónak elintézés végett. 

2) Szepesi kamarai levél. Orsz. levélt. A beküldött kimutatás szerint 1725-ben 
a következő harminczadhivatalpkon keresztül : Jászóról 321/,4, Eperjesről (14, Késmárk-
i-ól 526, Lublyóról 41, Palocsából 7, Bártfáról 66'A, Sztropkóról 143/4, Homonnáról 
Ö92/4, Ungvárról 12, Munkácsról l!lR/4, Nagy-Szöllösröl 157Ví, Szathmárról3, Tokajból 
5R/4, üebreczenböl -!i, Margiitáról 17',4, Váradról 32/4 mázsa dohányt szállítottak 
Lengyelországba és Sziléziába. 

3) Közös pénzügyminisztérium levéltára. A pátensek, szerződések stb. it! mind 
megvannak, 
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léptettek éleibe. Magyar termelő, vagy magyar kereskedő tehát semmi 
utón sem juthatott dohányával az örökös tartományokba. De annál 
inkább az osztrák appaldátorok és megbízottaik, kik az általuk kiszabott 
árakon összevásárolt magyar dohányt, kényük-kedvük szerint vihették 
ki. Károly király 1728-ban szerződésileg biztosította számukra, hogy a 
magyar dohányt „első Jcézböl" szabadon vásárolhatják és szállíthatják 
az örökös tartományokba. A császári udvari kamara ezt a hallatlan 
igazságtalan eljárást ezzel a félreérthetetlen kifejezéssel okadatolta : 
„nem akarjuk, hogy Ausztria többel veszítsen, mint a menyit Magyar-
ország nyerne !" J) 

így állván a dolog, a magyar appaldó, még ha sikerült volna is 
a nehézségeket legyőzni, nagyobb anyagi haszonnal alig járhatott 
volna. A magyar appaldátorok ugyanis Ausztriába a fentebbi pátensek 
alapján nem szállíthattak dohányt; sőt. eladniok se lehetett Ausztria 
részére ; mert az ottani appaldátoroknak joguk volt hazánkban első 
kézből vásárolni. A belföldi fogyasztásra meg nem sokat építhettek, 
mert szabad lévén a dohánytermelés, mindenki annyit ültethetett, a 
mennyire szüksége volt. 

E súlyos körülmények daczára is akadt ember, ki nem annyira az 
esetleges haszon miatt., hanem inkább a nép nyomorának enyhitése és 
az adózás könnyebbitése czéljából elhatározta, hogy a magyar dohány-
termelés és a külfölddel való kereskedelem felvirágoztatása érdekében 
mozgalmat indit. Ez az ember Károlyi Sándor gróf volt. 

E munkás és lelkes férfiú, jól ismerve az adózók nyomorát s az 
ország rohamos szegényedését, már az 1722—23. országgyűlésen föl-
emelte szavát. A kiküldött országos bizottság munkálatainak elkészítésé-
ben pedig úgyszólván egymaga fáradozott. „Dolgozom mint Ferencz 
idejében,2) — irja leveleiben — alig vagyon még csak ételemre is időm. 
Isten neki, csak szentelné meg Isten sok munkámat, a szegénység s 
egész ország melleit való fáradozásomat." 3) 

Az országgyűlés befejezése után még nagyobb hévvel dolgozott. 
A földmivelés, ipar és kereskedelem fejlesztése érdekében hozott tör-
vények foganatosítása érdekéhen Károlyi egy csomó tervezetet dolgozott 
ki, sót azoknak megvalósításához4) is hozzálátott. 

') A császári udvari kamara ezt többször hangoztatta. Lásd a kanczell. ltár. 
elnöki 1812. ovi 241. sz. iratát az 1733. évből, továbbá az alább ismertetendő szerző-
déseket, melyeknek megkötésekor az udvari kamara egy hajszálnyit sem akar t 
engedni az osztrák appaldátornak adott kiváltságokból. 

3) II. Rákóczi Ferencz fejedelmet érti. 
9 Fblc Gábor: Károlyi Ferencz és kora. I. köt. 1 3 7 - 8 . lapokon, 
h Károlyi levélt. A dohányra vonatkozó akták között egész csomó ilyen ter-

vezet és számilás van. A legtöbb Károlyi Sándor saját fogalmazványa. 

Ö* 



'124 

Legelőször is a szegény népnek a katonatartás súlyos terhétől 
való fölszabadítására nyújtott be egy javaslatot ö felségének.1) A javaslat 
szerint 100,000 katonának eltartása évenkint 9.077,200 frtba kerül. E 
százezer katonát könnyen el lehetne tartani 3,000.000 forintból, 
lia minden katona egy-egy telket kapna. Mivel az alsóbb és magasabb 
rangú tisztek nem elégednének meg a puszta telekkel, ezek a jelzett 
3 millió forintból ezután is megkapnák rendes fizetésiikel, melynek 
összege 2.187,192 forintra mg. De mivel a most divó szokás szerint 
ugy a tisztek, mint a katonák csak a téli porcziót kapják, azért a fenti 
összegnek csak felére, azaz 1.093,596 frtra volna szükség. A többit 
tőkésiteni lehetne. A földesurak az átengedett 100,000 telek fejében 
300,000 forintot kapnának, s végül a három millióból fentmaradó 
512,808 forintot a közkatonák javára kellene kamatoztatni. E javaslat 
elfogadása esetében ö felsége tiz év alatt 68.900,080 frtot takarítana 
meg. A földesuraknak is jelelentékeny hasznuk lenne a bor- és hus-
kimérésböl, valamint egyéb földesúri jogokból. Viszont a szegény adózó 
nép is megszabadulna a katonatartástól és előfogatok szolgáltatásától. 
A török beütésétől sem kellene tartani. Az ország lakossága 300,000, 
esetleg fokozatosan 6 vagy 7 százezer emberrel szaporodnék. Az ország 
nyers termékeinek és iparkészitményeinek fogyasztása jelentékenyen emel-
kednék, s a kereskedés az egész országban föl virágozhatna. 

E nagyszabású javaslathoz Károlyi a 100,000 ember elhelyezésének 
tervét is csatolta megyék és városok szerint. A végeredmény szerint a 
várakban és véghelyeken 36,400, nvilt területeken 63,600 ember nyert 
volna elhelyezést. 

Foglalkoztak-c az illetékes körök Károlyi eme torvével vagy nem, 
nehéz volna eldönteni, a Károlyiak levéltára erről nem nyújt föl-
világosítást. 

Szintén a nép nyomorának enyhítése czéljából dolgozta ki a 
következő javaslatot : „Anno 1729 Projection Publicum szegénység conscr-
vatiójára. Exigua cujusdam patriae filii opinio." -) A négy egész ivre 
terjedő dolgozat bevezetésében megható szavakkal festi a „nyomorgó s 
torli által elalélt s fogyott szegénység" vergődését, mely lia tovább is 
tart, bizonyos, liogy rövid idő alalt végső pusztulása fog bekövetkezni. 

' ) Károlyi levélt. „Projectatio quomodo Sua Majestas Sacr. in eoiiíiniis regni 
Hungáriáé in perpetuum unani armadam de centum millibus militimi Germanorum 
stabilire possit, altafatae vero Suae Maj. plus non, quam tribus millionibus pro 
intertentiono opus esset, quid erga modormim intertentionem Suattas lucrarctur, quid 
rognum el domini terrestres utilitatis haberent, et qualis fundus a Sua Maj. assig-
nandus esset." 

s) Károlyiak levéltára. Károlyi Sándor saját, kézirata. 
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Majd fölemlíti, hogy ö már azelőtt is figyelmeztette az illetékes köröket 
a bekövetkező bajokra, söt fáradozott is a bajok orvoslása ügyében, 
„de a privatum feljebb tetszöen az publikumnál, ritka volt az, kinek 
tetszett volna." E miatt az országgyűlés is igen keveset, jobban mondva 
semmit sem segíthetett a bajokon. Tehát mindenkinek a maga jól fel-
fogott érdekében azon kell fáradoznia, hogy a haza megmentését egy 
szívvel-lélekkel elősegítse, s a fenyegető veszedelmeket eltávolítsa. Ezen 
czél lebeg az ö szemei előtt is, midőn saját megyéjében a bajok orvos-
lásához fog. Szathmár vármegye népe ugyanazon bajokban szenved, 
mint az ország többi része. Mióta a sóval való kereskedéstől elesett, 
csak a föld terméséhői pénzelhet. De ez oly kevés haszonnal jár, hogy a 
megye lakosságának nagyobb része „még szántva sem szánt, arra való 
marhát sem tart, hanem csak csépjére, kaszájára és kukoriczájára 
támaszkodik." A bortermelés is kevés hasznot ha j t ; mert mióta a körül-
fekvő megyékben elsokasodott a szőlőművelés, oly bősége van a bornak, 
hogy még a munka bérit se hozza be. Helyes és iidvös dolog volna 
tehát a szegénység elméjét olyan munkára fordítani, melyből pénzt is 
szerezhetne s terheit is viselhetné. Ez a munka a dohány termelése 
volna! Bizonyos Spitz Ábrahám nevű gazdag zsidó a napokban ajánl-
kozott, hogy lia 30 vagy 40,000 mázsa dohányt biztosítanának neki, ö 
évenkint 3—4 piaszlerért beváltaná mázsáját , s Budán vagy esetleg 
Szathmármegyében dohánygyárat is állítana. Már lia most a vármegye 
„5000 mázsa dohányrul ex communi, fundust tészen", ebből összes 
pénzbeli adóját évről-évre kifizetheti.1) 

Hogy a dohánytermelést föllenditse s Spitz Ábrahámnak a kívánt 
mennyiséget előteremtse, leutazott Szathmárba s maga tette meg a 
kellő intézkedéseket. 

Először is Szatmármegye községeit járat ta fel, s a lakosságot 
megkérdeztette, hajlandó-e adója fejéhen bizonyos mennyiségű dohányt 
termelni? 2) A beérkezett jelentések szerint alig egy-két község akadt, 
mely a gróf ajánlatát visszautasította volna. Ezután a dohánytermelésre 
alkalmas vármegyéket szóllitotta fel, termesztenek-e dohányt, s hajlan-
dók volnának-e a dohányülletést nagyobb mértékben űzni. A f'ölszó-
[itásra nem sok helyről jött válasz. Zalamegye készséggel fogadta 

') Azt is a jánl ja a megyének Károlyi, hogy egyszersmindenkorra egy-egy borjas 
tehenet, ós harmadfű tinót adjanak össze elszaporitás czéljából a szegény nép föl-
segélésére. „Magunk nemesek is — úgymond — ki egy, ki két s ki három pár 
ökörrel a szegénységet megsegíthetnek és azzal a nyavalyásokat, mind magunk 
hasznára, mind ö felsége szolgálatjára conserválhatnók". 

9 A kiküldöttek jeléntései nagyrészben megvannak a „Tabaca" czimü akta-
csomóban. Ugyanitt megvannak a kiküldöttek nevei ós az, ily czimü iratban : ,Dohány 
dolgában in anno 1729. apr. rendelt commissarius uraimék nevei. 
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Károlyi torvét, do kijelentette, hogy az egész megyében csak Kanizsán 
és a Maraközben termelnek dohányt .1) Somogyban egyetlen falut sem 
ismertek, a hol dohányt ültettek volna. Zaránd- és Arctdmegyékben alig 
két-három falúban termeltek. A Maros mellett levő rácz határőrök azon-
ban felésen plántáltak és kereskedtek is dohány nyal. Szalhmármeggében 
és környékén majd minden faluban ültettek s a lakók Ígérték, hogy 
ezentúl nagyobb mértékben is „jó szivvel csinálnak dohányt." Hogy e 
vármegyében mily nagy mértékben űzték a dohánytermesztést, kivilág-
lik Becsky Györgynek 1729. ápril 24-i jelentéséből. Becsky Károlyi meg-
bízásából 6 falut járt meg s ezekben 144 mázsa fölös dohányt talált. 
„Ezekenkivül — irja jelentésében — F. gyarmati kupecz uraimék rclá-
cziójából, kik dohánynyal kereskednek, akit kivittek már az idén nemes 
vármegyénkből, bárom ennyi is, ha nem több lehetett. Emellett, amint 
referálják, mikor ideje van a dohánynak, ezen nemes vármegyében 
nemcsak 5—6000 mázsa dohány, hanem 60—70,000 mázsa is talál-
tatik". de az idén 5000 sem találtatott az jég elverése s szárazság miá" ! -) 

A később beérkezett jelentések szerint az 1730. évben rendkívül 
bő volt a dohánytermés. Szathmár, Bihar és Szabolcs vármegyékben a 
jó dohány mázsája 3 frton, az alábbvaló 6—7 máriáson kelt. 1731-ben 
közepes termés volt, dé az árak azért nem emelkedtek. 1732-ben fölötte 
száraz lévén a tavasz, a dohányültetés nem sikerült, s igy a dohány 
ára emelkedett. Tavaszkor mázsája 5—6—7 forinton, őszkor a dohány-
szüret után 13—14 máriáson kelt .3) 

Bár ez évben a termés nem volt nagy, azért a városokra bőven 
hoztak dohányt. A sátoralja-ujhelyi őszi vásáron például több mint 
300 szekér kelt el. E nagy tömeget — mázsánkint 5—7 frton — már 
egy nappal a vásár előtt mind megvették a lengyelek, görögök és 
ráczok.4) 

A beérkezett jelentésekből világosan látszik, hogy a dohányter-
mesztést évről-évre jobban felkapták, Károlyi fáradozásának tehát meg 
volt az eredménye, de hogy mi lett a Spitz Ábrahám-féle ajánlattal, 

1) Károlyiak leváltára. Misky György levele Károlyihoz. Mivel sokan félreértették 
Károlyi tervét Misky megírja, hogy ö 'á t lá t ja a tervezet hasznát. „Ebez járuló igyekezetit 
Exczellentiádnak bőséges érdemeihez képest megértettem, senkinek nem is lehet 
tagadnia; Exezellencziád mind fölséges Urunkhoz, mind pediglen édes hazájához bö 
mértékkel mutatott hazaíiságát és kegyes jóvoltát; ki is örök emiékezétben liia'rad 
és mindenkoron nagy böcsben tartat ik." 

-) Becsky Gyarmathot, Nagy-Szekercst, Kömört, Matolcsot, N'abrádot és Mándot 
já r ta fel 1729. ápril havában. 

3) Károlyi levélt. „Memoriale" ,,A dohány között — mondja a jelentés — 
semmi különbség nincsen akár Szabolcsban, akár Biharmegyében, akár Szatnuír vár-
megyében termett tegyen. 

4) U. o t t : ifj. Mohos István jelentése Károlyihoz 1732. okt. 3. 
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nem tudjuk. Az akták közölt ez ügyre vonatkozólag csak egy táblázat 
található, mely megállapítja, mennyi dohányt, gabnát és takarmányt 
kötelesek Szathmárniegye egyes községei beszolgáltatni az 1730. évre 
adójuk fejében.1) E táblázat szerint az egész vármegyére 4160 mázsa 
dohány vettetett ki. Lehet, hogy a Spitz-féle ajánlattal összefüggésben 
van Károlyinak amaz ajánlata is, melyet az örökös tartományok appal-
dójához nyújtott be. Ez ajánlat szerint a Tiszántúl egy társulat alakult, 
mely kötelezi magát, hogy minden évben 10 évig „az felséges urunk 
appaldójában adminisztrál" 20 ezer mázsa dohányt. Akár bö, akár 
sziik a termés, mázsáját 8 frt,-ért adja. Ha kell, a társulat hajlandó 
a dohányt Budára vagy Pozsonyba szállítani ; az első helyre egy, az 
utóbbira két forintot számítván mázsánkint a szállításért. Az ajánlat-
tevő gróf azonban, a szállítás helyett, czélszerübbnek tartaná Károly-
ban, vagy Szathmárt egy dohánygyár fölállítását.2) Ugy látszik, ennek 
az ajánlatnak volt is foganatja, mert a dohánybeváltás tényleg meg-
kezdődött Károlyban. Egy ilyen dohánybeváltásról szóló hivatalos jelen-
tés még 1738-ból is- van a; Károlyi levéltár aktái között.3) 

Mindezek a dolgok korántsem elégítették ki Károlyi óhajait/ Ö 
sokkal nagyobbszeiii vállalatot akart létesíteni. Egy hatalmas, milliókkal 
dolgozó kereskedelmi társulat létrehozásán fáradozott, mely nemcsak a 
dohányt, hanem az ország összes termékeit értékesítette volna, s 
Magyarországot az összes világpiaezokkel összeköttetésbe hozta volna. 
E nagyszabású terven sokáig dolgozott.4) Kiindulási alapja az 1722—23-i 
országgyűlés 116—122. törvényezikkei voltak, melyek az ilyenféle tár-
sulatok létrehozását nemcsak kívánatosnak mondották, hanem azok 
támogatására esetleg bizonyos lüke kölcsönözését is kilátásba helyezték. 

Miután előzőleg sikerült néhány gazdag zsidó kereskedőt társul 
megnyernie; ismét fölszólította a vármegyéket a dohánytermelés, a föld-

') Károlyi levéltára. „Anno 1729. intuitu permansionis sublevapdaeque miserae 
et aere penitus deátitutae plcbis in annum affuturum militarem, factae tabacae, de et ad 
rationem intertenendae militiao naturalium repartitio sequitur in huné, modum." 

-) U: ott. Projectem appaldatori communicatum. A tervezet szerint ez is a 
szegény nép fölsegitésére volt irányilva. A fölállítandó gyár fiókja lett volna a ham-
burginak. Az appaldátor biztosítás ezéljából 30,000 frtot törvényes kamat mellett 
köteles letenni. A szerződés, 10 cvre szól, s ez idő,alatt az osztrák appaldátor. mással nem 
köthet szerződést. 

3) U. ott. Egy ilyen dohánybeváltásról szóló hivatalos jelentés igy kezdődik : 
„Anno 1738. die 29. aprii. Minthogy az con tractusnak ténora szerint, az dohánynak 
devechója vagyis elvitelének terminusa, napja már régen elmúlt, azért ad requisitio-
nem Samuelis, Adami, Abrahami, Isák et IJenodicti Natii judacorum Kàrolyiçimum 
az úr T. X. és vitézlő Redek Kristóf praefectus úr parancsolatjából mázsálván bál 
dohányokat az alább irt mód szerint." stb. stb. 

4) U. ott. Fogalmazványai már 1723-tól fogva vannak majd minden évből. 
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müvelés és állattenyésztés előmozdítására. Majd a főurakhoz, főpapság-
hoz s a gazdagabb földbirtokosokhoz fordult, hogy azokat is meg-
nyerje a vállalat számára. Ö maga összes, roppant kiterjedésű birtokait 
felajánlotta a vállalat számára gazdaság iizésére és gyárak emelésére. 
Azoknak, kik a termékeken kívül hajlandók lettek volna nagyobb tökével 
is támogatni a társulatot, fényes kamatokat helyezett kilátásba. 

A Károlyi által kidolgozott és a szövetséges társak által elfogadott 
tervezet szerint a társulat 5—6 millió tökével kezdte volna meg műkö-
dését. A társulat hivatalos czime: „Generale Commercium Sub Corona 
Regni Hungáriáé" ; czélja : a haza javának előmozdítása s az adózó 
nép nyomorának enyhítése. A társulat a dohánynyal, marhával, gyapjú-
val, bőrrel, mézzel, viaszszal, kénesővel, gubacscsal. kenderrel, birkával, 
disznóval, borral és a gabonával való kereskedést űzte volna. A terve-
zett gyárak felépitése után azonban iparczikkek kereskedésére is rátér 
vaia. A társulat, a királyi privilégium elnyerése után, raktáraival, 
épületeivel és üzleteivel együtt egyedül ö felségétől függne, a kinek a 
királyi diploma fejében 100,000 forintot ajánl fel. A diploma elnyerése 
után, a kivitel és behozatal a társulat kizárólagos joga. A külföldieknek 
a behozatal a társulat által kijelölt helyekre engedtetik meg. Bennt az 
országban a „praeemtio" és a kereskedés mindenkinek meg lesz engedve. 
A szövetkeze hatj landó a harminczadot az egész országban kibérelni. 
A társulatnak bárki tagja lehet, ha 500 forinton felüli tőkével csatla-
kozik a közös alaphoz ; s aztán a beszolgáltatott tökéhez mérten osz-
tozik a nyereségben. A társulat működésének megkezdése után hajlandó 
a megyék és királyi városok adóhátralékait kifizetni a törvényes kamat 
vagy a piaczi áron adandó termékek fejében. A városok ós megyék igy 
tömérdek végrehajtástól és kellemetlenségtől szabadulnának meg. 

Szükséges azonban, hogy ö felsége mind az országban, mind kül-
földön támogassa a társulat érdekeit, s hogy a Szobieszky lengyel 
királylyal kötött kereskedelmi szerződést megújítsa. IIa az árúknak 
kivitele külföldre, s az iparczikkeknek behozatala az országba meg lesz 
engedve, kezdetét veszi a kereskedés az Adriai-, a Fekete- és a Balti 
tenger felé. A társulat működése nagy haszonnal fog járni. Először is a 
termékek összevásárlásával elősegíti a pénzforgalmat, s könnyebbé teszi 
az adófizetést. A bevitel és kivitel révén nagyban fog növekedni a vám-
és harminczad-jövedelem, s az ország lakói könnyebben hozzájuthatnak 
a különféle külföldi kereskedelmi czikkekhez. Az adózó nép, haszonra 
lévén kilátás, munkára ösztönöztetik. A külföldi nemzetekkel való érint-
kezés napról-napra sürübb lesz; azonkívül számos alkalmazandó ifjú fog 
kiképeztetni. Végül a társulat összes jövedelmének fele ő felségét illeti. 

A társulat elnöke Károlyi Sándor gróf, főbb tagjai Meskó Ádám 
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br., Szentiványi János br., Orczy István br., Gyulay Ferencz br., Pcrcnyi 
Pál br., Pcilocsay Mibály és György br., Patay Sámuel, Biró István, 
Györy Péter, Lányi Pál, Wiczén Mihály, Andrássy Zsigmond, Stcczel 
Kristóf, Halász Péter, Benlcovics János TA szabad királyi városokat 
Baranyay Mihály, Englmayer Jakab, Glaczinyer Mihály és még néhányan 
képviselnék. Kívánatos még, hogy Eszterházy József grf. és Erdödy 
József grf. is a társulatba lépjen ; mert ez esetben a horvátországi 
kereskedelem s a dunáninneni és tuli legeltetés kérdése is meg volna 
oldva. A külföldi társak később fognak megneveztetni. 

Az uj társulatnak első dolga lenne a dohánygyártás és a szük-
séges raktárak épitése. A dohánygyár fölépítésére a legalkalmasabb hely 
Nagy-Károly ; mert e város vidékén termesztenek legtöbb dohányt s mert 
a dohánytermelő megyék: Abauj, Zemplén, Ung, Szabolcs, Bereg, Bihar, 
Ugocsa és az erdélyi részele mintegy körülzárják a várost. Aztán a leg-
főbb dohányvásárló ország: Lengyelország csak háromnapi járásra van 
ide. Összeköttetésben van a Tisza part ján fekvő s Károlyi tulajdonát 
képező ocsvai várral és uradalommal, honnét a Tisza," Kraszna és 
Szamos folyókon bármerre hajózhatni. Ép ez okból Ocsván raktárokat 
is lehet épiteni; az ettől egy mértföldnyire fekvő krasznai malmokat 
meg gyártásra lehet használni. 

A második gyár építésére a tótmegyeri uradalmat és várat ajánlja 
Károlyi. Közel lévén a Dunához, ide lehet szállítani a szerémségi és 
szlavóniai dohánytermést, melyet feldolgozás után, Morva és Ausztria 
felé könnyű volna szállítani. Különben, ha a társulatnak ugy tetszik, a 
második gyárat Pozsonyban is fel lehet épiteni. A harmadik belv, ahol 
azonban csak dohányraJctárctk lennének, Hódmezővásárhely volna. Ide 
gyűlne össze a temesvár-bánsági, a bácskai s részben az erdélyi dohány. 
Ezen főraktárakon kivül, minden két-három vármegyében fiókraktárakat 
is kell épiteni. 

E tervekhez mellékelve van a dohánykereskedelemböl várható 
haszon kiszámítása. A dohány mázsáját a társulat átlag 6 forintért 
venné ; a szállítás 40 kr.-ba, a gyárakból való elszállítás 2 frt.-ba a 
gyári kiadások 4 frt.-ba kerülnének. Az eladás mázsánkint 16 frt-ért 
történnék. A tiszta haszon tehát 3 frt 20 kr. Ha pedig a dohányt kül-
földre szállítják, a tiszta haszon mázsánkint 12 frt 25. A burnót mázsáját 
itthon 30 írtért árusí tanák; ebből levonván a 16 frt 40 kr előállítási költ-
séget, tiszta haszonnak 13 frt 20 kr marad. A külföldi elárusitásból a 
a haszon háromszor ekkora volna. 

Mindezek a számadások reális alapon nyugodtak ; mert az eladásnál 
a legcsekélyebb hasznot vették számításba. Világosan látszik ez, azon 
árakból, melyeken ez időben az örökös tartományokban a dohány és burnót 
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lihlsllUitolt. A külöiilöle bumollájok az örökös tartományokban fontön-
klnt a következő áron kéltek: az „alla minuta" 1 írt 4 kr., a „mille 
fiori" 2 frt, a „ f rangepani" 3 frt, a „rapè" 1 frt 30 1er., a „rannata" 
2 frt, a „görzi" 1 frt, a nyolczfele spanyol 3—8 frt, a brazíliai 12 frt, 
a „folio di Levante" 1 frt 12 kr-ért. A leveles dohányok közül a nálunk 
is termesztett basa-dohány mázsáját 100 frt., a hollandi kanasz tört 
600 frt., a közönséges magyar dohányt 18 frt, a jobb fajtát 24 frt, a 
a morvát 3 frt 60 kr. a havannát 30 frt-ért árusították. •*) 

Ilyen lévén a burnót és dohány bolti ára, ha a társulat évenkint 
100,000 mázsát hozott volna forgalomba, szép haszonra lesz vaia szert. 
Már pedig a tervezet szerint legalább 100,000 mázsa elárusitására szá-
mítottak. Meg kell jegyeznünk, hogy a dohánytermesztés felvirágozta-
tása érdekében az uj kereskedelmi szövetkezet a finomabb faj ta kül-
földi dohány magokat, a kellő u tasitások kíséretében, ingyen osztotta 
volna szét a termelök között. 

A többi nyers terményékböl2) származható hasznot is pontosan 
kiszámították, valamint a papir és más iparczikkek gyártásából eredő 
nyereséget is. A külfölddel folytatandó kereskedés megkönnyitése czéijából a 
már említetteken kivül nagy raktárakat akarták építeni Ausztria felé Óvárott 
és Mçgyeren, Stájerország felé Szent-G'othárdon, Horvátország és Adria 
felé ' L é g i á d o n és Lindván, Csehország félé Puszta-Pócson, Törökország 
felé Belgrádban és Orsován, Lengyelország felé Dunajeczon ós Paloesán, 
végül Olaszország felé Károlyvárosban. 

A dohánygyárak, raktárak helyeinek s a birtokoknak mégtekirité-
sére Károlyi íéhivta Bécsből a'Sole Fei'èncz Józsefet, a ki ugy ezeket, 
mint a társulat ogész szervezetét alaposan megvizsgálta, s helycfeelte. 

Miután mindent pontosan elkészítették, nem volt más hátra, mini 
a tervek megvalósítása, illetve a királyi diploma' kieszközlése. Sajnos ez 
Kárplyi nagy befolyása és messze kiterjedő összeköttetései daczára sem 

20). Károlyiak levéltára. 
si) U. o. többféle projeclum van a marhakereskedésre vonatkozólag. A dohány 

mellett a marliakeréskedcst is nagy arányokban akarta űzni a társulat . E czélból elő-
ször is a marhatenyésztési akarta felvirágoztatni. Hogy ez annál könnyebben sikerül-
hessen, ő felségének ajánlatot nyújtott be a tatai és ecscdi roppant uradalmak meg-
vásárlására. Az ecsedi uradalomban dohányt akartak termelni és mintegy 3000 marhát 
tartani. Ezenkívül 3 nagy gulya létesítését tervezték ; az első Fejér óá TolnUmegyibeu 
a második a Duna és Tisza közt, a harmadik a Tiszántúl tar tatot t volna. Mindegyik gulyá-
ban az első évben 1000 darab tehén lett volna ; ezt a számot aztán évenkint 1000 darab 
3—4 éves üszővel szaporították volna. A marhakereskedést az első két évben 
30,000 pár ökörrel akarták megkezdeni. A tervezet szerint egy pár 9—10 mázsás 
ökör 40 frt.-ba került volna. Minden pár külföldre szállított ökör után 16 frt 30 kr. 
fiszta haszonra számítottak. 



'131 

.sikerült,' s igy a nagy terv dugába dőlt. Az okokért nem kéli messze 
kutatnunk. Károlyi terve, Ausztria kereskedelmi politikájával homlok-
egyenest ellenkezett. Naivság volt tőle azt remélni, hogy Ausztria 
Magyarország egész külkereskedelmét, s hozzá magyar társulatnak bérbe 
fogja engedni, mikor az osztrák hatalmi köröknek czéljá mindig az volt, 
hogy hazánkat állandóan gyarmati függésben tartsák. De ha e szem-
pontból naiv volt is,' Károlyi Sándor gróf nagyszabású terve, hazai 
kereskedelmünk történetének mindenkor becses tanúsága lesz ! 

IV. 

Utolsó kísérletek a uohánymoiiópóiíam behozatalára. 

Az 1731. év tavaszán Dominici Gásjiár milanói kereskedő, az 
udvari kánczelíáriának és a helytartótanácsnak azt az ajánlatot lette, 
hogy ö és társai bizonyos feltételek mellett hajlandók a magyar dohány-
kereskedést évi 60Ò0 írtért 10 évre bérbe venni. 

Az udvari kanczellária azon reményben, hogy a befolyó jövedelem 
a kanczellária javadalmazására lesz fordítható, szívesen vette az aján-
latot, s átiratában azzal az okadatolással adta a helytartótanácsnak 
tudtul, hogy Dominici ajánlata, összhangzásban lévén az 1723. évi 
országgyűlés 116. törvényczikkével, minden tekintetben hasznos lesz az 
országra nézve. A dohánykereskedésböl befolyó hasznot eddig ugyanis 
csak a külföldi örmények és görögök söpörték be, mig az ajánlat elfo-
gadása esetében, a haszon az országban marad. Azonkívül a dohány-
ültetés is nagyobb virágzásnak fog indulni. Eddig ugyanis sokan csak 
azért nem termeltek, mert alkalmas veyöre nem találtak, de ha a ter-
melöket biztosítják, hogy a dohányt illő áron megveszik, a parlagon 
heverő földeket mind be fogják ültetni. Ezért a kanczellária évi 9000 frt 
fizetés fejében hajlandó volna a magyar dohánykereskedést Dorhioicinek 
bérbe adni, mely jövedelemből a kanczelláriai hivatalnokoknak 74.684 
forintra rugó fizetési hátralékait törlesztené.1) 

A helytartótanács szintén elfogadhatónak találván Dominici aján-
latát , 'megkezdte véle a tárgyalásokat. Ézl annál inkább megtehette, 
mivel maga a király is helyeselte az appaldo behozatalát. Csak az abból 
bejövendő évi 9000 frtra vonatkozólag határozott akkép, hogy 5000 frt 

' ) Kanczelláriai levéltár 1731. maj. 28. Concept. Referad, 
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a kanczellúiiai hátralékok törlesztésére l'ordititi,ssék, 400U frt pedig a 
„kufsteini pénztárba" szolgáltatandó be.1) 

A helytartótanács befejezvén az előzetes tárgyalásokat, 1731. ápril 
18-án meg is kötötte Dominicivel a szerződést. A 12 pontból álló egyezség 
szerint Dominici 10 évig kizárólagos jogot kap a dohánykereskedés 
iizcsére Magyarország egész területén. Köteles az országot mindenféle 
doliánynyal ellátni, a lakókat a dohánygyártásra betanítani s őket 
alkalmazni, noha idegen nemzetiségűek alkalmazására is joga van. 
Tartozik a Magyarországon termett s a kijelölt raktárokhoz szállított 
összes dohányt készpénzért, első kézből beváltani. A bérlet fejében 
ő felsége kincstárába évenkint 8000 frtot fizet négy részletben.2) Ha a 
szerződés jóváhagyatik, minden kereskedő köteles lesz a birtokában 
lévő dohánymennyiséget Dominicinek egy hónap alatt bejelenteni. Viszont 
ö, a kamatok s egyéb kiadások leszámításával tartozik azt készpénzért 
beváltani. Dominici és érdektársai, az 1723. évi 51. és 64. törvényezikkek 
alapján, a helytartótanács hatásköre alá fognak tartozni, s gazdaságot 
nem űzhetnek. A dohánybeváltásnál a raktárokhoz való szállításért az 
1729. évi 5. törvényezikk3) alapján, mórföldenkint minden mázsa után 
2 krajezárt, a a hegyes vidéken pedig 3 krt tartozik fizetni. A távolság 
mindig a termelő lakóhelyétől számítandó. A befolyó bírságpénz fele 
ö felségeé, fele a bérlőé. Ha a szerződéses 10 év eltelte után a dohány-
kereskedés bérletét más kapná meg, az illető köteles lesz töle a 
készletet beváltani. Dominici az építendő gyárakon kivül óvadékul 15 ezer 
forintot tartozik letenni a bécsi polgári banknál. Halálozás esetén a 
bérletet örökösei vagy érdektársai folytathatják. A helytartótanács a 
bérlő szövetkezetet a szükség szerint támogatni s a szerződésben kikö-
tött jogok megsértői ellen védeni fogja.4) 

A helytartótanács jóhiszemülcg kötötte meg e szerződést, s nem 
is gondolt arra, hogy törvényes jogának gyakorlása összeütközésbe hozná 
ugy a kanczelláriáva.1, mint a császári kamarával. A kanczellária rossz 

1) Kanczell. levéltár. Elnöki iratok 1812. évi 241. sz. A kanczellár 1812-ben kikérvén 
a dohányra vonatkozó iratokat, azok többé nem kerüllek vissza a levéltárba. Az okiratok 
kivonatai azonban az elnöki fölterjesztéssel együtt megvannak ilyen czim alatt ; 
„Auszug aus den in Ansehung der Tabakpachlung in Ungarn in dem Archive der 
k. ung. Hofkanzley vorgefundene Acten". Sajnos, e rövid kivonatok csak 1731-től 
17334g ter jednek. 

2) Háború vagy pestis pusztítása esetében megszűnik a szerződés érvénye. 
8) Ez a törvény a sószállitásra vonatkozik. 
4) Károlyi levéltár : Tractatus Tabacae. Conditioncs super quaestu Tabacae 

cum Domino Gasparo Dominici conccrtatae per eundein quoque subscriptae, eonfor-
mitateque articuli 116. 1723. sub nomine commercii publici in regno hoc Hungariac, 
publico per Consilium Locumtcncn. Regium utiles et practicabiles inventa? 1731. 18. 
Április Posonii. 
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néven vette a. szerződés megkötését, főleg azért, mert a helytartótanács 
nem vette figyelembe az általa ajánlott föltételeket.1) A császári kamara 
viszont Ausztria érdekeit látván megsértve a szerződés által, azon igye-
kezett, hogy a szerződésből semmi se legyen. Azelőtt, mikor még a 
magyar dohánytermelés nem öltött nagyobb mérveket, s az ország nem 
vált Ausztria piaczává, a császári kamara volt az, mely az appaldót 
mindenáron be akarta hozni Magyarországba. De most, mikor a magyar 
dohánytermelés haszna az osztrák appaldó révén mindig Ausztriába 
vándorolt, határozott veszedelmet látott a magyar dohánykereskedés 
önállósításában. Az volt tehát a törekvése, hogy vagy megakadályozza 
a magyar appaldó életbeléptetését, vagy teljesen kiszolgáltassa azt az 
osztrák érdekeknek. E törekvésében2) a magyar kanczellária is hü 
szövetségesévé szegődött. 

A helytartótanács tőle telhetőleg küzdött a kettős áramlat ellen, 
élés szavakkal tiltakozott ö felsége előtt a kanczellária és a kamara 
erőszakos beavatkozása ellen a magyar kereskedelmi ügyekbe,3) de hát 
tiltakozásának nem volt foganatja. A hol Ausztria érdekei lépitek elő-
térbe, ott magyar törvény semmit sem hasznúit. 

A császári udvari kamara és a kanczellária még a szerződés meg-
kötése előtt azt kivánta a helytartótanácstól, hogy Dominicivel évi 9000 
frt fejében kösse meg az egyezséget, s hogy az osztrák appialdó kiváll-
ságát Magyarországban továbbra is érvényben tartsa, vagyis, hogy az 
osztrák appaldátorok nálunk első kézből vásárolhassák össze a dohányt 
és szabadon vihessék ki.4) A magyar dohány tehát csakis az ö révükön 

') Károlyi levéltár a' Sole levele Károlyi Sándorhoz. 
'-) Horváth Mihály. „Az ipar és kereskelem története Magyarországban" czimű 

munkájában (Kisebb tört. munkái III. 178. 1.) a dohánykereskedés történetéről is szól, 
de mindaz merőben ellenkezik az itt felhasznált eredeti okiratokkal. Szerinte bizo-
nyos Dominico nevű ember 1732. aug. 6-án megkapta Magyarországban a dohány-
kereskedés bérletét, holott ép akkor utasították vissza Dominici (s nem Dominico) 
ajánlatát. Az appaldót pedig ügy fogja föl, hogy azt a bécsi kamara akarta behozni 
hazánkba, de a kanczelláriánál erélyes visszautasításra (!) talált. 

8) A Károlyiak levéltárában megvan a helytartótanácsnak ezen 1733. jut. 31-i 
éleshangn felirata az esztergomi érsek, Pálffy János, Károlyi Sándor, Eszterházy 
Ferencz, az egri püspök, Mórocz, Sauska és Fabiankovicz helytartótanácsok aláírásával. 

4) Közös pénzügyminisztérium levéltára. Az osztrák dohánybórlö : Dominicus 
De Saneto Nicolao szerződésének 10. pontja erről igy szól : „praevisum est, cum 
contractus iste solunimodo provincias Germanico — liaereditarias (ubi privativa isla 
administratio actualiter stabilita) in se continent, econtra in Hungaricis Provinciis 
ipsissimum privativem breviter quoque introducetur, hine Camera Caesarea Aulica 
in puncto noviter elaborando contractu quoque cum ipso conveniat. Si vero eveniret, ut 
alieni alteri negotium Tabacac in Regno Hungáriáé concederetur tune in simili provide-
bitur, uti ipsi Appaldatori Austriaco libera eocmptio neccssariae Tabacae et quidem a 
prima manu (absque en, quod Administratio Hungariea quidquam sive directe, sive 
indirecte desuper imponat ani ab co praetendat) in Hungária reservata maneat" ! 
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juthatott az örökös tartományokba. A kanczellária és kamara ezenkívül 
azt is követelte, hogy a leendő magyar appaldátor raktáraiból nyereség 
nélkül, engedjen át az osztrák appaldátoroknak annyi dohányt, a meny-
nyire ezeknek szükségük van. A kamara és ö felsége még azt is 
kívánták, hogy a dohányUltctés nálunk is. előzetes engedélyhez legyen 
kötve. Az engedély azonban mindenkinek ingyen adassék.1) 

Ez utóbbi követelést maga az udvari kanczellária is megsokalta. 
A mint ö felségéhez benyújtott fölterjesztésében irja, ez a kikötés 
tönkretenné az egész ügyet, s ugy járnának vele, mint, az 1702. és 
1721-iki kísérletekkel. Majd ha egyszer megszokta a lakosság az appaldó-
intézményt, akkor minden nehézség nélkül lehet korlátozni az ültetési 
szabadságot. De most annyi ezer nemes aligha tűrné nyugodtan, eddig 
élvezett termelési szabadságának megszorítását, erőszakkal és katonai 
hatalommal pedig nehéz lenne boldogulni.2) Különben is ö felségére 
nézve sokkal jobb, ha az appaldo csöndben és szeliden kezdődik meg, 
mintha, kezdettől fogva nehézségek gördittetnének elébe. Aztán a hely-
tartótanács az appaldót amúgy is a dohánytermelés fölvirágoztatása 
czéljából akarja behozni. 

E fölterjesztésre ö felsége csakugyan elejtette a dohány ültetésre 
vonatkozó előzetes engedély kérdését. Azonban az osztrák dohány? 
adminisztrátoroknak eddig élvezett kiváltságait a magyar dohány vásár-
lása körül, a kamara óhaja értelmében, továbbra is fentartatni kívánta. 

A Dominici-vel és érdektársaival kötött szerződés tehát a fölter-
jesztett alakban meg nem crösittetett, hanem 1732. augusztus 6-án a 
helytartótanácsot felszólították, hogy Dominici-vel u j egyezséget kössön, 
illetve a régi szerződésbe vegye be az osztrák dohánykereskedés bérlő-
jének fentebbi kiváltságait, s a 8000 frtnyi bérösszeget 9000 frtra emelje 
föl. Az igy elkészített szerződést a király hatalmánál fogva jóváhagyja, 
s Dominiçi-nek a 2250 frt taksa lefizetése után a királyi privilégiumot 
kiadatja.8) E királyi leiratról az udvari kamara aug. 8-án értesíttetett.4) 

A helytartótanács, a felsőbb parancsnak megfelelően értesitette 
Dominici-t a királyi leiratról. Dominici azonban — a mint a helytartó-
tanács irta a kanczelláriának — éppenséggel nem volt hajlandó a 
királyi privilégium kivételére és a taksa lefizetésére, mert az osztrák 

9 Kanczellária levéltár. Concept. Referadarum 1731. jut. 1. „pracmissa facilitate 
sominandi, quae (landa érit gratis" etc. 

2) 11. o. „tot milioni nobilos liane assuetam libertatém circumscribi et ad 
neeessitatem levandi schedae permissionis limitari non patirri tur" etc. 

3) Károlyi levéltár: „Tractaüis Tabacae" czimll csomagban m e g v a n másolata 
két példányban, 

4) Kanczell. ltár. Elnöki iratok 18.2. évi 241. sz. 
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appaldálornak nyújtandó előnyükbe semmi szín alatt sem akart bele-
egyezni. Söt azt kívánta, hogy a 15 ezer forintnyi óvadék-összeg felöl 
uj pontot vegyenek a szerződésbe. Ha ugyanis Magyarországon az 
appaldó- ügyében akadályok és ellenzések merülnének fel, s a vállal-
kozók nem boldogulnának, az óvadék-összeg nekik a szerződéses 10 
éven belül is bármikor visszafizettessék.-1) 

Mig Dominici kapaczitálása folyt, a dolog egyszerre váratlan for-
dulatot vett. Dominici érdektársai ugyanis, akik eddig az összes kiadásokat 
viselték, észrevették, hogy Dominici rá. akar ja őket szedni, s a privilé-
giumot csak a maga nevére kívánja kiállíttatni, holott a vállalathoz 
szükséges pénzt ők adták össze. Pottendorfer zsidó kereskedő tehát a 
maga és társai nevében, kérelmet nyújtott be, hogy a kiadandó privi-
légiumba az ö nevét is vegyék be ; mert ö a vállalat förészese, Domi-
nici csak a nevét adta oda. Ö elfogadja ő felsége összes feltételeit, ha 
a privilégiumot számára kiállítják.2) 

A helytartótanács a dolog megvizsgálására bizottságot küldött ki. 
A vizsgálat kideritelte, hogy Dominici teljesen vagyontalan és megbiz-
hatlan ember, a ki a zsidóknak zsoldjában áll, azok kegyelméből él, 
de azért azokat is befonta. Mivel pedig Pottendorfernek és társainak, 
kik szintén zsidók voltak, a hazai törvények szerint8) nem lehetett 
kiadni a privilégiumot, a helytartótanács ugy velük, mint Dominicivel 
minden további összeköttetést beszüntetett.4) 

Még mielőtt a dolog ilyen fordulatot veit volna, Bedenheimer 
József és philippopolisi társai, továbbá Oppenheimer gazdag zsidó keres-
kedők érintkezésbe léptek Károlyi Sándor gróffal, s neki a dohánykeres-
kedésre vonatkozó terveiket előadták. Károlyi készséggel hallgatta meg 
a gazdag kereskedők okos megjegyzéseit, s azonnal hajlandóságot is 
mutatot t a velők való szövetkezésre. Mikor pedig meggyőződött, hogy 
ezek segítségével esetleg a már ismertetett nagy kereskedelmi vállalatot 
is megindíthatja, szerződésre lépett velük. 

Az 1732. október 25-én Nagy-Károlyban kötött egyezség szerint 
Károlyi kötelezte magát, hogy a Dominici-féle 1731-iki dohány-appaldó 
jogot megszerzi, a kieszközlendő kii*, privilégiumba a nevezetteket, mint 
társait bevéteti, a türelmi adótól őket fölmenteti, s számukra szabad 

') Kanez..levélt, kivonatban és a Károlyi levéltárban teljes másolatban. 
2) Károlyi levéltárban. „Tractatus Tabacae" czim alatt másolatban. 
s) Ez csak a kanczellária felfogása volt, meri a hazai törvények szerint 

csupán a vámoknál és harminczadoknál nem volt szabad zsidókat alkalmazni s csak 
ezeknek bérletéből voltak kizárva. A kereskedés azonban a türelmi adó lefizetése 
után, teljes szabadságukban állott. 

4) A bizottság jelentése meg van a Károlyiak levéltárában. 
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kereskedési engedélyt s/erez. A megalakulandó kereskedelmi társulat 
feje Károlyi Sándor, vagy lia lesz. A befolyó jövedelem negyedrésze a 
kiadások leszámítása után Károlyit illeti. E kiadások közé számíttatik 
az a 10,000 forint, melyet az érdekeltek már letettek, s az a 10,000 
is, melyet még ezután kell letenniök. Ha azonban — amint megegyeztek — 
még egy társat vesznek föl a szövetkezetbe, akkor Károlyit a jövede-
lemnek csak egy ötöde illetheti. Minden ügyet közös megegyezéssel, 
esetleg szavazás utján intéznek el. Az érdekelt felek minden tehetsé-
güket a társulat ügyeinek fogják szentelni. A tervezett gyárakat, mal-
mokat, raktárakat és kölyüket Károlyi birtokain fogják építeni. A szer-
ződés egyelőre 10 évre szól.1) 

Az egyezség megkötésével egyidejűleg kiszámították azt is, mennyi 
hasznot várhatnak évenkint a dohánykereskedésböl.2) Évenkint átlag 100 
ezer mázsa dohány vásárlása 600,000 forintba kerülne ; a gyártás 
költségei 100,000, a szállítás 150,000 ö felsége része 124.000 frt-ra 
rugna. Vagyis összes kiadásul 1.024,000 frtot vettek föl. Az eladásból 
befolyna 20,000 mázsa közönséges leveles-dohány után 280,000 frt. 
25,000 mázsa burnót után 700,000 frt, 4000 mázsa „rapò" után 200,000 frt, 
5000 mázsa spanyol dohány után (á 150 frt) 750,000 frt, 40,000 mázsa 
Olaszországfelé szállítandó nyers dohány után 480,000 frt, a hainburgi 
gyárnak szállítandó 6000 mázsa nyers dohány után 72,000 frt. Az 
összes bevétel tehát a számitások szerint 2.482,000 frt-ra rugott volna. 
Levonván ebből az 1.024,000 frt alaptöke 6°/o-os kamatját és a kiadá-
sokat, tiszta haszonnak 1.396,660 frt maradna. Ebből, mint negyedrész 
Károlyira és társaira egyenkint 349,140 frt 20 kr. esnék.3) 

Miután igy a kellő számításokat megtették, Károlyi a maga és 
társai nevében be is nyújtotta kérvényét a helytartótanácshoz a dohány-
kereskedés bérletért. Ajánlatában elmondja, hogy Dominici nem alkal-
mas a magyar dohánykereskedés vezetésére ; mert sem az országot, 
sem a hatóságokkal való érintkezés módját nem ismeri ; érdektársait 
meg már előre kizárta a szerződésből. Ezért ő és fia, Károlyi Ferencz 

') Károlyi levéltár: több eredeti példányban. 
2) U. o t t : „Computus ([uidnam tabaea relnenda et fabricanda quolibet anno cum 

salariis pro officialibus exsolvendis in variic qualitatibus constaret". 
3) Kidolgozták a gyárak é.R raktárak terveit is. Az egész adminisztráczió élén 

egy felügyelő állott volna 3000 frt. fizetéssel : alá lett volna rendelve 27 különféle 
hivatalnok, úgymint titkárok, ügyészek, Írnokok, tisztek, regisztrátorok stb. A pozsonyi 
gyárban és raktárban 72 ember — köztük 20 asszony — lelt volna alkalmazva. Az 
első gyáros (fabricator primaritis) 3000 frt fizetést, a többi kevesebbet kapott volna. 
A károlyi gyárban és raktárakban szintén 72 ember kapott volna alkalmazást. (Spcci-
íicatio personalis, quomodo per societatem g<meralem administrationem officiales 
necessarii uti et in fabricis et depositoriis salarari debent".) Károlyi levéltárban. 
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gróf valamint társaik magukra vállalják a • Dominici-vel kötött szer-
ződést, s elfogadják a legfelsőbb elhatározásban kikötött föltéte-
leket is. Viszont azonban ök is kívánják, hogy zsidó érdektársaik 
a türelmi adó alól fölmentessenek, a dohányt az egész országban sza-
badon vásárolhassák, s nevük a privilégiumba bevétessék. Azonkívül a régi 
szerződés eme kifejezését: „Magyarország összes dohányát" stb. ki kell 
egészíteni akkép, hogy a temesi bánsági és szerémségi dohánykereskedés 
is beleértendő legyen. A hamburgi dohánygyárral pedig előre meg kellene 
egyezni, mennyi s milyen minőségű magyar dohányra volna szüksége.1) 

A helytartótanács szivesen fogadta Károlyi ajánlatát, s a tárgya-
lások megkezdése czéljából bizottságot küldött ki. A tárgyalásokról 
jegyzőkönyvet vettek föl.8) Ebből kitűnik, hogy Károlyi ellenezte az 
osztrák dohánybérlőnek Magyarországban élvezett kiváltságait, illetve 
azoknak további fentartását, ö felsége és a császári kamara pedig 
minden áron ragaszkodtak azokhoz. A helytartótanács viszont hallani 
sem akart arról, hogy a privilégiumba a zsidó kereskedők neveit is 
bevegyék ; legfölebb azt engedte volna meg, hogy Károiyi neve mellé 
ez a szó: „compagnie" is kitétessék.3) 

Ezen ellentétek miatt az ügy annyira összebonyolult, hogy a 
kiegyenlítést, illetve a szerződés megkötését egyhamar várni nem lehetett. 

A császári udvari kamara és kanczellária egyik átiratot a másik 
u t án váltják ez ügyben, s bár ö felsége 1733. tavaszán jóakaratukba 
ajánlotta Károlyi kérvényét, akadékoskodásukkal huzták-halasztották az 
ügyet.4) 1733. junius 17-én az udvari kamara egyik át iratában még 
mindig azt fejtegeti, hogy Károlyi az osztrák appaldátort ki akar ja zárni 
a magyar dohány vásárlásából, s ezzel a magas kincstárnak jelentékeny 
kárt akar okozni.5) Károlyi erre kijelenté, hogy hajlandó a bevásárlást 
megengedni, ha az osztrák appaldátor előzőleg mindig bejelenti, hol és 
mennyi magyar dohányt akar vásárolni. Ha pedig első kézből nem 
kapna elegendőt, köteles legyen a magyar bérlők raktáraiból vásárolni.") 
Az udvari kamara erre 1733. jul. 20-án kelt leiratában azt kívánta, 
hogy az osztrák appaldátor a magyar raktárakban válogathassa a leve-
lekel. Szükséges ez — úgymond — mert Károlyi társulatában zsidók 

' ) Károlyi levéltár. 
2) U. ott. 
3) Kanczell. ltár. Elnöki iratok 1812. évi 241. sz. A Károlyi l tárban megvan Károlyi-

nak a bizottság jegyzőkönyvére adott válasza. Érdemes megemlítenünk, hogy a bizott-
ság nem tartotta elegendő biztosítéknak Károlyi roppant birtokait, hanem azt kívánta, 
hogy ezeken kivül még 15 ezer forintot tegyen le óvadéknak. 

4) U. ott. 
6) U. ott. 

Károlyi levélt. Károlyi válasza eredetiben, 

(iazdasógtörtcneltni Szom'e 1808. 10 
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vannak, a kik a rossz levelekel becsempészik a jók közé s igy az 
osztrák gyáraknak kárt okoznak.1) 

Végre 1733. julius 24-én maga a király is a helytartótanácsnak 
meghagyta, hogy e vitás ügyben késedelem nélkül tudassák véle, 
elfogadja-e Károlyi az udvari kamara kikötéseit ? Ha igen, ugy a királyi 
resolutiót ki lehet adni számára.2) A helytartótanács jul. 28-án nyilat-
kozatra szólitván fel Károlyit, az Írásban kijelentette, hogy ő a császári 
kamara föltételeit, ámbár azok a magyar kereskedelemre nézve fölötte 
ártalmasak, már elfogadta, s czak azt a megszorítást kötötte ki, hogy 
az osztrák bérlő az időt és a vásárlandó mennyiséget előre köteles 
bejelenteni, ezt is csak azért, hogy többet ne vásárolhasson, mint a 
mennyire szüksége van, s hogy az esetleges visszaéléseket és csalásokat 
meg lehessen akadályozni. Igy állván a dolog, a helytartótanács fel-
szólítására nincs mit válaszolnia.3) 

A kamara és kanczellária akadékoskodásait ezúttal már a helytartó-
tanács is megelégelte. Midőn tehát Károlyi fentebbi válaszát jul. 30-án 
fölküldötte a királynak, erélyes hangon tiltakozott azok beleavatkozása 
ellen. A magyar kereskedelmi ügyek elintézése — úgymond — a törvény 
erejénél fogva egyedül a helytarlótanács joga. Bízik ö felsége kegyes-
ségében, hogy ezentúl meg fogja védeni törvényes hatáskörében, s nem 
fogja engedni, hogy a magyar kereskedelmi ügyeket más testület intézze 
az ország kárára.4) 

A magyar udv. kanczellária, mely a szerződés létrejöttét minden 
áron meg akarta akadályozni, az összes iratokat át tet te az udvari kama-
rához, azt hivén-, hogy ott majd ujabb nehézségeket fognak támasztani. 
E reményében azonban csalatkozott.5) Azért tehát ő maga támasztott 
ilyeneket. Először is a magyar gyárakba és raktárakba bizonyos ellen-
őrző intézmény behozatalát kívánta; másodszor meg kijelentette, hogy 
a kiadandó privilégiumba Károlyi zsidó érdektársainak neveit nem 
lehet bevenni, sőt a szabad kereskedést sem lehet részükre megen-
gedni.6) Az ellenőrző intézmény behozatala azért lett volna szükséges; 
mert Károlyi az évi 9000 frt bér helyett minden mázsa dohány után 
1 frtot ajánlott föl ő felségének. Mivel azonban a társulat maga go.n-
doskodott hasonló intézményről, Károlyi nem akarta magát ujabb terhek-
nek alávetni. 

1) Kancz. ltár. Elnöki iratok 1812. évi 241. sz. 
2) Károlyi levéltár. „Tractatus Tabacae" czim alatt másolatban. 
3) U. ott. A szerfölött rideg válasz, mutatja, mennyire boszantották Károlyit 

eme kiesinyeskedések. 
4) U. ott. 
6) U. ott. a Sole levele Károlyihoz 1733. jul. 25. Bécs. Részletcsen feltárja itt 

a kamara ; a kanczellária és a helytartótanács között felmerült czivódásokat. 
6) Kanczell. levéltár. Elnöki iratok 1812. évi 241. sz. 
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Ê folytonos huzavona nagyon bántotta Karolyit. Különös dolog 
is. hogy mikor már ő felsége is megsürgette az egyezség megkötését, 
a kanezellária, a helytartótanácsnak és Károlyinak boszantására folyton 
ujabb ós ujabb akadályokat gördített a végleges szerződés elé. Károlyi, 
ez ügyek tárgyalása alkalmával többször érintkezett, de Scindo Nicolao-
val az osztrák dohánykereskedés bérlőjével, s meggyőződvén annak jó-
akaratáról Magyarország iránt, minden dolgot tisztázni akart vele, 
megbízottját a'Sole Józsefet lehivatta Magyarországba, ki megvizsgálván 
az épitendö gyárak helyeit, terveit, s tanulmányozván a dohányterme-
lést viszonyokat, hosszas tárgyalásokat folytatott Károlyival. 

E tárgyalások meglepő eredménynyel végződtek. Károlyi Sándor 
gróf ugyanis a ' Sole és de Sancto Nieolao Domokos biztatására elhatá-
rozta, hogy az örökös tartományok dohánykereskedését is bérbe veszi. 
Az előzetes megegyezés szerint az osztrák tartományok appaldátora, 
De Sancto Nieolao beáll Károlyi társulatába, s az osztrák monopóliumot 
a magyarral együtt közösen vezetik. Minden befolyó jövedelem a 
magyar adminisztrácziónál kezeltetik. Amig a magyar gyárak felépülnek, 
a hamburgi gyár fog a szövetkezet rendelkezésére állani. Az Olaszország 
felé folytatandó dohánykereskedés, csak az esetben űzhető nehézség 
nélkül, ha az osztrák appaldó is a szövetkezet kezében lesz. Az a pénz, 
mely eddig az örökös tartományokból külföldre vándorolt, ezután 
Magyarország jövedelmét fogja növelni. Ö felsége bevétele is szaporodni 
fog, Károlyi meg halhatatlan érdemeket szerez ; mert hisz a vitás kér-
déseknek az a leghelyesebb megoldása, hogy Károlyi valamennyi örökös 
tartománynak s Magyarország appaJdóját is bérbeveszi. De Sancto 
Nicolao-nak vagyona, nagy hitele, ismerete és tapasztalata a magyar 
adminisztrácziónak rendelkezésére fog állani.1) 

A magyar dohány jövőjére nézve fölötte örvendetes lett volna, 
ha ez az egyezség tényleg életbe lép. Azonban rövid idő múlva maguk 
a szerződő felek meggyőződtek, hogy ilyen tervet az Ausztria érdekeit 
féltő udvari kamara sohasem hagyna jóva. Hogy tehát eddigi fárado-
zásuk és kiadásaik kárba no vesszenek, s hogy a dohánykereskedés 
ügyét egy-két évre vissza ne vessék, egyelőre elállottak a fentebbi 
egyezségtől. E helyett Károlyi és De Sancto Nieolao kölcsönös meg-
egyezéssel titkos szerződést kötöttek egymás közt. 

A szerződés első pontja szerint Károlyi magyar dohánykereskedelmi 
szövetkezetébe tiz évre társul fogadja De Sancto Nicolaot. A második 
pont értelmében Dc Sancto Nieolao a magyar dohánykereskedésböl 

•) Károlyi levéltár : „Motiva »ecimdantia intentionem illorum, qui exarendatio-
nem Austriacam quoque assumendam svadent" czim alatt. 

10* 
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befolyó jövedelemnek egynegyedét kapja. Viszont kötelezi magát, hogy 
a befektetéseknek és kiadásoknak egynegyedét ő fogja viselni. E czélból 
azonnal letesz 100,000 forintnyi összeget készpénzben. Viszont, a inig 
De Sancto Nicolao béreli az osztrák dohánykereskedést, Károlyi vagy 
társulata beáll társnak, s köteles a befektetéseknek, illetve a kiadások-
nak egynegyedét befizetni. Ennek fejében ő vagy társulata huzza a 
befolyó jövedelem negyedrészét. De Sancto Nicolao kötelezi magát, 
hogy az Ausztriában gyártott s ott jónak talált dohányfajokat a szerződés 
érvénybelépésétől kezdve a magyar gyárakból vásárolja. A magyar 
dohánykereskedelem adminisztrácziójába egy megbízottat küldhet, s ö 
maga bármikor részt vehet a tanácskozásban, hol az ügyeket szavazat-
többséggel fogják eldönteni. Ugyanígy Károlyi is küldhet egy embert az 
osztrák adminisztráczióba, s ezenkivül joga van maga helyett teljhatalmú 
megbízottat kinevezni, a ki az ő akadályoztatása esetében őt a gyű-
lésekben helyettesíti. Beretti, De Sancto Nicolao gyárigazgatója, nem 
ismervén a magyar viszonyokat, a magyar ügyekbe vagy a magyar 
gyárak vezetésébe nem avatkozhatik be. Különben jelenlegi állásában 
megmaradhat. De Sancto Nicolao igéri, hogy minden tehetségével igye-
kezni fog a magyar kereskedelmet fölvirágoztatni. Ha eleinte egyes 
dohányfajok hiányozni fognak a magyar gyárakból, ö kölcsönzi azokat 
saját gyáraiból. Viszont Károlyi is igéri, hogy támogatni fogja őt az 
osztrák dohánykereskedés előmozdításában.-1) 

Eme szerződést két példányban kiállították s mind a kettőt aláír-
ták. Holmi ellenkezésekre annál kevésbé számítottak; mivel a De Sancto 
Nicolao Domonkossal kötött osztrák bérletszerzödés 10. pontja egyenest 
kilátásba helyezte számára a magyar dohánykereskedés bárletét is. -) 
A jelzett pont szerint a dohánymonopóliumot rövid alatt be fogják hozni 
Magyarországba is, s ez esetben De Sancto Nicolaoval a császári udv. 
kamara uj szerződést fog kötni. Ha pedig megesnék, hogy a magyar 
bérletet más kapná meg, ugy biztosítani fogják számára Magyarország-
ban az első kézből való vásárlási jogot, s nem fogják megengedni, hogy 
a magyar adminisztráezió ennek fejében, akár közvetve, akár közvetle-
nül valami terhet rójjon rá. 

A dohánykereskedés ügye Károlyi | és De Sancto Nicolao meg-
egyezése után rendben lett volna, ha Károlyi a magyar bérletet meg-
kapta volna. A királyi privilégium azonban még mindig késett. Késett 

Károlyi Ívtár : „Observationes Domini Dominici De Sancto Nicolao" czim alatt : 
„Puncta secreta cum Domino De Sancto Nicolao ex parle Suae Exc. Domini Comitis, 
Domini Alexandri Károly de Nagy-Károly etc. ineunda*. 

a) Közös pénzügyminisztérium levéltárában lévő szerződés fentebb idézett 
pontja. 
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mindaddig, mig egyszerre csak kiütött a rajnai háború, s az appaldó-
terveket végleg leszoritotta napirendről. A hatalmas és nagy össze-
köttetésekkel rendelkező Károlyi tábornagy, helytartótanácsos stb. tehát 
nem tudta kivinni azt, amit a jött-ment olasz kereskedőnek Dominici-
nek minden nehézség nélkül megakartak adni.1) 

Amit kért, s ami után annyit járt , azt az illetékes körök húzták-
halasztották, amig csak lehetséges volt. Ám mikor kiütött a rajnai had-
jára t s Károlyira nagyon is rászorultak, egyszerre megváltozott minden. 
Persze most nem a dohánykereskedés bérletéről volt szó, hanem arról, 
miként bírhatnák rá Károlyit két gyalogezred fölállítására. 

Mig a hadjárat tartott, s inig Károlyi saját ezredének felállításá-
val vesződött, a dohánykereskedés ügye pihent. Mintha csak egyszerre 
elvágták volna a fonalat, sem a szerződő felek, sem az illetékes kor-
mányszékek részéről egy sor irás se látott napvilágot.2) Igy hát nem 
is tudjuk, mi történt ez idő alatt a szerződő felek között. 

A dohánykereskedésből származható haszon azonban még mindig 
kisértett. Világosan látszik ez Pozsony vármegye egyik figyelemre méltó 
intézkedéséből. Emiitettük, hogy a dohány-appaldó behozatalakor, 1702-ben 
Pozsonymegye kardoskodott leghevesebben az uj intézmény ellen. Azóta 
ugy látszik, nézete alaposan megváltozott, inert 1734-ben a dohány-
elúrusitást a megye egész területén bizonyos geJcl Jakab nevii zsidó 
kereskedőnek adta bérbe. A szerződés szerint az eladási jog Sokl 
Jakabot illette ; s dohánynyal csak az kereskedhetett, akinek SekI meg-
engedte. A befolyó jövedelmet a megye a szegény nép terheinek könv-
nvitésére szánta. a) 

A királynak tudomására jutván Pozsonymegye intézkedése, 1734. 
jul. 15-én meghagyta a helytartótanácsnak, hogy vizsgálja meg az ügyet, 
s tanácskozzék a dohánykereskedés dolgában. A helytartótanács telje-
sítette a királyi parancsot, de tanácskozásának csak az az egy ered-
ménye volt, hogy fölküldötte Pozsonymegye átiratát.4) 

Vagy egy év múlva, 1735. junius 3-án a helytartótanács ujra föl-
elevenítette a dohánykereskedés bérletének ügyét. Meghallotta ugyanis, 
hogy Károlyi Sándor szakított érdektársaival, s nem reflektál többé a 
szerződésekre és a királyi privilégiumra. Azért hivatalosan felszólította 
öt, nyilatkozzék, vájjon csakugyan vissza akar-e lépni attól a szerző-

' ) Dominici számára már a privilégium is készen volt ; s ebben az osztrák 
appaldátoroknak többször emiitett vásárlási kiváltsága meglehetősen meg volt szorítva. 

2) Kanczell. levélt. Elnöki iratok 1812. évi 241. sz. jelenti ezt. 
3) Kanczell. levélt. Litterae Consilii 1734, évi 283. sz. 1734. aug. 17, 
4) U. ott, 
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déstöl, melynek királyi megerősítése már csak néhány vitás pont elin-
tézésétől függ? 1 ) 

A helytartótanács ez iratából világosan látszik, hogy az appai dó 
ügye éppen ott volt, a hol öt év előtt. Károlyi ugy látszik nem is vá-
laszolt a helytartótanács felszólítására. Amint Károlyi visszalépett a szer-
ződéstől, azonnal akadt más, a ki ajánlatot nyújtott be a magyar 
dohánykereskedés kibérlése végett. Ez az ember áSole Ferencz József 
volt, Károlyinak jó ismerőse s a dohánykereskedés dolgában egykori 
tanácsadója. Ö Károlyi meghívására többször megfordult Magyarország-
ban, jól ismerte dobánytcrmelcsi visonyainkat, járatos volt a gyártási 
és kereskedelmi ügyekben, s bizott vállalata sikerében. 

A helytartótanács elfogadta a'Sole ajánlatát , s a Károlyi í'élc egyez-
ség alapján meg is kötötte vele a szerződést. A király szintén jóaka-
rattal fogadta az uj ajánlatot, a 'Sole társulata ellen semmi kifogást 
sem emelt, de a helytartótanács által felterjesztett szerződéshez néhány 
uj pontot fűzött. Ezeknek megbeszélésére bizottságot küldtek ki, a mely 
újra nyélbeütötte a szerződést.2) 

A'Sole ezután türelmesen várta a királyi végzést. De elmúlt 
félesztendő is, még sein érkezett le a királyi leirat. Pedig, mint nem-
rég Károlyi szövetkezete, ugy ő is ez idő alatt nagy költségekbe verte 
magát. 

Micsoda ok működött közre, hogy a legfelsőbb helyen3) a már 
előzetesen jóváhagyott szerződést nem erősítették meg, nem tudjuk. 
A'Sole szerződése ugyanis az utolsó irat, mely a dohánykereskedésre 
vonatkozólag ez időből reánk maradt. További felvilágositó adatokat 
hiába kerestünk az országos, a közös pénzügyminiszteri és a Károlyi 
levéltárakban. 

A'Sole szerződése az utolsó kísérlet lévén ez időből az appaldó 
behozatalára Magyarországba, érdemes lesz annak egyes pontjait is-
mernünk. 

A 14 pontból álló egyezség szerint a'Sole igéri, hogy jó dohányt 
ültettet s csak jó minőségűt fog árulni. Az összes termést készpénzen 
váltja be, még pedig a megyék által becslés utján megállapított árért . 
E czélból a dohánytermelő vármegyéknek ki kell számitaniok az utolsó 
három évi árakból a dohány átlagos értékét. 

') Helytartótanácsi levélt. Mensium litterae 1735. jun. 3. „Dee. Corniti Károlyi) 
quo mediante in eo, num videlicet in passu quaestus Tabacae a hactenus remotis 
instanliis desistere velit". 

2) Helytartótanácsi Itár. Mensium litterae. 1735. 3. aug. 
3) U. ott . Maga panaszolja ezeket cl a helytartótanácshoz benyújtott kérvé-

nyében, melyhez a kötött szerződés van mellékelve, 
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Amint a szerződés érvényre emelkedik, megszűnik a szabad do-
hánykereskedés. Tilos a dohányt egyik megyéből a másikba szállítani, 
tilos a gyártás és a külföldről való behozatal. Mindez a bérlő kizáróla-
gos joga lesz, s a ki ez ellen vét, annak áruja elkoboztatik. A befolyó 
bírságpénz a bérlő, a kincstár es a feladó közt oszlik meg. Aki a bérlő 
raktáraiból veszi a dohányt, az szabadon kereskedhetik vele. A dohányt 
a raktárakból olyan olcsón kapják, hogy az eladásból szép nyereségük 
lehet. Mihelyt a raktárak elkészülnek, minden kereskedő köteles a bir-
tokában levő dohánymennyiséget nyugta mellett beszolgáltatni. 

A dohány ültetése s a termésnek használata mindenkinek megvan 
engedve. Mivel fölötte kívánatos, hogy az országban mindenféle do-
hányfajt termeljenek s igy a külföldiek pénzüket idehozzák, a termelök 
ingyen fogják kapni a brazíliai és virginiai dohánymagot. A bérlő arról 
is gondoskodni fog, hogy a magyar dohány Lengyelországhan, Dániá-
ban, Svájczban és Olaszországban piaczot nyerjen. 

A beváltás megkönnyítése czéljából több helyen fognak raktárakat 
építeni. Gyár kettő lesz ; az egyik az ország felső, a másik alsó ré-
szében. 

A bérlő-társulatának hivatalos czime : „Generale Commercium Regni 
Hungáriáé" s mintegy országos hivatal szabadon levelezhet a megyék-
kel és királyi hivatalokkal. A raktárak ós gyárak királyi tulajdonoknak 
tekintendők. 

A bérlő társulat a haszonból, ö felségének minden mázsa dohány 
után 1 forintot, az országnak pedig a kiadások levonása után az összes 
haszon felét ajánl ja fel. 

A társulat összes ügyeit a helytartótanács ellenőrzi és revideálja. 
A dohánykereskedés az ország határain belül vám- és adómentes. 

Az érdektársak kötelezik magukat, hogy a gyárakban lehetőleg 
magyarokat alkalmaznak s gondoskodni fognak azok kiképeztetéséröl. 

Ami az osztrák appaldátornak ama jogát illeti, hogy Magyar-
országban első kézből vásárolhatja a dohányt, az a magyar kanczelláriá-
val történt megegyezés alapján is érvényben marad. 

Mivel az érdektársak eme szerződésnek 10 évre való megkötése-
kor a bérösszegen kivül minden hasznot maguk számára kötöttek ki, 
mig most e haszonnak felét az országnak ajánlották, móltányos, hogy 
a bérlet 15 évre költessék. Ila e 15 év letelte után a bérlet más ke-
zekbe jutna, az illető köteles a felszereléseket, gyárakat, raktárakat és 
a dohánykószletet készpénzen átvenni. 

* 
* « 
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Az ismertetett szerződés — amint láthatjuk — az osztrák appal-
dátornak adott kiváltságtól eltekintve, igen előnyös volt Magyarországra 
nézve. Nagyon tévednek tehát azok, kik e magyar appaldó létrejöttének 
megakadályozását hazafias és az országra nézve előnyös dolognak tar-
tották ! Mert hisz ép a császári kamara fáradozott legjobban a tervezett 
magyar appaldók megbuktatásán, s ép ő iátta, mennyire káros lett volna 
Ausztriára és az osztrák kincstárra a magyar dohánykereskedelem önálló-
sítása és felvirágozása. A magyar appaldók megbuktatásával elérte azt, 
hogy az ország az osztrák tartományok gyarmatává süllyedt. Magyar-
ország termelte a dohányt, Ausztria meg besöpörte a hasznot. Miután 
Galicziába is behozták a monopóliumot, a Lengyelországból bejövő jöve-
delemtől is elesett Magyarország. A kivitel ezután csak a tenger felől 
volt lehetséges. 

Így aztán megesett, liogy az ország dohánytermelésével teljesen 
az osztrák appaldátorok rendelkeztek. Ok szabták meg az árát , s tőlük 
függött a termelő sorsa. Rendesen előzetes szerződést kötöttek a magyar 
termelökkel, s nem egyszer rútul rászedték azokat. Egész sereg per 
támadt ebből ; az osztrák dohánykereskedés bérlői e pereket az appaldó-
hoz terelték Bécsbe, ahol aztán ők voltak a perlők is, meg a birák is.1) 

Ami csekély dohánykereskedés még volt, azt egyes nagykereskedők 
űzték; ezek közül is többen az osztrák appaldó szövetségesei voltak. 
Az országnak tehát voltaképen alig volt jövedelme a dohánykereskedés-
ből, holott az örökös tartományok 1783-ban már 2.838,108 frtnyi évi 
hasznot búztak az appaldóból, s ez a bevétel évről-évre növekedett és 
azonkívül az appaldátorok és érdektársaik is rengeteg jövedelemre tettek 
szert.2) Mindezen haszonnak jelentékeny része hazánkban maradt volna, 
ha az appaldó nálunk is létrejön. 

A magyar dohánytermelök és kereskedők olykor-olykor mégis láttak 
szebb napokat. Ez rendesen akkor történt, mikor a külföld egyenesen 
rászorult a magyar termésre. Igy történt ez az amerikai szabadság-
harezok éveiben, mikor az amerikai dohányszállitás Európában teljesen 
szünetelt. Ez időben a magyar dohány igen keresett czikk volt. Az 
1776—79-i években a kivitel kétszer, háromszor akkora volt, mint az 
előző években. 1780-ban csupán Triesztből 3.278,136 font magyar 
leveles dohányt és 100,759 font pordohányt vittek ki. Ugyanez években 
a Dunán felfelé vontatott hajók túlnyomó része dohányt szállított.3) 

Lényeges fordulat állott be a dohánykereskedés ügyében 1784-ben. 

44) Gregorius Berzewiczy: Be commercio et industria Hung. 31. 1. 
4ä) Közös pénzügyminisztériumban lévő kimutatások szerint i. h. 
40) Ráth Mátyás: Magyar Hírmondó 1781, 48. levél, 
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Ez év május 8-ún jelent meg II. József „TalaJc-Gefällsorclnimg"-ja,1) 
mely megszüntette az eddigi appaldó-rendszert, s végérvényesen behozta 
az állami monopóliumot. E czélra felállították a „K. k. Tabakgefällen-
Direction"-t, melynek élén négy igazgató állott évi 4000 írt fizetéssel. 
Ez igazgatóknak jelentékeny hatáskörük volt Magyarországban is, főleg 
a dohánybeváltási ügyekben. Az igazgatóság a szükségletek fedezésébon 
Magyarországra támaszkodván, II. József parancsára a legkitűnőbb 
fajta dohánymagvakat osztatta szét a magyar termelök között, s raj ta 
volt, hogy a termelést töle telhetőleg fokozza. 

Persze ezek az intézkedések is csak Ausztria érdekében történ-
tek ; mert Magyarország nein részesült a monopólium jövedelméből, és 
ha Ausztriában 1787-ben csak a „praecium lisci" már három millió 
forintra rúgott, — c monopóliumnak Magyarország, mint állam a leg-
újabb időkig semmi hasznát se látta. 

9 Közös pénzügyminisztérium levéltára. 



ADATOK. 

UTASÍTÁS 1668-BÓL AZ UNGVÁRI UDVARBÍRÓ ÉS SZÁMTARTÓ 

RÉSZÉRE. 
i 
Instructio pro egregio Nicolao Borbély provisore et Michaele Bor-

nemisza, rationista bonorum arcis Unghváriensis. In anno 1668, die veio 
prima mensis Augusti emanata. 

Mindeneknek előtte, megemlékezzék az tisztviselő az Istennek 
igazságáról, parancsolatjáról, és mihozzánk való erős hittel tött foga-
dásáról és reversálisáról, és azmenyiben lehet, jószágunkban lévő 
emberinket, maga-jóviselésével, példájával, szép szavaival, az igaz ca-
tholica religióra intvén és tanítván tartsa meg ; mely jó industriával 
Istennek ö szent Felségének kedves, és minekünk dicséretes dolgot fog 
cselekedni. 

1. Tisztiben szorgalmatos és continuus légyen, hogy azinikor az-
mi t ma elvégezhet, azt holnapra ne halassza, mert afféle halogatásból 
gyakorta sok károk következnek, kikben ha afféle comperiáltatik, maga 
kárával fizet meg. 

2. Őszi és tavaszi vetésekre oly vigyázása légyen, hogy azmikor 
az magot kiviszik az felméretéskor, bizonyos és hiteles, esküdt, arra 
rendeltetett embere legyen, és hova, mennyi buza, gabona, árpa és zab 
és egyébféle leguminákat vetnek, azoknak köböl-számokról, igaz rovást 
tartson. Elvégezvén penig az vetést, az számtartóval vagy frumentárius-
sal rátiókban beírassa, megtartván magának az rovásokat, hogy ha 
jövendőben az tiszteknek számadásakor, bizonyságra kelne az dolog, 
avval adhasson számot. Hasonlót értsen minden mezöbeli vetemények-
nek betakarításakor, megszámláltatván esküdt emberekkel, az kereszt, 
kalangya, vagy kepe-számokat, kitül testimoniálist is végyen, és az be-
hordáskor, hova és melyik asztagban mennyi keresztet rakat, arról igaz 
rovást és rátiót tartson, és az asztagban is rovást hagyjon, hogy ha 
az tiszt változik is, találhassák fel az keresztszámot. Csépéltetésnek ide-
jén penig 2 keresztet elcsépeltetvén az csürbíró vagy majorgazda jelen-
létében, azt igazán irják fel, mennyit ereszt és hány köböl vagy véka 
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lészen belőle, mert aszerint fognak rátiót füle kérni avagy kivárni; 
mindenféle veteményböl. Próbának okáért 2—2 keresztet csépeltessen, 
ugy, hogy mind az javát s mind az szegényét próbára vegye mint 
fizet. Az hordásra penig alkalmas jó időt várjon, azt el ne mulassa, 
szorgalmatoson rajta legyen, jó szárazban takarítsa bc mindeneket, mert 
ha vigyázatlansága vagy röstsége miatt takarmányinkban kár követke-
zik, ra j ta veszik meg az árát. Csűreinkre is gondot viseljen és ha mi 
fogyatkozást lát azok körül, restauráltassa, hogy esős időn kár abból 
is ne következnék. Elvégeztetvén penig az behordást, mennyi köböl ve-
tés után, hány kereszt, kalangya vagy kepe termett, annak igaz szá-
mát magunk vagy praefectusunk kezéhez mindjárást küldje meg extrac-
tusban. Igyekezzék penig mindenféle leguminákat, mentül többet vettetni 
és nemcsak az majorság-földeket vettesse be, hanem ha jószágunkban 
puszta után való földeket tanál, azokat is bevettesse, és lm hol sovány-
ságát látná az földeknek szorgalmatosan megganéjoztassa, hogy azután 
az vetések hasznosabban teremhessenek, igaz köblöt, vékát, itezét és 
ineszelyt tartson, alattavaló tisztviselőkkel reávigyázván, hogy nagy 
köböllel vévén be az szemet kis köböllel ne adják ki, kivel mind Isten 
megbántódik, s mind kár következik, mert valaki effélében találtatik, 
kemény büntetésünket el nem kerüli, mindazáltal azhol eddig nagy 
vékák usuáltattak, ennekutánna is megengedtetik, de ugy, hogy száma-
dásakor kassai vékához computáltatik számvevőnk által. 

3. Azhol majorság-szőlőink volnának, azoknak miveltetésekre idején 
gondot viseljen; nyitások, metszések, kapálások, az időnek jován ós 
idejekorán legyenek, azhol soványságát látja megganajoztassa. Isten ö 
Sz. Felsége terméseket adván, új hordókra gondja legyen, hogy az szü-
retnek idején kétfelé ne kapjon és valami hitvány, büdös ó hordókban 
borainkat ne töltse ; mert ha valami kár efféléből következik, neki tulaj-
doníttatik, és meg is veszik rajta. Hol melyik szőlőben, mennyi major-
ságbor terem, arról is mindjárt tudósítsanak; azhol penig dézma illik 
és lészen, az dézma-borokat és foglalókat külön specificálják és az 
dézmásoktul partiále regestumokat kezekhez vévén, mind borrul és 
gabonárul, subseriptiók és pecsétek alatt magok rátiójok mellé tartsák 
meg, mert számadásokkor meg fogják kívánni. Nemcsak munkálódásra 
legyen gondviselés, de építésre is, hogy esztendőnként vehessük eszünk-
ben épségét; mindazonáltal derék épülethez hirünk és akaratunk nélkül 
ne fogjon. Az 6 hordákra is gondja legyen, kikelvén az bor belölök, 
az kulcsárral vagy bodnárral megmosassa, jó helyre tétesse fenekestül. 

4. Azhol jószáginkban korcsomáink vadnak, azokon continue bor 
és ser árultassék s nemcsak az korcsomákon penig, hanem az jószág-
ban is, azhol módját látja, mind bort sert áruitasson, abból is minden 
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i industria val jüvedelmünköt igyekezzék szaporítania, mert ha hol fogyat-
kozás lészen, maga kárával fizeti meg. Az hordók mérésére penig 
bizonyos esküdt borbirákat tartson azmi emberünkkel eggyütt, azkik írást 
tudjanak, és az méretésnek idején, minden hordót külön megmérvén, 
annak itczeszámát, söpréjét, és hány pénzen árulták, s mire ment, külön 
irják fel ; és minden mérésről rátiót tartván, annak páriáját magok 
kezek irása és pecséti alatt adjanak bé az udvarbirónak vagy számtartó-
nak, mert azszerint vesznek tíile számot számadáskor. Az korcsomáros 
penig mind bor s mind ser árát, mennyit ád az gondviselő kezében, 
arról igaz quietantiát adjon neki, s ha pénzen vett bor lészen penig, 
azt külön specificálja az majorság-bortul, lucrumát is külön irja fel. 
Az borbirák mellé periig magunk szolgáját rendeltük, ki minden mérésen 
jelen legyen, és az ö hire nélkül hordókat ne merészeljenek mérnie, ha 
annyi mérni való hordók lesznek annak ideje korán adják értésére. 
Arra is vigyázzanak, hogy az korcsmárosok jó tiszta bort adjanak, és 
igazán töltsék az itczőt, az edények tiszták legyenek. 

5. Réteinkre szorgalmatos gondja legyen, és azokat igyekezzék 
tisztán tartani, s azhol mennyi tövis, rakottyás, avagy gaz volna, azokat 
kiirtassa, és ha lehet nagyobbítsa azhol helye vagyon, ugy tegyen az 
szántóföldekkel avagy mellelte való gazzal is. Isten annak idejét adván, 
szénát bőven takartasson, az időnek jován takartasson, azt penig 
szárazbban rakassa be is kazalban vagy boglyában, felül be is fedesse 
jól, hogy az esős idő miatt kár ne következzék. S nemcsak az majorság-
rétekre viseljen penig gondot, hanem az jószágban való puszták után 
levő rétekre is, ós azon legyen, mennél több szénának tegye szerit, 
ugy, hogy lovainknak, és majorainkban lovö marháinknak elegendő 
szénájok legyen. Pénzt is teremtsen belőle, hasonlót értsen mindenütt 
lévő veteményes és gyümölcsös kérteinkről is, és azokban mindenféle 
veteményt annyit vettessen, hogy nemcsak udvarunk és konyhánk szük-
ségére legyen elegendő, de pénzt is teremtsen belőle, az kertésznek 
abból fizessen, mert ha fogyatkozás lészen és pénzen veszen kerti 
veteményt, számadásakor az számvevő afféle expensát nem acceptai. 

6. Malmainkra szorgalmatos gondja legyen és azok körül lia mi 
fogyatkozást lát megcsináltassa, jó molnár-mesterembereket tartván 
bennek, kik mind hittel kötelesek legyenek, hogy az ö gonoszságok 
miatt sem mi, sem az szegénység kárt ne valljon ; reá vigyáztatván, 
hogy senkinek vám nélkül ne őröljenek, mindenoktül penig az igaz 
vámot megvegyék, s lia mi vám-buza, gabona és egyébb legumina gyűlne 
az malmokban, annak kimérésére bizonyos esküdt Írástudó ombert 
tartson, azki minden mérést esztendő által igazán felirván, regestumot 
js tartson róla, és az udvarbirónak is párt adhasson maga keze irása 
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és pecséte alatt, jövendőbeli számadására. IIa penig udvarunk vagy 
magunk számára akarunk őröltetni, azon hites emberek jelenlétében 
mérje fel az frumentárius a búzát vagy gabonát, s azon ember őröl-
tesse is meg, mivel abból vámot nem vesznek. Minden 10 köbül után 
1 köböl lisztnek kelletik szaporaságnak lennie, mollyet meg is kívánjon 
azki az lisztet percipiálja mert az udvarbirótúl aszerint vesznek szá-
mot. Az sütésben penig illyen rendet tartson, hogy minden 1 kassai 
köböl buza-lisztböl mi számunkra 200 czipót süttessen, uraim czipóját 
240-t, gabona-lisztből : 1 köbölből 240-t, rovást 100-at. Senkinek penig, 
hirünk nélkül, fizetésében vámbeli búzát vagy gabonát adni ne meré-
szeljen. 

7. Pisztrángos, kövi halas, rákos patakok, morotvák és halászó 
vizekre jó vigyázással legyenek az udvarbirák, aholott affélék vadnak, 
és tilalomban tartsák mind idegenektül s mind magunk emberünktől 12 
forint birság alatt, és ha kik ez ellen cselekednének, meg is büntessék. 
Hasonlót követvén tilalmas és bárdos ei-deinkröl is, ha magunk embe-
rinek épületre való fa kivántatik, abból segétséggel legyenek és adjanak 
is nekiek illendőképen. 

8. Jószágunkban levő minden határokra úgy vigyázzon, hogy sem 
idegeneknek, sem pedig másrendbeli embereknek, azokban csak egy 
talpalatnyit is elfoglalni avagy birni, akármi szin és praetextus alatt, 
meg ne engedjen. Hogyha valamely helyben illyen történnék, tehát 
mindjárt magunknak vagy praefectusunknak hirré adja és arról való 
értelmünket várván, ahhoz tartsa magát, az jószágban mindenütt meg-
parancsolván, sub poena fr, 40, hogy senki az ép jobbágyhelyekrül 
házát, csűrét és semminemű épségét se magunk emberinek, sem idege-
neknek el ne merészeljék adni. 

9. Mivelhogy sok dolgoknak jószáginkban törvénnyel kell eligazodni, 
afféle dolgokban, kiváltképen penig az criminális causákban magoktul 
ne cselekedjenek az tisztek, hanem magunknak avagy praefec-
tusunknak hirré adván, arrul való tetszésünket és értelmünket vegyék, 
és azmit törvénnyel kell eligazítani, arról bizonyos terminust praeíigál-
ván, szolgabíró és esküdt jelenlétében folyjanak az dolgok, és ha mi 
törvényes birság esik, azokat specifice rátiójában itiserálja, és ügy 
adjon számot. 

10. Az szegénységet haszontalan munkával ne terhelje, semmi 
némü aratást, szántást, vetést, kaszálást és akármi egyébféle munk 
magának avagy másnak ne merészeljen cselekednie, hanemha az mi 
engedelmünkböl. Illetlen bírságot rajtok ne kövess'en, illetlen bünteté-
sekkel őket ne bántsa, söt inkább magát ugy viselje, hogy az ö jó 
gondviselése által, jószágunk épüljön, ne pusztuljon, engedelemmel lévén 
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az jüvevényéknek, s ha illyenek találkoznak, bizonyos ideig szabadsággal 
is biztatván őket, adja értésünkre, kiknek mi is engedelmességünket 
ígérjük. 

11. Mivel jószágunkban bor-, buza-, gabona-, árpa- és zab-dézmák 
is szoktanak esni, azoknak exigálására hirünk és akaratunk nélkül déz-
másokat ki ne bocsásson, kik ha mi hirünk nélkül kimennének is, 
azoktul erős reversálist vegyenek, hogy ha mi excessust cselekednének, 
procedálhassanak ellenek aszerint. Elvégezvén penig az dézmát, partiale 
regestumokat bekérjék tőlök az tisztek, mellyet rátiójok mellé meg is 
tartsanak, s ha mi jüvedelem lészen, azt is percipiálják. 

12. Azholott penig jószágunkban makkos erdeink vannak, azokat 
is tilalomban tartsák, kiváltképen makktermésnek idején, és azhol tized 
jut, tizedeljék, váltótul penig, azmint az instructió tart ja , aszerint exi-
gáljanak. Azhol penig pázsit-tized vagyon, látván az makknak termését 
idején végeztesse el, és az sertésmarhákat reáhajtván hizlaltassa, ugy, 
hogy magunk marháinak elegendő makkjok lévén, tizedre vagy pénzre, 
avagy azmint leghasznosabbnak itéli lenni, fogadjon másoktul is, és 
abból is szaporítsa jövedelmünket, és ezenkívül is, gabonán vagy pénzen, 
olcsón, ösztövér disznókat vévén meghizlaltassa, kiből mind nyájunkat 
szaporíthassa, s mind pénzt teremthessen. Ha penig az makknak termé-
ketlensége lenne, jó idején az erdőket megjártatván, esztendő által sütés 
után esendő korpát megtartván udvarunk szükségére, azzal hizlaltassa 
fogyatkozás nélkül. 

13. Mivel nem utolsó jüvedelem szokott lenni az kereskedés után, 
arra is szorgalmatos gondja legyen tiszteinknek, hogy azrnikor minek 
ideje lészen, és ára vagyon, tudniillik : búzából, gabonából, borból és 
akármi néven nevezendő jókból pénzt teremtsen és nemcsak arra 
támaszkodjék azmi jüvedelmo vagyon jószágunknak, hanem maga 
industriájával, minden istenes utakon igyekezzek szaporítani jövedel-
münket. 

14. Az égett bornak és pálenkának, ugy látjuk, keleti vagyon, azért 
az bor-söprőhöl égett bort, gabonából, árpából penig pálenkát főzessem 
azmint az idő engedi, és azt áruitassa korcsmáinkon. Ha penig nem 
főzethetne, másoktul nyereségre is vegyen és abból is szaporítsa jöve-
delmünket. 

15. Majorinkban lévő mindenféle szarvas és apró barom és szár-
nyas állatokra oly gondviselése legyen, hogy az magunk rendelése 
szerint, minden majorinkban kiváltképen az fejős tehenek meglegyenek, 
kiknek hasznok után, sem konyhánk, sem udvarunk fogyatkozást ne 
szenvedjen, sőt inkább ha annak módját látja, pénzen is vegyen bar-
mot és marhát, kiket meghizlaltatván, adhasson cl is jó pénzen. Azok-



íiaíí penig pascuátiójokra òs télben való táplálásokra oly gondja legyen, 
hogy ha marháink gondviseletlensége miatt fogynak és vesznek, azon 
kárunkat ö fizeti meg, mivel penig minden majorinkban elég savó esik, 
azért minden majorinkban 2—2 disznó hizlaltassék. Emellett ludak, kacsák 
és kappanok, indiák hizlaltassanak fogyatkozás nélkül. Majorság-nyájból 
és rnalombeli sertésmarhákból, magunk avagy praefectusunk hire nélkül, 
se magának se másnak ne fizessen, söt azki tizedben jut, praefectusunk 
hirével válogassák meg, s azkit fizetésre rendel, abból sáfárkodjék. 

16. Minden rendbeli szolgáinknak tőlünk kegyelmesen elrendelte-
tett fizetéseket, conventiójok szerint megadjon, fogyatkozás nélkül kán-
toronként, az hópénzeseknek penig hószám szerint, kirüi conventio-
nálist irván, subscribáltassa avagy magunkkal, avagy praefectusunkkal 
és azkinek mit ád conventiójában, igazán irja be, hogy minket ne 
búsítsanak miatta. Semminemű szolgarendnek ne fizessen híjában 
kiváltképen majorinkban, hanem kivel-kivel fizetését megszolgáltassa, 
mert ha különben comperiáltatik, nem acceptáltatik számadásában. 
Mivel penig gyakorta történik az hópénzes szolgáknak változások, azok-
nak mennyit, mikor, és hány személyre fizet, partiale regestumot tart-
ván, az porkolábbal subscribáltassa és pecsételtesse, s azt producálja 
rátiója mellett pro veritate. 

17. Semminémü impositiókkal hirünk és akaratunk ellen, hogy jószá-
gunkat onerálják, meg nem engedjük, melyből az jószágnak nyomoru-
sága, fogyatkozása és pusztulása lenne, vagy következnék, hanem az 
igaz urbariále proventusokat percipiálván, secundum instructionom suam, 
tartsa ahhoz magát. 

18. Ha valaki jóakaróink és atyánkfiai közül udvarunkban jünne, 
azoknak mint kellessék gazdálkodniok, praefectusunkkal avagy holfmes-
terünktiil értsen, megadván kinek-kinek érdemes böesületit. Ha penig 
szolgáink, magok házokhoz kéredzenének, nem mi dolgunkban járván, 
ott nem szükséges az praebenda-adás. Postáinknak penig és levél-
hordozóinknak illendőképen azmit adhat, adjon, ideértvén praebendális 
punctumokat. 

19. Majorságinkban ha annyi bor nem teremne, kivel korcsmáin-
kat felérnék, olykor, jó idején gondot viseljen, bizonyos és hiteles 
embereket küldjön, kerestessen és vétessen borokat, kik nem adományért, 
sem másképen, valami lőrés és allyas borokat vegyenek, hanem jó és 
tiszta ízüket, igyekezzenek penig mennél olcsóbban venni, hogy az 
korcsmákon folyvást keljen, abból is jüvedeltnünk szaporodhassék. Az-
kikkel penig vásároltat és vétet valamit, azokttil testimoniúlist vegyen, 
kezek irások és pecsétek alatt, hogy mennyit s mi áron vettek speci-
ficálván, mert az számvételkor meg fogják kivánni. 



20. Esztendő állal, udvarunk és konyhánk vagy penig mészárszé-
ken elkölt öreg és apró bárányok s marháknak bőreit meggyüjtvén, az-
kik udvarunk szükségére kívántatnak, kigyártassa és csáváitassa, és 
azokból csizmákat és béléseket csináltatván, conventiós szolgáinknak 
azokkal fizessen, azkiknek conventiójukban ollyan jár. ha penig annyi 
nem kévántatik, pénzt teremtsen belőle. Az szarvasoknak is bőrére úgy 
vigyázzon, azmellyeket az szakácsok megnyúznak, bőröket számunkra 
megtartsák és regestálják. 

21. Mindenféle kereskedő embereket hozzájok igyekezzenek édesí-
teni, hogy annyival inkább, mind maga s mind az kereskedő rend me-
hessen elő dolgában, és az illyen factorok által, az mi eladandó avagy 
megvejendő lészen, hasznosabban mehessenek végben, kiváltképen mikor 
minek ideje, látja hogy hasznot szerezhet, azt cl ne mulassa, hanem jó 
industriájával mutassa meg ebből is hasznos szolgálatját. 

22. Váraink, udvarházaink és majorink körül való épületekre, azhol 
restauratiójok kívántatnak, szorgalmatos gondot viseljen, ne várja azt, 
hogy teljességgel utolsó romlásra jussanak, hanem egyszer is, másszor 
is, apródonként ahol legszükségesebb építtessen, kire ha maga azon 
jószágból reá nem érkeznék, magunknak avagy praefectusunknak hirré 
adván másunnét is rendeltetik illendő segítség. Azok épületire való 
fákat, meszet, követ és azmi szükség, télnek idején hordassanak és 
szerezzenek, kivel az nyári munka, meg ne bántassék. Az erdőkre penig 
úgy vigyázzanak, hogy az termő és fiatal fákat tűzre ne vesztegessék, 
sőt ahol az erdők ritkások, azokat erős tilalomban tartván igyekezzék 
restaurálni. 

23. Azmely szolgáinknak lovait quártélyoJcra bocsátjuk jószágunk-
ban, mennyi zabot adjanak 1 lóra, tartsa az liinitátióhoz magát ; és ne 
többet, hanem azmennyi lóra jár fizetése és conventiójában vagyon irva, 
adjanak, és ha Sz. Mihály napjátul fogván Sz. György napig többet 
adnának, azt irják conventiójában. Az szegénységet penig, azok szolgái-
nak, semmi uton módon opprimálni ne engedjék, megelégedvén azzal 
az szegénység azmit adhat jó akaratjából és azminemü étellel él, kik 
lia eröszakot, zaklatást és huzást-vonást cselekednének, azoknak urait 
admoneálják, szolgáit büntessék meg, kit lia nem cselekednének, űzzék 
ki szolgájokat az quártélyból s magok büntessék. 

24. Mivel várainkban és udvarinkban esztendő által feles élés 
kivántatik, mind az mindennapi szükségre, mind penig rcpositumnak, 
arra szorgalmatos gondjok .legyen, hogy mindenféle éléssel házaink 
rakvák legyenek. Kiváltképen lisztből fogyatkozás ne legyen, hanem az 
őrletésre idején gondjok legyen, ugy, hpgy az régieket költvén, ujakat 
töltsenek helyében. Mosott buzájok és lisztjek mindenkor készen legyen, 
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télben ne kellessék mosatni, kivel kárunkat elkerülik, mert sokszor az 
viz-erős idők miatt az malmok megállanak. Mindenféle kásákról pcnig 
provideáljanak, azszerint lencséről, borsóról is és egyéb leguminákról. 

25. Szomszédságinkban lévő urakkal, nemes emberekkel jó szom-
szédságot tartsanak, minden rendekkel békességgel és csendességgel 
éljenek, mindazáltal jószágunkban és határunkban elfoglalni avagy venni, 
senkinek ne engedjenek, sőt ha oly böesületes és jó gazdaemberek 
lejendenek, minden mi hasznunkra nézendő dolgokban, azoknak taná-
csokkal élvén, eífeetuálják. 

26. Mivel az marhatartás után is nem kevés haszon szokott lenni, 
sokadalomnak idején olcsón vétetvén marhákat, azokat meghizlaltassa 
és pénzzé tegye, és azholott majorinkhan fogyatkozását és szükségét 
látja az baromnak, helyére hozza, hogy az magunk feltöfct czélunk és 
rendelésünk szerint az marháknak száma megtartassék, és azkiket 
illendőknek' lát az eladásra, mészáros-emberek által eladassa, azkik 
penig mészárszékre valók lesznek, kivágassa és abból is, azmint lehet 
szaporítsa jövedelmünket. Ila majorinkhan meddő, haszontalan, vagy 
vén marháink vadnak, azkik hasznokvételre alkalmatlanok, azokat is 
eladassák vagy kivágassák és másokat vegyenek helyekben ; hasonlót 
értvén az sertésmarháknak tartásárul is és szaporításáról. 

27. Mivel penig több dolgok között, az várhoz igen szükséges, és 
igen kívántatik lövő szerszámainkhoz az puskapor. azért jószágunkban 
azhol legalkalinatosabb hely találtatik puskaportörö-malmot építtessen, és 
ahoz jó puskaportörő-mesterembei't szerezzen, valahol lehet salétromot 
főzessen és idegentől is vegyen, hogy várunk az gondviseletlenség miatt 
porból fogyatkozást ne szenvedjen. 

28. Azmikor valamely jószágunkban megyünk, mindjárást bizotl 
embereinktől velünk lévő személyeknek neveket kérje Írásban, kinek-
kinek czipójok, borok és serek mint jár és mennyi, aszerint adják ki, s 
inig ott mutatunk és leszünk, mindenféle élés és expensa, azmi leszen. 
catalógusban írván és csinálván, ha magunk nem subscribálhatjuk, 
bizott emberünk revideálván az dolgot, subscribáltassa véle, in forma 
quietantiae. 

29. Mivel az juhokat, télre kelve, az krajnyákra és jószágra ki 
szoktak osztani, oly gondviselése légyen az tisztnek, hogy nyárban, az 
időnek jován, jószágunkban : az hegyeken és lázokon annyi szénát 
takartasson, hogy juhaink meg ne fogyatkozzanak és azoknak tartásával 
az szegénység is ne opprimáltassék, mert egyébaránt afféle kárunkat 
ö fizeti meg. Nyárban penig jó és igaz gondviselő juhászokat tartson 
mellettek, azkik nem szekeres jobbágyok, hanem marhátlan emberek 
legyenek, liogv azoknak juhászságok miatt az mi ekénk és szekeres 
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úr-dolgaink meg ne esorbi Hassanak. Az juhokat punig, annak idején, jó 
helyeken jártassák, meg ne mélelyestessék. Lázakat ganéjoztassanak és 
mi számunkra vettessék. Minden 30 fejős juh és kecske után 1 hordó 
borondzát tartoznak adni ; juh-vajat penig minden fejős juh után 1 itczét, 
mert azszerint vesznek is számot tüle. Az sendiczérc is jó gondviselések 
légyen, ha szükséges lészen hozhassanak abban is udvarunkban. Ezekre 
magának is jó vigyázása légyen, és gyakorta meg is tekintélje őket, 
kártul oltalmazkodván. Juhainknak hasznát penig : sajtját, gomolyáját 
és vaját várunk szükségére tartván, hahol nem kívántatnék, pénzen 
adja el. Az juhainkat, kecskéinket megjegyeztesse, bizonyos jegyet csi-
náltatván, hogy azon jegygyei számot adjanak az juhászok, azon jegy 
nélkül, semminémü döggel megholtat ne acceptáltassa. Az ménestartás 
helyett penig, mivel az soltészokra marhákat szoktak kiosztani, arra 
szorgalmatos gondja légyen az tisztnek ; jó idején, sokadalmakban, olcsó 
marhákat vétessen, és azokat kiosztván reájok, hizlaltassa, és annak 
idejekorán pénzen adja el, megparancsolván nekik, valaki jó gondját 
nem viseli és hitványok lesznek az marhák, az limitátió szerint meg-
veszik rajtok az 40 frtot. Bárány-dézmára avagy sztrongára penig 
valakiket kibocsát, azoktul reversáiist vegyen, hogy igazán s hiven 
eljárnak dolgokban és elvégezvén az dézmálást, azmi jüvedelem lészen 
partiále regestumokkal vegye kezéhez. Hogy penig az vajdák, sztron-
gások és dézmások az szegénységet ne fogyassák, mint eddig, illyen 
rend tartassék, Hogy senkinek ne legyen szabad 2 lónál többel kimenni, 
bármi szolgánk legyen is, az vajdák mellett penig, mindenkor 2 váras-
beli esküdt ember is legyen, kiknek jelenlétekben legyenek minden 
exactiók. Ezeknek penig ebédre, vacsorára jár jon 1 — 1 itcze borok, s 
azmely bor székes helyen el nem kelne, azt a szegénység avagy pénzen 
adja el, vagy áruitassa ki, hogy annyival inkább könnyebben fizethessék 
meg az vajda-bor árát. Ok is ugy viseljék magokat, hogy valami jüve-
delem lészen, akarmi névvel nevezendő, mindazokat igazán és hiven 
administrálják, várván abból az mi kegyelmességünket fáradságokért. 
Azmikor penig, vajdaságról vagy sztrongáról megérkeznek, mindjárt egy 
hét alatt tartozzanak beadni purum lajstromokat. 

30. Mikor az udvarbíró, tisztiben beáll, valami jók lesznek jószá-
gunkban, mindazokat rendesen connumeráltatván és inventáltatván, 
bizonyos és arra rendeltetett emberünk által, vegye kezéhez. IIa az 
urbárium régi, s valami fogyatkozást lát benne, ki miatt számadásában 
defectusa lehetne, ad ja értésünkre, vagy magunk rendelünk arravaló 
embert, azki az jószágot connumerálja, vagy azmit parancsolunk, ahhoz 
tartsa magát, mert aszerint vészen tüle számot az számvevő. S mint-
hogy penig, kulcsár, sáfár és frumentárius s egyéb lisztek is az ö direc-



'155 

liója és gondviselése alatt vadnak, azokkal minden perceptiókról cs 
ci'ogátiokrul diáriumot és catalogust tar tasson és tartson, s ha minden-
nap lehet de kiváltképen szombaton békivánja tőlük mindenekről Írás-
ban. perceptiókat és erogátiókat, hogy rendesen folyjon dolgok, száma-
dásokat is igazíthassák könnyebben s magunk is, ha miről kérdést 
tennénk, tudhasson mindeneket. Az kulcsárra periig szorgalmatos gondja 
legyen és vigyázása. Borainkat tisztán és pecsét alatt tartsa, s mikor 
a töltögetésnek ideje lészen, olykor városbeli 2 emberséges esküdtet 
hivasson és azok jelenlétekben legyen az töltés, ne bizza csak az 
kulcsárra és bodnárra, kiktül testimoniálist is vegyen, mennyi, mikor, 
s hány köböl vagy itcze és bordó bor ment fel töltelékre. Tiszttartónknak 
és számtartónknak szabad asztalok lévén, ebédre és vacsorára jár jon 
1 itcze borok, időközben penig ser avagy lőre. Szüretkor az mi major-
ságunkban valamennyi bor terem, azokhoz, mi hirünk és akaratunk 
ellen, meg ne merészelje cselekedni, hogy hozzá nyúljon, az dézma-
és. pénzen veit borokhoz tartván magát. 

31. Jószágunknak mindenféle j á védelmét az urbárium szerint 
beszolgáltassa inter anni revolutionem, és azonkívül semminémü uj 
szokást, huzást-vonást, imposiliókat, Iimitátiókat, hirünk és akaratunk 
nélkül, sem alatta való krajnikok, ispánok, soltészok, se magok ne me-
részeljenek cselekedni, kivel a szegénység opprimáltassék és bujdosóvá 
legyen, mert kemény büntetésünket el nem kerülik. Sőt inkább azon 
legyen, hogy jüvevényekbül és idegenekből pusztákat szálláson és jó-
szágunkat szaporítsa, kiket bizonyos ideig való szabadsággal nemcsak 
biztasson, hanem lia állandóknak iléli lenni, esztendeig, kettőig, háromig 
is szabadsáyot adjon nekiek és engedjen. Valakiklül penig valamit per-
cipiál, mind maga s mind alattavalók, azokról az administránsoknak 
igaz quietantiát tartozzék adni ; lévén némely exactiók is kik az urbá-
riumban nem inseráltaltanak, melyek usu roboráltattanak, azokról is 
rendesen számot tartozzék adni. 

32. Az szegénységet penig, az magunk dolgában, szép rendesen 
szolgáltassa. Adományért vagy más tekintetért, az gazdagoknak kedvez-
vén és a szegényeket erőltetvén, ulattavaló tiszteknek és palléroknak 
reávigyázván megparancsolja s meg ne engedje. Ahol penig, egy sol-
tészságon sokan vadnak, és jó magabíró emberek, azokkal többet szolgál-
tasson, vagy penig szállítsák puszta helyre és szolgálatra. Sellérekben 
is penig, azkiket látnak, hogy alkalniasént birják magokat, szállítsák 
pusztára, jobbágyságra őket, mert gyakorta történik, hogy az munkát 
kerülvén még a jobbágyok is sellérségre szállnak, kire vigyázások légyen. 
Az soltészoknak penig megparancsolják, mindenkor az mi szolgálatunkra, 
jó lovakat tartsanak; parancsolatunk érkezvén, fogyatkozás nélkül me-

ll* 
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hessenek uzliová kívántatik és küldik ükei, cgyébaránl soltés/.ságukut 
vesztik el, megparancsolván penig nem csak az soltészoknak, hanem 
jobbágyoknak és a selléroknek is, egyszóval minden külön-kenyeresnek, 
hogy jó fegyvert tartsanak erős büntetés alatt. Söt krajnikok, ispánok, 
bírák adományt ne vegyenek akármi úr-dolgáért senkiiül, erős bünte-
tés alatt. 

33. Azmely falukat árendára bocsátunk, mivel elég rétünk, földünk, 
korcsmánk vagyon, azon igyekezzék az udvarbíró, hogy azon árendában 
bocsátott falunknak jüvedelmét, maga industriájával helyére hozza. Lévén 
azért az tótságon és magyarságon elég korcsmáink, azon legyen, hogy, 
ha nem többet is, de minden egylielyes jobbágygyal 1 hordó sert árui-
tasson ki, leiből alkalmas jövedelmet és hasznot kereshet, mert leginkább 
elkelhet másfélszáz hordó ser. Hasonlóképen cselekedvén az krajnyákon, 
kik mivel az három sátoros innepnapokon tartoznak borárulással, min-
den falura adjanak 1 — 1 hordó bort, és azholott kicsiny az falu, kettőre 
egyet és aljból is igyekezzék jövedelmünket szaporítani. Hogy penig 
borból fogyatkozások ne legyen, szükség idejekorán arra gondot viselni 
és szüretnek előtte szőlőterméseket olcsón vennie, kiket nemcsak pénz-
zel, hanem búzával, gabonával, horondzával és egyébféle éléssel is 
végbenvihetnek és szerezhetnek. 

34. Az nemes vármegye gyűlésein és törvényszékin mindenkor 
vagy causáinknak directora, prókátora, vagy udvarbíró, vagy számtartó, 
ha magunk bizonyos emberét reá nem küldhetnénk jelenlegyenek, hogy 
ha vagy magunk személye ellen, jószágunk vagy jobbágyink s határunk 
felöl lenne controversia, megfelelhessenek, és ha mi felvetés vagy eontri-
butió esnék, abban condescendáltatni jóakaróink által igyekezzék. Esz-
tendő által, szorgalmatosan számot tartsanak arra is, hányféle vetés 
lészen és micsoda conlributió, mikor, mire és mennyi, melyeket nekünk 
vagy praefeclusunknak hirré adjanak, azmikor penig ezeket az szolga-
birák percipiálják, quietáltassák magokat róla. 

35. Mivel penig, udvarunkban feles paripák és szekeres lovak 
szólítanak lenni, azoknak, kiváltképen paripáinknak mennyi abrakot 
adjanak, értsen lovászmesterűnktöl, ki ugyhisszük tékozlást nem tészen. 
Kétrendbeli fő szekeres-lovakra napjában 6-ra adjanak 1 köböl abra-
kot, az többrendbeliekre 6-ra 3 vékát, hasonlóképen lovász-paripáinkra 
is 6 ra 3 vékát. Szolgáinknak penig, kinek-kinek mennyi vagyon irva 
conventiójáhan, akár udvarunkban legyenek lovai, akár quartélban, 
annyit adjon és nem többet, ha többet fogna ki, irják pénzfizetésében. 
Úgy értvén penig ezt, hogy nemcsak egy helyünkben, hanem másutt is 
lakunk, azholott azért, melyik szolgánk, mennyi abrakot fog ki, írják 
conventiójáhan, hogy az tisztek ezaránt egymással jó correspondentiát 
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tarthassanak az conventiók szerint szokott abrak-kiosztásában, hogy 
többet ne vegyenek annál ki-kinek mennyi jár. 

36. Gyakorta történik az is, hogy az tisztek adományért, vagy 
akármi kis boszúságért jószágunkban levő krajnikot, soltészokat, szaba-
dosokat, pallérokat, kerülőket, bírákat meg szoktak változtatni, az jók 
helyett rosszakat, istenteleneket állatván, moly a szegénységnek is 
oppressiójára vagyon, azért ennek, magunk avagy praefektusunk hire 
nélkül, senkit degradálni ne merészeljenek, hanem értésünkre adván, 
parancsolatunkhoz tartsák magukat. Sót azt se kövessék tiszteink, hogy 
az magabíró embereket gyakorta hivatják alá, nem lévén semmi dolgok 
vélek, hanem azért, hogy vehessenek valamit rajtok, melyet ezután ne 
kövessenek, hanem ha igaz oka vagyon, az nem ti Ita tik. Sőt se vaj-
dáink. se másféle exactorink bírót tenni ne merészeljenek, hanem ha 
némellyik alkalmatlanul viseli magát, informáljanak bennünket vagy 
praefectusunkat. 

37. Valamely helyünkben serfőző házaink vadnak, azokhoz minden-
nemű eszközüket elegendőket, ahhoz jó serfözöt tartsanak, azhol penig 
nem volnának és szükségesnek illik lenni, építtessenek, másoknak is, 
bizonyos censusért főzni engedjenek, kikben continue sert neveltetvén, 
korcsmáinkra úgy vigyázzon, fogyatkozások ne legyen, mert abból való 
kárunkat neki tulajdonítjuk az számadáskor. Árpát penig bőven vettes-
sen és pénzen is vegyen, vagy szerezzen. Komlóra is jó idején gondja 
legyen, hogy az szükségnek idején ne kellessék kétfelé kapni ; az kom-
lót penig nemcsak az ligeteken és füzeseken szedessék, hanem minde-
nütt majorok mellett, s másutt is csináltassanak komlós-kerteket, hogy 
igy az szelid komlóval jobb sert főzhessenek. Az korcsmárosokra 
penig igen jól reávigyázzanak, magok borát és serit az mienk mellett 
ne árulják. Borainkat penig, mindenkor pecsét alatt adja ki, s az mé-
réskor is megvizsgálják, hogy ha nem szakasztották-e fol, és vagy lőré-
vel, vízzel, fövenynyel ha nem vesztegették-e meg; maga is az szám-
tartó minden mérésen itthon legyen ha lehet, s ha az korcsmárosokban 
valami fraus találtatik érdemek szerint, törvény szerint meg is büntes-
sék őket. 

38. Majorinkban rendelésünk szerint mennyi fejős és öreg barmo-
kat tartsanak, tartsák limitátióhoz magokat az tisztek, és minden fejős 
tehéntől 20 itcze vajat kívánjanak az majornéktul ; túróért .penig 2 frtot» 
2. meddő és 2 előhasu tehéntül azszerint. Ez limitátid penig, minden 
majorban infallibiliter megtartassék, 20 vagy 25 fejős tehén. 20 tyiikhd 
tartozik szaporítani 100-at; 5 indiatiti tartozik szaporítani 16-ot ; 20 
ludtul tartozik szaporítani 60-at ; 20 kaesátul tartozik szaporítani 100-at; 
20 sertésmarhátul tartozik szaporítani 40 malaczot. Et sic consequontcr 
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augeáltassék az numerus, minthogy konyhatartásnak majorunkból kell 
kitelni, s nem az jószágból. Az apró-marhának tar tására penig szorgal-
matos gondviselések legyen az tiszteinknek, tudniillik, azmikor köles, 
kása és buza képes szerint, és a marháknak mennyi-voltok szerint, 
kívántatik, kit ha elmulatnak, megvalják kárát, mindezekre számot tartván, 
hogy az marha el ne fogyjon, hanem szaporodjék. Az majorokban való 
haszon nemcsak a vajból, hanem az marha neveléséből szokott meglenni, 
kire kiváltképen való gondviselés legyen, hogy hornyukra mind télben 
nyárban jó provisió légyen. 

39. Sertésmarháinknak is szaporítására viseljenek gondot szorgal-
matosan, és azmikor ideje vagyon, malaczokat hagyassanak, mentül 
többet; minthogy penig elegendő és feles makkos erdeink vadnak, az 
meghagyatott malaczok és süldők teleltetésekre annyi makkot szedes-
senek, kivel egész teletszaka megérjék őket vele. Ne vesztegessék az 
árpát és egyéb leguminákot reájok, kiből kárunk következnék, és az 
makknak termését látván, nemcsak magunk marhájá t hajtassák reá, de 
idegen emberekét is fogadjanak reá, hogy abból is jövedelmünket szaporít-
hassa. Az tizedlő penig, partiale regestumot tartván, ha mi jövedelmünk 
lészen, adja udvarbiránk avagy számtartónk kezében, regestummal eggyült. 

40. Meghagyja azt is, 40 forint bírság alali : jobbágyink közüb 
azkik helyet és örökséget birnak, s marhával tartoznak szolgálni, ökröket 
cl ne adják, oly cautela alatt mintha másokat helvettek nem akarnának 
venni mindjárt. Sőt azkik ezelőtt eladták is járó marhájokat, s másokat 
nem szerzettek helyekben (holott egyébaránt is jó possessionátus tehenes 
és juhos emberek) kényszerítsék azon birság alatt őket, hogy vonó és 
jármos marhákat vegyenek és szerezzenek, alioquin ha krajnikok, 
ispánvok, soltészok és birák, ha az udvarbirónak hirré nem adják 
afféléket, vagy birre adván azoknak büntetéseket elmulatja udvarbiránk, 
s mimagunknak értésünkre esvén azon dolog, comperta rei veritate, 
büntetetlen nem hagyjuk. Azmely jobágyink peniglen, valóban elidege-
nedtenek volna, azokra is viseljen szorgalmatos gondot, végére menvén 
neveknek és lakóhelyeknek, prókátorainknak értésekre adván, törvény 
utján igyekezzenek hazahozni és szállítani ; hozzátévén azt is, hogy 
afféle hazahozott jobbágyokat, és akármely vétekért megfogott rabokat 
is oly kezességen bocsássák nemcsak magunk emberére, hanem idege-
nekre, hogy ha elő nem állathatnák, kezességeket executióban vétessék, 
azmelyet ha elmulatja, maga bűnhődjék érette. Ez értetik aprólékos 
vétekre, de ha lopásért, tolvajlásért, gyilkosságért és egyéb czégéres 
vétekért, ne merészelje semmi uttal-móddal, magunk avagy praefectusunk 
híre nélkül, elbocsátani akárminémü szin és praetextus alatt, minthogy 
az adomány sok embert meg szokott tántorítani. Az puszták után való 
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földeket penig, bevettessék mindenütt, kiváltképen azhol majoriak vadnak, 
azokat sem árendára sem nónára, sem decimára, semmi uton-módon 
ne merészeljék adnia, mert afféle árendára bocsátott puszta örökségre, 
ha más szegény akarna is szállania, nem meri az nyakas emberektül. 
Hoc addito : azmikor valakivel valamely vétekért bírságot alkuszik, azt 
nem titkon, vagy maga házánál, vagy másutt, hanem az várban alkudjon, 
várbeli hites szolgák előtt, specificálván vétket és birságát. Hoc addito : 
mindenütt az jószágban, hirdesse meg birság alatt, ha akármi névvé1 

nevezendő vadat lőnek, vagy fognak, az várban tartozzanak hirt adni, 
udvarbirónk képes szerint vegye meg számunkra, nem ugy azért, mint 
idegentül, hogy fáradsága héjába ne legyen. 

41. Ha mikor élésről való limitátiónk kimégyen, azmellyet az udvar-
bíró küld az krajnik vagy ispán kezéhez, igen reávigyázzon, hogy affélék 
az szegénységen többet ne vegyenek és szedjenek, azmint történt is, 
hogy néha kétannyit is szedtenek és az szegénységet opprimálván, 
magok számokra fordították, mert valakit affélén érnek, törvény szerint 
kemény büntetésünket el nem kerülik. Mindenekről penig és minden- , 
nemű jövedelmekről és erogátiókról, angariális rátiót tartozzék adnia 
számvevőnknek, avagy arra rendeltetett emberünknek, kitül érthessük 
és tudhassuk mi karban légyen dolgunk. 

42. Az jószágban meghirdettessék mindenütt, 40 forint birság 
alatt, hogy senki jobbágyáért vagy másféle dologért, senkinek jószágára 
ne menjen, melyért valami violentiák következnének, mert ha afféle 
történik, az tiszteknek vigyázatlansága és gondviseletlensége miatt, meg-
vesszük kárunkat rajtok. 

43. Mivel penig, az gyümölcsöző nyár mindennemű javainak, az 
tél betakaritója, ugy serénkedjék és oly szorgalmatos gondot viseljen 
udvarbiránk mindenféle élésekre és gyümölcsökre, hogy se udvarunk se 
konyhánk semmiből meg ne fogyatkozzék, söt inkább pénzen is adhasson. 

44. Minthogy ebben is látjuk kárunkat, hogy az tisztek, jószágunk-
ban való elémenetcs emberünket árendára szokták bocsátania az sze-
génységnek oppressiójávai, azért hogy effélék magunk vagy praefectusunk 
hire nélkül ne legyenek, parancsoljuk. 

45. Az 12-dik punctumhoz akarjuk ragasztani ezt is, hogy makkos 
erdeink mindenütt tilalomban tartassanak és tölgyfának tűzre vágásátul 
mindenek sub poena 12 frt abstineáltassanak. Söt senkinek idegennek 
épületre vagy hordófalnak való fákkal ne kedveskedjenek, magunk vagy 
praefectusunk hire nélkül, kire szorgalmatos gondja legyen és vigyázása 
az tisztnek, bizonyos kerülői által. Hasonlóképen értsen mindenféle 
kaszálóréteinkröl, mind majorság és puszták után valókról, foglalásink-
ról és pasztovnyikinkról. 
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4ß. Mindenütt jószágunkban, valaholott alkalmatos helyét feltalálja, 
hasznunkat látja benne, mészárszékeket erigáltasson, és húst vágasson ; 
ha penig hasznosabbnak aránzaná, arendára bocsássa, ugy mindazáltal, 
hogy elsőben nekünk vagy praefeclnsunknak adja értésünkre, melyről 
továbbvaló dispositiónkat várja. Azonkívül malmokban hizlalt kövér 
disznókat, mellyek nem szükségesek, várunk és udvarunk szükségére 
kivágassa és abból is szaporítsa jü vedel műnket. Azinely faluink és 
sidóink árendát fizetnek, azoknak árendájokat percipiálja ugyan, de 
azmi parancsolatunk nélkül abban, semmit el ne merészeljen költenie, 
hanem vagy magunk avagy praefectusunk kezéhez szolgáltassa. 

47. Hogy penig tiszteink, mindenféle dolgokat rendesebben vihes-
senek végben és instructiónkat in omnibus suis punelis et clausiilis 
strictissimis ohserválván parancsoljuk, és ö is alaltavaló tisztekkel meg-
tartassa, és hu miket ez instructió magában nem comprehendálna. . is, 
az időnek mivoltához és változásához képest, minden igaz és istenes 
utakon, maga jóviselésével és industriájával, hasznunkat keresni és ká-
runkat eltávoztatni igyekezzék, hogy annyeval inkább lehesse érdemessé 
magát kegyeim ősségünk elvételére. 

G r ó f E s z t e r h á z i M á r i a m. p. (P. H.) 

Eredetije az Oi'sz. Levéltár kincstári osztályának utasításai között. 



LOPOTT LOVAK NYOMÁNAK .KÖVETÉSE.*) 

Speetabiles, Magnifici, Generosi ac Egregii Nobiles, Domini Domini 
nobis observandissiini. 

Servitiorum nostroriim debita humillimaque coinmendatione semper 
praenaissa. 

Az Ur Isten Nagyságtokat s kegyelmeteket minden üdvösséges 
jókkal, jó egészséges-, hosszú élettel látogassa s áldja mind fejénkint. 

Nagyságtoknak s kegyelmeteknek alázatosan akarnók értésére 
adni, hogy in hoc anno Domini- 1656. die 17. Octobris nemzetes védi 
Garni -Prier uram az mi igazságunkat megküldvén, hivatott bennünket, 
ezen Doboka vármegyében, Sófalvára azon okon, hogy azmelly 3 lovat 
ö kegyelmétől azon éjjel, az ö kegyelme ugyan sófalvi batáron lévő 
Milltam nevű rétéről, az ceüwkes kötélről elloptak, (úgymint egy festett 
farka lcélc herélt lovat, egy pej agyán herélt lovat és egy barna monyas 
félszemű lovat), azoknak az ország articulusa szerint nyomoknak köve-
tésére elmennénk, és azután azszerint, azmint azon nyomoknak köve-
tése véghez ment, Nagyságtoknak s kegyelmeteknek hitünk szerint 
relatoriánkban megirnók. 

Mi azért az feljül megirt esztendőben és napon elmennénk Doboka 
vármegyében, sófalvi határra, azon megnevezett Milhain nevű rétre, ós 
on-nat a nyom után által, ugyan Doboka vármegyében király-némethi 
határra, és ott az sófalvi biró heted magával jelen lévén, megmutattanak 
•7 nyomot, melly 3 nyomra mind a.? heten niegesküvének azon, hogy az 
az -3 lónyom azon elveszett feljül-declarált Gávai Péter uram ö kegyelme 
3 lovának, külön-külön egy-egy nyom egy-egy lónak a nyoma, melly 
nyomokat akkor hadták ott a lovak, azmikor lopva azon vitték el. 

Az megmondott mód szerint mi feladván az hitet nékiek és ők is 
megesküvén, jelen voltak az megirt király-némethi biró is heted magával, 

*) A nyomkövetés ez az ősrégi magyar jogszokás, amely már Szent László 
király törvényeiben is benne van s még a múlt században is dívott, rendkívül érde-
kes maradványa a falu szolidaritásának, moly az ősi vér- és földközösségből keletkezeti. 
Egyébiránt ilyen szolgabírói nyomozó jelentés elég számmal maradt fönn a 
levéltárakban, jónak láttuk tehát a sok közül cgvot, példaképen közölni ez ősi 
gazdasági jogszokásról. T. K, 
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az kik meghalgatván azon sófalviaknak hiteket, azon mindaz S nyomot 
felvették és ugyanazon az napon bevittek az Doboka vármegyében 
magyarosi határba, odavivén, az magyarosi biró heted magával jelen 
lévén, azok is erős hitlel megesküdtek, hogy az az 3 nyom azon tulajdon 
nyomoknak másikja, az mellyeket nékiek hittel az sófalviak adtak bé. 

Azután, következő nap, úgymint 18. Octobris, az magyarosiak azon 
ellopott lovaknak a nyomát nyomozván, ugyan Doboka vármegyében 
kentelki határra kisérték be, és ott az kíntelki biró heted magával jelen 
lévén, megesküvének, erős hittel ők is az megirt mód szerint, hogy 
azok a nyomok tulajdon azonok, az mellyeket nékiek bittel az király-
némethiek adtak bé. 

Azután az kentelkiek ugyanaznap, úgymint 18. Octobris, Doboka 
vármegyében keresztúri határra békésérvén azon nyomokat és az 
keresztúriak előtt, az egész falu előtt erős hittel megesküvén az megirt 
mód szerint, hogy az az nyom, az mellyet az ö határokban vittek, 
tulajdon azon 3 ellopott Gávai Péter uramnak lovának a nyoma volna, 
ugyan mi előttünk az keresztúriak Doboka vármegyében szent-andrásiak-
nak az szerint adták bé azon 3 nyomot mint az kentelkiek keresz-
túriaknak. 

De az szent-andrásiak azon nyomot semmiképpen fel nem akarták 
venni és nem is vették, hanem csak abban hattok. 

Mely megirt 3 lovaknak nyoma követésének rendit és módját irtuk 
meg Nagyságioknak s kegyelmeteknek fide nostra mediante, kezünk 
Írásával is megerősítvén. 

His easdem Dominationes Dominationes Vestras din féliciter valere 
desideranles. Datum anno die et loco in praonotatis. Magnificarmi), 
Generosarum item ac Egregiarum Dominationum Vestrarum servitores 
Immillimi: Gregorius Kis de Galacz nobilis, m. p. et Joannes Galaczi 
de eadem, nobilis, m. p. 

K i V ti 1 : Spectabilibus, Magnificis, Generosis ac Egregiis Nobilibus 
Dominis Supremis ac Vice-Comitibus, Judicibus Vice-Judliumque a c 
caeteris Jurat is Assessoribus Sedriae Comitates Dobocensis etc. Dominis 
nobis observandissimis. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kolos-monostori osztályában a vegyes okiratok között 
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Nos nobiles Johannes Herczeghszölössy capituli ecclesiae Alberisis 
Transsilvaniae literarum etc. requisitor etc., ac alter Joannes Kászoni 
(le Alba Julia, illustrissimae celsitiidinis et domini domini ipsorum 
clementissiini cancellariae maioris nótárius ac iuratus scriba, in eodem 
comitatu Albensi commorantes etc. 

Damns praesentium nostrarum serie pro memoria, modernis ac 
futuris, quibus interest seu intererit universis, etc. Ilogy ez jelenvaló 
1639. esztendőben, Szentháromság vasárnapjához negyedik vasárnap 
után való másodnapon, hétfün, 18. nempe Julii, itt Gyulafejérváratt, 
az város kerítésén belől Kendervár-útczában, egyfelől kit régen prépost-
háznak hittak, másfelől pedig, ki most prof'essorok házának neveztetik 
contigua vicinitásában és ugyan Fejérvármegyében levő nemes cüriában 
és házban, tudniillik nemzetes vitézlő Szénási Péter uramnak de Bályok 
Erdélyben inque parlibus Hungáriáé eidem annexis, minden fiscale 
bonumok praéfectusánah s az ő kegyelme praedecessorinak ordinarium 
hospitiumján, jövének személyek szerént mi előnkben, az megírt Fejér-
vármegyében és Szeben székben lévő vízaknai városbeli jámbor böcsü-
letes emberek: Somlyai István főbíró, Kristóf Lőrincz, Uczás Mihály, 
Nagy Ézsaiás tanácsbéli esküdtek, Péter deák alias Nagy nótárius, item 
Bonyhai Imre város szószólója és mellette az 40 emberek közül Bolgár 
Márton, mind magok tulajdon, mind pedig otthon maradt Nagy Márton, 
Spék István, Forray Mihály, Nagykapusi István, Kis István és Veres 
István, hasonlóképen Vízaknán tanácsbéli hütös polgárok és mind az 
egész comnninitásnak nevével és személyekben, azoknak úgy m i n t 
örökösöknek s azoknak maradékjoknak és nékiek minden igaz suecesso-
roknak, az kiket tudniillik az ide alá megírt dolog akármi módon vagy 
most illetne, vagy jövendőben illethetne, terheket magokra vévén és 
felvállalván, elsőben józan elmével és értelemmel considerálván, meg-
ruminálván az dolgot, nitro és szabad magok sajá t akaratja szerént 
mi előttünk ilyen fassiót celebráltának, jelentvén és declarálván ezeket 
ekképen. 

Miképen tudniillik az fejedelmi méltósággal tekintetes és nagysá-
gos Rákóczy György kegyelmes urunkat, Istennek kegyelmességéből 
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Erdély fejedelmét, Magyarország részeinek urát és székelyek ispánját 
etc. az felül megnevezett vízaknai föbiró és tanácsbéli esküdt polgárok 
alázatos supplicatiójokkal az elmúlt napok alatt megtalálták volna, 
hogy a naponként való rajtok forgó egynehány rendbéli gravaminák, 
melyek miatt, az mint querimoniájokban Írattak, szintén opprimáltatná-
nak, az ö nagysága bölcsi censurája s kegyelmessége szerént rólok 
találtatnának, kiváltképen pedig az sóvágatás és portusra való szállítás 
állapotja egy bizonyos és állandó karban és rendben maradna, az szün-
telen szálló is közülök kiszállana ós régi szent királyok s fejedelmekről 
rájok szállott privilégiumok, az ö nagysága fejedelmi authoritásából is, 
ez mostani saoculumbam is kegyelmesen confirmáltatnék. 

Hűs hucusque sic se habentibus, az mű kegyelmes urunk, praeti-
tulált fejedelmünk, annak okáért, megnevezett supplicánsoknak, in spe-
cie et in transsumpto capitolari béadott privilégiumokból midőn vilá-
gosan általlátta és alta mente perpendálta volna állapatjokat, ő nagy-
sága eonsultissime necessarioquc conferálván az régi üdőket a mosta-
nival, hogy némünémü közöttük való rendetlenség és abususok miatt, 
mind magok több molestiákban gravaminákban ne incurráljanak, s mind 
az ö nagysága fiscalis proventusának detrimentuma diligentius praeca-
veáltassék, végre ex innata pia paternaque affectione sua, praeallegált 
praefectus uramnak is mellettek való demissa intercessiója accedálván, 
mind szóval ö kegyelme által s mind scriptotenus magát ö nagysága 
formaliter ac hiisce iisdem verbis kegyelmesen in hunc tenorem resol-
válta volna az feljebb attingált supplicatióra : 

„Hogy tudniillik, az ő sáv ág ásóknak és vágatásoknak rendi az 
volt s igy is értjük valósággal, hogy azmint magok is irják, minden 
sóvágó tartozik kivágni sót per annum numero négyszázat, idest 400 ; 
azmejlett minden száz sóra numero nyolczat, idest nro 8 ; ezt igy 
minden fizetés nélkül tartoztanak s tartoznak most is kivágni, melyet 
mi is minden időben meg is kívánunk." 

„Ezen kivül 14 pinz fizetésért minden sóvágó minden 100 sóra 
tizenegy, idest 11 sót tartozik kivágni. Ezt is megvárjuk s ezekkel a 
conditiókkal privilégiumokat conflrmálni is készek vagyunk; inserálván 
azt is, hogy mindenkor, annuátim csak szintén posztós sóvágókat (min-
den egyéb, aknákhoz szolgáló rendeken kivül) jó erejekben lévőket 
áljatnak avagy tartanak az aknákban, szám szerint negyvent, idest nro 
40 personát, kikkel akár magok s akár mások által, az feljebb speei-
ficált sót igazán fogyatkozás nélkül kivágják s vágatják. Ezenkívül a 
1. die Április usque ad diem 1. Augusti várasul, a gortusra 5000 sót 
tartozzanak annuatim alászállítani, kiért mi is minden 100 sótól tarto-
zunk nékik tizenöt idest nro 15 forintot ugyanakkor fizetni, mikor az 
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sót felrakják; így mi is az szállóktól is immúnissá tcszszük őket min-
den békességes üdüben. 24. Junii Anno Jesu 1639." 

Mely ö nagysága kegyelmes resolutióját az egynéhányszor meg-
mondott supplicánsok, vízaknai bíró és esküdt polgárok cum animi 
vultusque cxhilaratione hallván és értvén s ö nagyságának érette faus-
tissima quaeque comprccálván, egyenlő elmével, szüvel s akarattal 
approbálták, akceptálták és magokat, fiolcat és minden legitimus succes-
sorokat o nagyságának, az megírt és jelenvaló kegyelmes resolutiója 
szerint, in omnibus punctis, mind az megirt summa sóknak in quolibet 
anno kivágatására s mind continuo az 40 posztós sóvágók tartására 
•és az 5000 kősónak quotannis az portusra való leszállítására egész 
várasul az megirt fizetésért, u modo in posterum ajánlák, fogadák, 
eom pí'O in ittálák, o bligá I ák. 

És hogyha valami oly derekas döghalál, avagy ország közönséges 
ellenségének fegyvere pusztítása miatt, (melyeket az mennyei isteni 
felség kegyelmesen avertálni méltóztassék) mostani számokhoz képest 
elfogynának, kevesednének, és marhájoktul, értékektől qualitercunque 
priváltatnának, exceptis videlicet eiusmodi casibus iniserabilibus, sub 
aniissione etiam libertatum suarum privilegialium, obstringálák. 

Hoc quoque non praeterrnisso : mivel az ö nagysága kegyelmes 
jóakaratjánalc tetszett ez is, hogy ez a particula, úgymint: az 1. Április 
usque diem 1. Augusti helyett legyen az sószállitásnak idejének deter-
minatiója per annum, de ugy mindazáltal, hogy soha urunk ö nagysága 
savában semmi, egyik esztendőről másikra az szállításban való késedelem 
miatt, hideg őszre avagy télre az portuson ne maradna, hanem azon 
esztendőben azon portuson elkelhetne: azminthogy az feljül megirt 
approbált és acceptait resolutiónak praestálására sub praemissa poena, 
interpositis tarnen praetactis casibus, az gyakran megmondott vízaknai 
biró és esküdtek, ez egész communitás nevével, magokat és minden 
legitimus successorokat, unanimiter mü előttünk élő szóval, modo 
praemisso compromittálják, obligálják és obstringalják. 

Melynek nagyobb bizonyságára adtuk ez mü levelünket fide nostra 
mediante cmanáltatván kezünk írásával és szokott pecsétünkkel meg-
erősítvén. Dalum loco, die et anno in praenotatis et subscriptum erat 
Joannes Herczegszölösi manu propria et Joannes Kúszom m. propria, 
iidem qui supra. 

1. Rákóczy Györgynek 1639. folia 5 post dominicain quintana Trinitatis — jul. 
21-én kelt megerősitőleveléböl, az Orsz. Levéltárban őrzött erdélyi Királyi Könyvek 
XIX. kötetének 174., 175. levelén. 



KASSA VÁROS UTASÍTÁSA DÉZSMASZEDÖI KÉSZÉRE. 

Ins t ruc t io 

p r o (3 g r e g i i s p r u d e n t i b u s e t c i r c u m s p e c t i s d o m i n i s 
L a d i s l a o V i t a l i s e t J o a n n e K i i t f e y , r e g i a e e t l i b e r a e 
c i v i t a t i s C a s s o V i e n s i s d e c i m a t o r i b u s p e r a m p 1 i s s i-

m u m s e n a t u m c o n c i n n a t a e t e x t r a d a t a . 

Elsőben is szorgalmatos gondjok legyen dézmás uraiméknak arra, 
hogy minden ajándék s kedvezés nélkül dézmáljanak. senkinek a szo-
kott és nemes város részére obveniálandó dézmát egy palaczk borért 
még csak egy kévét vagy keresztet el 110 engedjenek, hanem minden 
személyválogatás nélkül igazságosan az dézmát inegvevén, az nemes 
város csűrében régi bevött szokás szerént behordattassűk. 

Secundo. Minden ember földjét úgy dézsmálni igyekezzék (elsőben 
az termését megvizsgálván) netalántán restségek s tunyaságok miatt 
(amint néha szokott történni) az alább való földről kivévén az dézmát, 
az jobb földről cedáiandó odaengetödjék, mely hogy eltávoztassék és 
mind az nemes városnak s mind más lakosoknak kárára s nehézségére 
ne következzék, speeialiter intetnek, hogy minden földön külön vegyék 
ki az dézmát s connumerálják. 

Tertio. A/, tavaszi vetéseknek dézmálásához hozzáfogván, hasonló-
képpen hivataljokat megtartsák. 

Quarto. Minthogy az nemes város jobbágyi azon kivül is sokféle 
szekerezésekkel distraimi tatván, elégtelenek, hogy mind apró dézmáért 
fárasztassanak, azért dézmás uraimék igy értvén a dolgot, addig ne 
dézmáljanak, m ig kész szekér ottan nem lészen avagy azon ember, 
kinek földjét dézmálják, maga alkalmatosságával nem succurrál a déz-
máknak nemes város csűrében való behordására, netalántán az déz-
máknak késedelmes beszállítása miatt az nemes városnak annyival 
nagyobb kára üregbedjen. 

Quinto. Valakinek dézmálnak, annak neve l'Olirà ttassék és mely földrül 
menynyi kereszt vagy kéve dézmáúl proveniál, az is speciíicáltassék, hogy 
valóságosabban számot adhassanak. Az embereknek penig külön-külön 
czédula adassék specilice a dézma iránt, hogy midőn a dézma nemes város 
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csűrében szállíttatik, az czéduláját is pracsentálhassa annak, a kinek 
illik. Hasonlóképen azmely földrül dézmálni fognak, azon föld magáé 
lcgycn-c? avagy másé? ki öröke ós hány köblös, valóságosan conscri-
bálják és lajstromban feltegyék. Hogyha pedig valaki az maga vetését, 
nem adván belőle az igaz dézmát, mezőrül elhordatná, annak vetését 
nemes város számára elfoglalják absque omni respecta és azt az nemes 
város magistrátusnak pro ulteriori decisioni repraesentáljúk. 

Sexto. Tanácsbeli uraiméknak régi szokás szerént tizenötödik kévét, 
de mindazonáltal ez esztendőben, oh arduorum negotiorum respectum, 
huszadikát dézmálják ö kegyelmek. 

Septimo. Nemzetes biró és fürmender uraimék, viselvén a nemes 
város súlyos tiszteit, nem tartoznak semmi dézmával. Tudtára légyen 
dézmás uraiméknak. 

Octavo. Minthogy dézmás uraiméknak az plébániai tisztektől, min-
denféle tavaszi és őszi vetésekbül is, készpénzbeli proventusok is 
légyen és szüretkor is bibáléjok, azért ő kegyelmek is úgy tartoznak 
adni dézmát magok saját vetésekbül, mint tanácsbeli uraimék tartoznak, 
azonkívül is hasznait és proventusit szaporítani s gyarapítani kelletik ö 
kegyelmeknek is az nemes városnak, hittel kötelesek lévén hozzá. 

Nono pro ultimo. Az is recommendáltatik ö kegyelmeknek, hogy-
hogy az kerülőkre szorgalmatosan vigyázzanak, hogy azon kerülök az 
dézmának behordásakor szekerek mellett legyenek, ne vigyázatlanságok 
miá mind az dézmának kin maradása, s mind pedig más kárvallás kö-
vetkezzék. Pro annexo habetur praemissis : hogy amely böcsületes 
ember kepében adja maga földét learatnia, tehát ne légyen szabad 
azon földtől a kepésnek ohveniálandó részt elhordutnia, valamég az 
nemes város azon földrül az dézmát el nem hordattatja avagvis megdéz-
máltatja, másként elhordatván, tehát confiscáltatik jószága. 

Több ezekhez accedálandó dolgok hagyattatnak és concredáltalnak 
az ö kegyelmek igaz dexteritásokra s industriájokra. 

Actum Gassoviae die 5. Augusti, anno 1697. 
Per Gregorium Lukáczik substitution reg. ac 
lib. civitatis Gassoviensis notarium. 

Kassa városa levéltárából. 11,183. sz. a. 

Közli: Kemény Lajos. 
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Az lo c s m á n d i t e k é n t e t e s d o m i n i u m b a n l e v ő l a k o s o k -
n a k o r s z á g t ö r v é n y e i v e l e g y e t é r t ő i n s t r u c t i ó j a é s 

r e g u 1 a m e n t u m a. 

1. Régi szokás szerént minden helyekben az bírák és esküdtek 
Sz. György vitéz és martyr tá jban tétetnek, melyek közül kiki igaz 
pápista keresztény életet viseljen, aféle rosz botránkoztató szokásokat 
és társaságokat kerülvén, mind az alatta lévőknek s mind pedig; mások-
nak dicséretes példát mutasson, az Űr Istent (ki az roszaknak kemény 
büntetője, az jóknak pedig büven megjutalmazója) minden cselekedeti-
ből! és gondolatiban szivében tartván, az anyaszentegyházban bévett 
szokásokat, czeremóniákat, szentséget és gyónást gyakorolja, a rút szi-
dalmaktól és istentelen átkozódásoktúl és esküvéseklül magát ó j ja ; me-
lyeket ha szorgalmatossan elkövet s előtte tart, bizonyos lehetvén abban, 
hogy az gondja alá bízott dolgokat hathatósan véghez viheti. 

2. Az bírák vagy esküdtek az falu dolgát úgy folytassák, hogy 
abbui se az uraságnak, se pedig az alatta lévő szegínségnek kára ne követ-
kezzék ; söt azon legyenek, hogy aféle német-tartásokat és execútiókat 
a mennyire lehet eltérétvén, senki közülök az falu proventusábúl héában 
való költségeket ne tégyen, a nemes vármegye föl s alá járó katonáit, 
ha az nemes vármegye dolgában nem járnak és commissiójok, vagy 
pátens leveleik nem lészen, az falu költségére meg ne szállétsák. mivel 
az ilyetin az szegénségnek káros s az bíráknak is számadásit igen 
súlyosétja. 

3. Minden bíró Sz. György iunepeihen maga helységinek határit és 
külső czílait,, maga mellé vévén az helységnek nagyobb részit, szorgal-
matossan megjárván az régi jeleket és halmokat vagy hányásokat meg-
újítsa, hogy a szomszédbéliek, vagy más idegenek által az batár dolgá-
ban szántóföldeiben, rétjeiben, erdeiben, avagy valami igazságában kár 
ne történjik s ellenben a bírák is vagy esküdtek, annyival az alattok 
valók, senkinek kárt tenni ne merészeljenek. 

4. Ila az ilyesekben valami bizonyosat tapasztal az olyalin hely-
ség bírája, minden idöhalasztás nélkül az főtisztet (kinek az dolog hiva-
t a l ában lészen) voltaképen eránta tudósétsa, föltévén az helyet, napot, 

Különösen a parasztok örökösödésere nézve fontos. T. K. 
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fjolíiíipot és esztendőt, ki állal, minémő dologban, hol és hogyan történt 
a dolog; és azalatt még levelére vagy tudósétására feleletet veszen, jó 
alkalmas bizonyságokat, kik az dolgot nem másoktól való hallomásbúi 
tudják, keressen; ha pedig épen csekély állapotban az uraságnak, vagy 
helységbélieknek idegenek által káraik tapasztaltatnék, tehát az jó szom-
szédságnak tovább való megmaradására nézve elvégezheti ugyan az 
bíró esküdtjeivel együtt, ha az tiszt nem érkezik, de föntartassék min-
denben és mindenkor az magas uraságnak jussa és consensusa, melvrül 
az biró helyes írás szerént való relatiót tégyen. 

5. Minden helységekben az esküdteket és bírákot az község meg-
böcsúlje, hogy engedetlenségek miatt az hirtelon érkezett dologban va-
lami fogyatkozás vagy hátramaradás ne légyen, egyéberánt rossz cse* 
lekeditinek kémén büntetését az olyatin cl nem kerüli. 

6. Az bírák községgel együtt az tiszteket megböcsülvén, ha az 
uraság vagy lakosok dolgában jáu>.alkalmatosságot számára rendeljenek 
és az dominóimban étellel s itallal gazdálkodjanak. 

7. Gyakor vigyázattal legyenek az bírák és esküdtek, hogy az 
helységbül senki, az uraság híre nélkül semmi ingatlan jószágit (értvén 
házát, szántóföldjeit, rétjeit és szőleit) cl ne örökoséthesse, főképen ide-
gennek, se pedig az ifjak és gazdák közül más idegen helyre lakni el 
ne mehessen. 

8. Hanem az mely gazdának fiai vannak, kik atijjokkal együtt 
non lakhatnak, az olyatin fiat az uraságnak bé köll jelenteni; rendel 
módot és lakóhelyet nékik. 

9. Ha az paraszt embernek liai és leányai vannak, azok az alyjok 
és anyjok által egvüttvaló ingó és ingatlan keresményből egyenlőképpen 
osztozkodnak (Partis 111. lit. 29.); ha pedig az leány az atyja értékéhez 
képest böcsületesen kiházaséltatik és osztályra kelnek, meg köll tudnunk, 
ha az jószág, melyben az leányág maga részét kívánja, atyai vagy 
anyai ősi légyen? IIa atyai ősi, tehát abból az leányág maga menveg-
zöire és ruházatira tett költségen kívül semmiben sem részesülhet. 

10. Ellenben pedig, ha az jószág ősi anyai lészen, akkor az fiak 
semmi részt nem kívánhatnak, hanem az ogyiitt-keresménbül az fiak 
az leányokkal egyenlőképpen, úgy, hogy az atyai ősit az fiak, anyai ősi 
jószágot pedig az leányok igazán elvehetik. (Partis. 111. tit. 29.) 

11. Minden paraszt ember az maga leányát értékéhez képest 
kiházasétani és az menyegzőre való három forint költséggel megenged-
tetik, de úgy, hogy az finak menyegzöire se légyen szabad többet 50 
pinznél költeni ; és lia az dominiumbéli személyhez férhez mégyen, 
mind ingó és ingatlan jókból, lia az jószág (amint följebb meg vagyon 

(lazdftságtiirténolmi Szemle UflS. 12 
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írva) egyenlőképpen illeti őket, tehát az kiházasctott leány maga jussát 
és portióját, valamint az fiak kivehesse. 

12. És elleniben ha az incl. dominiamoli kívül elveszik férnek az 
leányt, akkor semmi ingatlan jókból, azaz : rétbül, szántóföldből, erdöbül és 
szölöbül, just az leány nem vehet, hanem az ingóbúi az atya, ennek 
halálával pedig ki az jószágban megmarad, proportionate kifüzetni tar-
tozzék; úgy mindazonáltal, hogy az leány is az atya javaiból teljesség-
gel ki ne rekesztessék. Úgy köll érteni az osztozó leány és fiak közt 
föltett proportiót, hogy az olyatin dominiamoti kiviil férnél lévő leány 
az atya jószágiból és az anyával való együtt-keresménybül öszvösséggel 
értvén, csak tertialitást, azaz harmadrészt vehet, melyet mindjárt az 
fiak készpénzül kifüzetni tartoznak. 

13. Nemküjömben az házi gazda meghaland testamentumtétel nélkül, 
marad felesége és gyermekei, az olyatin embernek feleségére száll minden 
együtt való keresmén éltéig ; holta után pedig az dominiumban lévő 
gyermekének szabadon liadhatja. (Partis 111. tit. 29.) 

14. Ha pedig térhez ínenend az özvegy dominiumon kívül valóhoz, 
semmi ingatlant el nem vehet s nem illeti semmi is, hanem az urátúl 
való móring ját és az allat aráját, azaz : mit az atyjától és anyjától 
maga részében hozott és az dominiumon kívül való volt, azt magával 
ki is viheti az tartományból. 

15. Történik az is, hogy az paraszt ember magzat nélkül kimúlik 
az világból; kinek, ha valami maga-keresménye vagyon, abból szabadon 
disponálhat; ógy, hogy fele, a kinek hagyja, azé lészen, felét pedig az 
uraság maga részére elfoglalja (Tit. 30. partis III.). IIa pedig életinek 
végén semmi rendelést nem tészen, minden ingó és ingatlan jovai az 
uraságra szálljanak, ki is az olyatin jobbágyát értékéhez képest elta-
kartatni és az adósságit is, ha az jobbágynak jovai maradtanak, kifüzetni 
tartozik. (Artic. 62. 1715.) 

Nemkülörnben az olyas paraszt ember jovait is elfoglalja az uraság, 
ki Ü Fölsége ellen (melyet nota infidelitatis bini szoktak) nagyot vit. 

És ha az megholt paraszt embernek neveletlen gyermekei marad-
nak, az olyatin polgár szabadon disponálhat és váloszthat az jószágiban 
oly gondviselőt, ki mind gyermekeiro s mind jószágira gondot visel és 
esztendőnkint az főtisztnek mindenekről kémén és erős számot 
adjon. 

16. Az dominiumban akármely helységben vidéki nemes ember 
vagy szabados és akárki jószágot bír, az ámbár irtás-föld vagy rét légyen 
is, letévén az rajta lévő summát, magoknak elvehetik azoktól Sz. György 
martyr és vitéz napján és bírhatják mindaddég, valamíg az uraságnak 
ógv fog tetszeni, mivel az jobbágynak az ö kézi munkáján kiviil semmié 
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sincs, hanem az helység és annak minden öröksége az földesúré, s az 
szabad egyedül véle. (Partis 111. tit. 30.) 

17. Gyakran esik, hogy az paraszt embernek felesége kimúlik ez vi-
lágbúi, marad holmi kevés ingó és ingatlan jószága és gyermekei ; 
üdövel azon özvegy ember más feleséget vesz, attól is vannak gyer-
mekek : kérdés támad, a két anyától és egy apától származott osztozó 
gyermekek mi mód osztozkodjanak ? Az első felesigtül született gyer-
mekek az magok anyjától maradt jószágot, ugy dost, vagyis moringot 
és jegyjussát és keresménnek felét, ha azt testamentumban nékik batta, 
mivel fele keresménnyel szabadon engedtetik ; ha pedig arrúl nem tett 
utolsó rendelést, tehát az keresmén egészben az atyjoknál megmarad. 
Az utóbbi feleségévei szerzett jókból pedig, ha az atyjok abbui magára 
nézendő just nékik testamentum szerént nem hagyja, semmit el nem 
vehetnek, hanem egyedül az második feleségtül lőtt gyermekekre száll. 

18. Tapasztaltatott az is, hogy az paraszt ember második felesé-
gével együtt laktában hír ősi jószágot, vagy az előbbeni felesége javait, 
melyeket nem az szükségért, hanem az feleségének azzal hízelkedvén, 
zálogul vagy örökösen lélek sírelniével az gyermekektől elidegenéti, 
melyeknek az árán más jószágot szereznek együtt, hogy együtt való 
keresménnek mondhassák : az ilvetiu keresmény soha együtt való keres-
ménnek nem mondattathatik mindaddig, valamég az ősi jószágot hasz-
nával együtt elöl nem állétják s annyival is inkább az feleségének 
olyatin szerzett jószágot se moringban, se pedig más szín alatt az ura 
nein adhatja. (Art. 49. 1723.) 

19. Megengedtetik törvény szerént az polgároknak is az magok 
keresményekről az testamentumtétel, úgy mindazonáltal, hogy azt józan 
és ép elmével s nem az lelke veszedelmével tegye ; jelen legyenek 
legalább kél hitves falu-esküdtjei, ezeken kívül még három jó lelkű 
hiteles emberek, kiket az testáló kivan ; ha pedig az halálra vált ember 
déákűl és irást nem tud, akkor az hatodik bizonyság is jelen légyen 
és midőn az irást elvégezik, szórúl-szóra és értelmesen az beteg előtt 
el köll olvasni s utoljára kérdeztessék, ha ugyan teljes szándéka és 
utolsó légyen az, a mit íratott'? és akarja-é azt utóbb is? Az ilyetin tes-
tamentumot azoknak kezéhez vagy tudtára az interessátusoknak, kiket 
az dolog illet, kiknél az testamentum marad, még az testáló ember ki 
nem múlik ez világbúi, nem adattathatik. És a midőn testamentum 
tétetik, azalatt senki bent ne maradjon, a ki hasznát vagy kárát abban 
lenni reménli, hanem az szobából kiküldessék, hogy azt ne hallja és 
ne tudja. (Art. 27. 1715). 

20. A/, dominiumban, akármely helységben, vidéki nemes ember, 
szabados vagy paraszt ember semminémö örökséget az polgároktól nem 
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bírhat ; és ha irtásokat bírnának' is, letévén az földesúr azokon lévő 
summát Sz. György nap előtt, szabadon tölek elveheti és maga öröksé-
gének applicálhatja újonan, vagy az jobbágyainak adhatja. (1625: 58). 

21. Minden bíró jól számot tartson, ha valamely jobbágy az domi-
niumban jószágit eladja és onnét ki alcar menni más idegen helyre, azt 
azonnal írás szerént a tisztnek bémondja, ki az olvatin jószágnak az 
árát megtizedli. (Usus). 

22. Úgy nemkülömhen, ha az gazda kihal az házbúi, ki az jószá-
giban bent marad, egy forintot, mely testpénznek neveztetik az uraság 
számára letenni mentül hamarébb köteleztetik. 

23. IIa pedig az bíró, vagy esküdtjei valami büntetésre méltó dolgot, 
úgymint: lopást, fajtalanságot, attával és teremtettével való szitkokat, 
átkozódásokat, igaz pápista hit ellen való káromkodásokat, vereségeket, 
gyilkosságot, égetést és ezekhez hasonlókat tapasztaland, hite letétele 
szerént béjelentse az tisztnek, aki is képesint és érdeme szerént meg-
büntetvén, mindenekrül számot adasson. 

24. Az birák falu dolgaira és azok éránt való levelekre és könyvekre 
oly gondot viseljenek, hogy gondatlanságok miatt azokban az helység 
kárt ne valljon ; egyéberánt kemény büntetését az számadásakor el 
nem kerüli. 

25. Az czéhmesterek is hasonlóképpen számodáskor mindenekrül 
jól számot adjanak, ha mi adósság leveleken vagy levél nélkül vagyon, 
vagy valaki testamentumban hagy, minden módon azokat bészedvén, 
plébános uramnak megjelentsék és jó, hasznos szükségére fordéttassék 
az templomnak. 

26. úgy nemkülömhen az templomban lévő ruhákat, szám és 
nevezet szerént az kártúl úgy oltalmazzák, hogy azokat az számadáskor 
kár nélkül elöladhassák, az templomot lisztán tartsák, legalább minden 
második hétben kisöpretvén az iskolamester tanúló gyermekeket ren-
deljen. 

27. Az bírák az portásoktól az pénzt magok kezekhez vévén, úgy 
erogálják, hogy az alábbírt punctumok szerént számot adhassanak 
mindenekrül. Ugv, hogy : 

Minden bíró az maga restantiáit bészedvén számot adjon róla. 
Az előtte való bírótúl mennyit és mit vett az kezéhez? 
Az helységen mennyi portió és az mennyibúi álló volt? 
Az darabok mennyibűi és mibül állók és mennyi légyen? 
Azokra mennyit vetett föl és hányszor? úgy, hogy: fertálvOs gazda, 

zsöllér vagy lakó mennyit fizetett? 
Hány quártélozó német, hány oralis és száraz portió volt? 
Mennyi zabot, búzát, rozsot, vagy mást, mikor és mely háztól mennyit? 
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Az borniesterek kezébül vagy korcsmából mennyit percipiált ? 
Az mészárszéknek árendája mennyi ? 
Az falu gabonája búza-é, rozs-é, árpa vagy zab és akármi, az 

hány kereszt, abból hány köböl lőtt és hogy adatott el, mikor? 
Mindezeket úgy conrotál ják az falu bírái, hogy erős számvétel 

alatt meg tudják mutatni, hová erogálták. 
Mindezen följebb föltett punctumok az helységbéliek által minden 

fogyatkozás és vétek nélkül ohserváltassanak ; egyébiránt, a ki ellenke-
zőt cselekedvén, azok szerént életét és falu dolgát nem folytatja, az 
uraság kémén büntetését fl. 32 id est : harminczkét forintot el nem 
kerüli. 

Actum die 11-a Junii 1731. — Slephanus Cserko, collegii Socie-
tatis Jesu Sojmoniens is rector et Budensis seminarli plenipotentarius, 
m. p. (L. S.) 

Egykorú másolata az Orsz. Lew kincstári osztályának utasitásai közt. 



KOMÁROM VÁROS 1770-IK1 TÜZRENDTÁRTÁSA. 

E v. e a s z a b a d k i r á l y i K o m á r o m v á r o s á n a k s z á m ú r o 
c s i n á l t a t o t t t ű z r e n d t a r t á s . 

Mely szorgalmatos gondot, az gyuladások vagyis égések eltávoz -
tatásának módja és ugyanarra czélozó rendelések, vagy inkább úgy-
mondatott tűzi rendtartás, az közjavak igazgatásában és kormányozásá-
ban kivan, azlot nem szükséges bővebben, megbizonyétani ; minthogy 
többrendbéli szomorú példáink vannak, mely iszonyú károkat, — mind 
azért, mert bizonyos, és kiszabott rendtartás eddig ki nem adatott, 
melylyel ennek a veszedelemnek eleit venni lehetett volna, vagy pedig 
azért, ha volt is kiadva, valami rendtartás 1 az mindenképen meg nem 
tartatott, — sok városok és helységek vallották ezen ilyen kárvalláso-
kat, ezen szabad királyi városának n. magistrátusa, néminémöképen 
eltávoztatni kívánván, az felséges királyi helytartótanácsnak többrend-
béli kiadatott hasznos rendelései és oktatásaihoz szabván magát, követ-
kezendő rendtartást, melyet jövendőben, ezen városnak lakosi gyuladás, 
vagyis égési alkalmatosságával, arra rendeltetett büntetés alatt, minden-
képen megtartani, és végben vinni kötelesek lesznek, kiadni magában 
elvégezte. 

Elsőben is szükséges, és azért kemény büntetés alatt rendeltetik, 
hogy minden házi gazda, de főképen, et in specie: akik vasbul, rézbül 
dolgoznak, nemkülönben az fazikasok, sörfőzök, pékek, szappanosok, 
fördösek, vendégfogadósok, égett-bort-főzők, kenyeret- és kalács-sütők és 
effélék arra szorgalmatosan vigyázzanak, hogy azoknak kéményei, siitö-
kemenczéi, míhelyei, tüztartó helyei, tiszták, jól megtapasztva és csinálva 
legyenek, széntartók az míhelekhöz közel ne csináltassanak, és igy 
minden félelmét valami veszedelemnek szorgalmatosan eltávoztassanak. 
Arra való nézve is büntetés alatt parancsoltatik, hogy az kömivesek 
az fölállítandó kemenczéket elegendő magasra vegyék, tágosan építsék, 
azokban semmiképen keresztfákat ne csináljanak fábul, hanem inkább 
intsék az építő gazdákat, hogy az fa helyeit vasszálokat helyheztesse-

•) Ilyen volt az 17(57. évi tüzrendtartás, mely kivonatban közzé van téve Takáts 
Sándor : Lapok egy kis város múltjából. Komárom. 1880, czimü müve 167. lapján. 
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nek az kéményekben. Es minthogy ezen várost sok szegény ember 
lakja, akik elégtelenek arra, hogy magoknak kéményt téglábul csinál-
tassanak, melyre nézve azoknak noha nehezen, de ugyancsak megen-
gedtetik, hogy sövényből csináltassanak, de azért is mind rendeltetik, 
hogy sövényből építendő kéményeket ugy megtaposztassák, hogy min-
den veszedelemtől mentve legyenek, és azért is ezek, szinte ugy köte-
lesek lesznek az keresztfák helyett vasszálakat, minthogy annyiban nem 
telik, az sövénykéményekben csináltatni, mert ilyen sövényes kémé-
nyekben legveszedelmesebbek a keresztfák, amelyek már sok gyuladáso-
kat okozlak. Nemkülönben nemcsak az házigazdák, hanem a zsellérek 
is arra szorgalmatosan vigyázni fognak, hogy az fa-, kender-, 
len-száritás az kályhákban vagy sütökemenczékben, kalács-kenyér-
siitö kemencze, kályha, leginkább pedig náddal és szalmával való 
fűtés, főzés, de főképen sokszor libatoti pipázás által valami tiizi 
veszedelem ne támadjon. Ugyszinte senki az házi gazdák közül, 
nagy büntetés alatt, meg ne engedje, hogy éjszakának idején, vagy 
cselédje, vagy zsellérje, vagy pedig annak cselédje az pallásro, — 
annál inkább, ha azon szénát, szalmát, vagy forgácsot, ha ippen 
más helye arra nincsen már, (noha ez is nagyon tiltatik) 
gyertyával, ha mindjárt hálni megy is, ne járjon. Ami pedig az istálló-
kat illeti, az gazdák cselédjeinek meg ne engedjék, hogy azokban égő 
gyertyát lámpás nélkül vigyenek, az lámpással a széna körül sokai jár-
janak, hanem aztat egy arra alkalmatos és nem veszedelmes helyre 
tegyék, sokáig a gyertyát ottan ne égessék, és az istállóban vagy pad-
láson, mikor szénáért mennek ippen ne pipázzanak, sőt házi gazdák 
pallásokot többnyire csukva tartsák, hogy oda mindenik, leginkább 
pedig éjszakának idein gyertyával föl ne mehessen. 

2. Tapasztalt dolog az is, hogy az szegény ember kárával, az 
sövénybül csináltatott házak, égés alkalmatosságával egész földig leég-
nek, úgyhogy majd meg sem isméri hol állott házikója, mely sövénybül 
építtetett házikókat sokkal is nehezebb oltani. Arra való nézve mostaná-
ban rendeltetik, hogy senki sövényes házol ne építsen, hanem lia magának 
házot csinálni vagy csináltatni akar, aztot sárból épitse, vagy építtesse, 
minthogy az iljen sárból épitctt háznak falai legalább az égés után 
megmaradnak. Ahhoz kívántatik az is, hogy ilyen sárból építendő ház-
nok falait kiki oly magosan vigye, hogy legalább arra nádbul csinálandó 
tetejét az ember oly könnyen kézzel el ne érhesse. A marhatartó gazdák 
pedig, akik széna és szalma nélkül el nem lehetnek, azon legyenek, 
hogy az széna, szalma-kazalokat, rakásokat az kerítéshez ne rakassák, 
hanem inkább az kerteknek, udvaroknak közepén, hogy az rossz ember 
oly könnyen hozzá ne férhessen. Arra való nézve, amidőn ezen n. 
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városnak hadnagya, minden fertályesztendő múlva az kéménytisztitóval, 
ferlálymesterekkel az kéményeket vizitálni fogja, nemcsak azokban 
találandó hiányosságot, hanem más veszedelmes állapotot, úgymint az 
elöszámláltokon kivül, lia tapasztalja, hogy az házigazdák az pallásokon 
hamut, mert avval csak könynyen az égő szenecskét szétvihetnék, 
kendert, lent és efféléket tartanak ; ha tapasztalja, hogy az pörnyét 
elogendőképen vizzel meg nem öntözve veszedelmes helyekre viszik, 
inkább mintsemhogy arra csináltatott vermekben nedvesen temetik, tar-
tozik feljegyezni és az magistratusnak beadni. 

3. Többrendbéli szomorú példák bizonyítják aztat, hogy először a 
gyuladás onnónd származott, mert nimely gazdák az háznál tűzi szer-
számot nem tartanak, és azért kénytelenek második, harmadik, vagy 
negyedik szomszédhoz is tüzért menni, és midőn azt viszik vagy gyer-
mekek által vitetik, törtint és könynyen történhetik, hogy vigyázatlan-
lanságbul a szél egy szikrát elragadjon, amely szikrácsko leginkább 
nádbon szálván aztat meggyújthatja, és nagy tüzet okozhat. Ettül méltó-
képen tartván az n. magistrátus, ezen város lakosinak kemény büntetés 
alatt meghagyja, hogy senki az házi gazdák közül trizi szerszám nélkül 
ne legyen, mert ha valaki tűzi szerszám nélkül tapaszlaltatik, hogy 
tüzért szomszédjához küldeni fog, mind az aki adja, mind penig aki 
viszi és viteti kemény büntetés alá vettettni fog. 

4. Az fakereskedőknek, ácsoknak, bognároknak, pintéreknek paran-
csoltatik hogy mesterséghöz szükséges fákat üszverakva tartsák, 
azokkal és más egyebekkel az utczákat el ne foglalják, amelyet főképen 
az tűzi veszedelemnél megtartani szükséges. Az pedig nem más végre 
rendeltetik, hanem ha a szükség hozza magával és tiizi veszedelem 
támodván, lajtos kocsikkal, föcskendőkkel, mindenütt akadály nélkül el 
lehessen menni. Nemkülönben az kertekben és az házak között lövöl-
dözés keményen megtiltatik. 

5. Azon ugyan a n. magistrátus nem kételkedik, hogy kiki az házi 
gazdák közül magának, amennyiben kitelik, tűzoltó szereket fog szerezni 
úgymint föcskendöket, bőrkannákat, csáklákot, lajtorjákot, kádokot, fej-
széket, fakannákat, szénvonókat, de legszükségesebb, hogy amely házi-
gazdánok kútja vagyon, aztot jó statusban, a kút mellett pedig leginkább 
nyári üdőben elegendő vizet tartson. Amely háznál pedig kut nincsen, 
szükséges, hogy két vagy háromanynyi vizet, mint ahol kút vagyon a 
kádokban, hordókban tartson az házigazda. 

6. Hogy a nevezett tűzoltó edényekben fogyatkozás ne legyen, 
tartozik tehát minden böcsületes czéh bizonyos számú bürkannákot, 
kézi föcskendöket a czéhmesternél tartani és azokat arra rendelt mes-
teremberek által oda, ahol ég küldeni. A n. város, az városnak közön-
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séges jövedelmibül csináltotott szépszámú bőrkannákot, azokat az n, 
város tanácsházánál, lajtorjákot, csáklyákot ismét az n. város tanács-
házánál. Azon kívül a kis piarczon, a győri és Vágduna mellett, 2 lajtos 
kocsit, egyiket az n. város nagy piarezán, a másikat a régi temető-
helven tartani fog a végett hogy ezekhöz a szükséges eszközökhöz, ha 
valami tűzi veszedelem tárnod, könynyen férhessen kiki. Csináltatott az 
n. magistrátus ezen üdvösséges végre három föeskendőket, azok közül 
az legnagyobbik az n. város öreg piarezán, az második régi temető 
helyén, uz harmadik és legkisebbik az n. város házánál fog lenni. Mely 
föcskendök ennekutánno minden holnapban egyszer meg fognak pró-
báltatni, hogy mind azokhoz rendeltetett emberek kitanulhassák, miképen 
azokkal az tűzi veszedeteninél kellenék bánni, mind pedig ha azokbul 
valami elromlott volna, annak üdejében hozathassék. Es minthogy a 
kolmárok boltjai úgyis a piarczon vannak, azoknak kötelessége lészen 
arra vigyázni, valóban van-e a lajtban viz, ha nincsen, aztot kapitány 
uramnak megjelenteni, aki is rendelést fog tenni, hogy vizzel megtöltsék, 
és igy minden esetre kész legyen. Rendeltetik az is, hogy senki, nagy 
büntetés alatt vidéki és külsőbéli személyeknek, lia csak leveleket, hogy 
igazjáratuak, és otlan, ahonnan jönnek, jól viselték magokat . meg nem 
bizonyíthatják, szállást ne adjanak, és tartozik minden házigazda az 
ilyen ismeretlen jövevény személyt, adandó alkalmatosságával, az vendíg-
fogadósok pedig mindennap az odaszálló vendégeket biró uramnak 
írásban bemutatni, és beadni ; arra való nézve, lia az fertálymesterek 
valamely háznál olyan jövevény személyt találnak, amelyet az házigazda 
he nem jelentett volna, kötelesek az olyanokat az n. magistratusnak 
béadni. És minthogy a n. város a győri és Vágduna mellé überraitert 
rendelt, akik a nemes városnak megvenni szokott jövedelmekre vigyáz-
zonok, azoknak nieghagvattatik, hogy ha tapasztalni fogják, hogy vagy 
hajókon vagy réveken valami aljas személyek, levelek nélkül, amelyre 
valamely balvélekedés eshetnék, jön, aztot az n. város strázsájára hozni, 
ahol is kapitány uranitul bővebben examináltotni fog az olyan személy. 
Aki pediglen valakit beád, hogy tüzet tett volna, annak az n. város 
10 frtot fizetni fog. 

7. Ha tehát akár éjjel, akár nappal tűz támad, az n. tanácsház-
nok tornyában lévő harang férc fog verettetni, hsasonlót celekedvén az 
parochiális templomokhoz tartozandó tornyokban, azután, hogy kiki 
könynyen észrevehesse és tudhassa, melyik részén az városnak légyen 
a tüz, tehát nappal az n. város tornyán egy vörös zászló az támadott 
tűznek helyét jelentven, éjszakának idején pedig egy lámpás, és abban 
egy gyertya fogy kitétetődni, ha pedig egyszerre több tüz támadna, 
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tehát több olyan zászló vagy lámpás az város tornyán ki fog füg-
gesztetni. 

8. Városnak lakosi hallván, hogy az város tornyán, és többi tor-
nyokban az harangok félreverettetnek, tehát az lakatosok, óracsinálók, 
réz-kolompáros és pukamivesek fecskendökhez sietni, és azokkal, ameny-
nyiben lehet, a tüzet oltani, és hogy tovább ne terjedjen, annak eleit 
venni iparkodni fognak. 

9. Minthogy mind a fecskendőknek, mind pedig egyéb az tűzol-
táshoz való eszközöknek, máskép az ilyen tűzi veszedelemben kevés 
baszna vagyon, ha vagy az vizben, vagy pedig az tűzi eszközökhöz való 
emberekben fogyatkozás vagyon, arra a végre a n. város mindenkor 
2 lovat fog tartani, mely 2 lóval az kocsis ahhoz a lajtos kocsihoz 
fog sietni, amely közelebb esik az tűzi veszedelemhöz. És minthogy ez 
nem elegendő, azért azok a gazdák akiknek lovai, kocsija és laj t ja 
vagyon, úgymint a sörfőzök, tímárok ós egyebek, kötelesek lesznek 
mihelyest az harangot félreverik, béfogattalni, és vizzel az tűzi vesze-
delemhez sietni. Az molnárok, fazikasok és magyar vargák kannákkal 
fognak ottan, ahol legközelebb elegendő vizet kaphat az ember meg-
jelenni, az lajtokat és egyéb tűzi eszközüket nagy sietséggel megtöl-
teni, és azon iparkodni, hogy az vízhordó kocsikat valami akadály 
ne érje. 

10. Az kéménytisztétók, ácsok és hajósok a tűzoltásra szükséges 
eszközökkel, úgymint fejszékkel, csákiákkal, az égő épületnek tétéire 
sietni, az kömivesek pedig a csáklákot és lajtorjákot az tűzi veszede-
lemhöz vinni és fölállétani kötelesek lesznek, azonkívül az épületben 
bent vagy pedig a szobában valamit védelmezni köllenék, tartozni fog-
nak az asztalosok és esztergálosok bemenni és amennyiben lehet, az 
belső részit az épületnek oltalmazni, és a tüzet elnyomni. 

11. A szijjártók, nyeregjártók és nímet vargák az bőrkannákot 
az tüziveszedelemhöz fogják vinni, ketten pedig az czéhekbül az mes-
terséghez való szerszámmal fog megjelenni, arra a végre, hogy ha 
vagy a föcskendökben, vagy pedig a bőrkannákban valami, az tiizi 
veszedelemben elromlanék, azonnal aztat helyrehozhassák. 

12. Ha az ember észreveszi és látja, hogy a tűzi veszedelem 
tovább is kiterjeszteni fogja magát, mely esetben mivel igen szükséges 
hogy az épület körül lévő egy-két ház lerontassék, arra a munkáro az 
mészárosok, csizmaziák, kovácsok és bognárok rendeltetnek ; és mint-
hogy nagyobb károknak eltávoztatásáro való nézve sokszor szükséges, 
hogy egy-két ház lerontassék, azért amidőn a mondott czéhek eleget 
igyekeznek tenni, az házigazda, házát azoknak megnyissa, és az igye-
kezetnek semmiképen, kemény büntetés alatt ellene ne álljon. 
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13. Az pintérek ós tímároknak kötelessége lészen, az tűzi vesze-
delemliüz elegendő kádokat, kannákot és egyéb efféle eszközöket sze-
rezni. De leginkább az pintéreknek dolga löszén az kádokat, amelyeket 
a n, város fog csináltatni, és a pintéreknél fognak tartatni, az tüzi-
veszedelemhöz és onnénd megint viszsza, az elöbbeni helyre vitetni. 
Ugyan pintérek kötelesége, ezenkívül az is fog lenni, hogy magok közül 
kettőt rendeljenek, akik, lia a tűznél kádrul, dézsárul, kannáról abrén-
csok leszakadoznának, az olyan szükséges eszközöket mindjárt a tűzi 
veszedelemnek helyére hozhassák. 

14. Akárminémü néven nevezendő napszámosoknak is, az tűzi 
veszedelemnél elegendő foglalatosság találkozik, és azért is parancsol-
talik azoknak, hogy hallván az harangnak félreverését, melyet, vagy 
pedig az vizhordással az tűzhöz siessenek, vagy a fecskendők mellett 
szolgálatot tegyenek, vagy fejszék, csáklyák lévén az liiz körül más 
hasznos munkához lássanak, és azhova azokat az elöljárók rendelni 
fogják, ottan és amellett serényen és igazán s hiven munkálkodni tar-
tozni fognak. Az jövevényeknek, aszszonyi személyeknek, gyermekeknek 
liltalik az tűzi veszedelemnél megjelenni, mert az ilyenek az munkábon 
inkább hátramaradást, mintsem előmenetelt okoznak. 

15. Tagadhatatlan dolog az, hogy ha éjszakának üdéjén valami 
tűz támodna, a sötétség nem csak az embereknek, akik az tűzi vesze-
delemhez sietnek, sok akadályt okoz, mert a sötétség miatt, rész szerint 
a tűzoltásra szükséges és elrendelt eszközökre nehezebben akadnak, 
rész szerint pedig azoknak vi teliben is bátramaradást szenvednek, hanem 
még az rosszszándéku embereknek az ilyen esetben, a szándékoknak 
vígbenvitelében is alkalmatosságot nyújt. Ez ilyen, a jóra akadályt, a 
roszra alkalmatosságot szerző sötétségnek orvoslására, alkalmatosaid) 
és hasznosabb rendtartás títetődhetik, hanemha minden házi gazda arra 
kötelezve fog lenni, hogy éjszakának idejin tiiz tárnod, tartozik az házo 
eleiben egy égö lámpást kitenni. És minthogy ez fölöttébb szükséges, 
és üdvösséges dolog, arra való nézve minden házigazdánok keményen 
megparancsoltatik, hogy ha éjszakának idején liiz tárnod, mihelyest 
hallja, hogy az harangok félreverettetnek, azonnal arratartandó lámpás-
ban lévő gyertyát meggyújtsa, és az ház eleibe kitegye, aki nem cselekszi, 
az a kemény büntetést el nem kerüli. 

1(>. Tapasztalt dolog az is, hogy, mint mindenkor, amikor tiiz tá-
mad, szél is támadni szokott, amely főképen lm erösebben fuj, a 
szikrákot elhordja, és uj tüziveszedelmeket okoz. Ennek az veszedelmes 
állapotnak, hogy néniinémiiképen az emberek eleit vehessék, rendeltetik, 
hogy az házigazdák, de leginkább azok, az kiknek az házai arra van-
nak, amerre a szél a szikrákat viszi, annak idejében az házoknak tete-
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jére, padlásokra embereket kannákkol és vizzel rendeljenek, hogy milie-
lyest a ház tetejére egy tiizszikra száll, azt elojthassák, és igy több és 
nagyobb károk eltávoztathassanak. 

17. A többi purgerek és lakosi ezen városnak, akiknek ebben a 
rendtartásban bizonyos köleleség nem adatott, tartozni fognak az olyan 
veszedelmes esetben, fegyveresen az n. várostanács házánál megjelenni, 
akiket kapitány uram és többi n. város tisztei elrendelni fognak, hogy 
részinek, lopások eltávoztatásáro vigyázó szemek legyen, része pedig 
az olyanokat, akik a tűzi veszedelemnél dolgozni nem akarnak, hanem 
csak nézik, és inkább akadályt szereznek, az tíizveszedelemtül elűzze, 
azokat pedig, akik, munkáro valók, az segítségre frissítse, és ösz-
tönözze, mely fegyveres purgereknek és lakosoknak azon kivül, az is 
kötelessége lészen, noha látszatik, hogy a tűz el vagyon oltva, mind-
azonáltal az égésnek helyérül addig el ne távozni, még az elöljáróktnl 
arra szabadság nem adatik. 

18. Azon pedig senki ne kételkedjék, hogy ezen n. városnak birájo 
és némelyek az tanácsbéliek közül az tűzi veszedelemnél megjelenjenek, 
akik mind az népet az munkáro ébreszteni, mind pedig hasznos tanács 
által iparkodni fognak, hogy azokbul semmi el ne maradjon, amelyek 
az tűzi veszedelemnek eloltásáro és elnyomására legszükségesebb és 
leghasznosabbak. 

19. De még, azoknak az munkái, és fáradozási, akik a tűzi vesze-
delemnél gyorsabban és sörényehben dolgozni fognak, jutalom nélkül 
nem fognak hagyattatni, és arra a végre, aki a lüziveszedelemnél leg-
első lajt vizzel meg fog jelenni, annak 1 frt, aki a másikával, annak 
Va tallér, aki a harmadik lajt vizzel megjelenik, 50 pinz az n. város 
kaszszájábul fog fizettetni. Aki pedig olyas személyt, mely a tűzi vesze-
delemnél az hordozóskodás alatt, vagy más uttal-móddal lopott volna, 
az áristomban fog hozni, vagy legalább beadni, annak ismét az n. város 
kaszszájábul 1 frt fog adattatni ; nemkülömben aki megbizonyéthatja, 
hogy az maga saját tűzi eszközök az tűznél megromlottak, elégtek, 
vagy elvesztek : azok is az n. város kaszszábul fognak bonifikáltatni. 

20. Az emiitett fizetések ugyan az n. város kaszszájábul fognak 
adattatni, mindazonáltal szükséges fog lenni, jól megvizsgálni, ki és 
micsoda volt a gyuladásnak oka s hogy az, elégtételre kényszeríttethessen, 
nemkülönben azok a purgerek és lakosok akik föntirt módon a tűzi veszede-
lemhez el vannak rendelve, ha elegendő ok nélkül meg nem jelennek, 
vagy pedig az előjáróknak és azoknak ugyan parancsolatinak nem 
engedelmeskednek, az kemény büntetést el nem fogják kerülni. 

És valamit ezen szükséges és üdvösséges rendtartás minden purger 
és lakosnak, söt inkább az egész n. városnak javára czíloz, ugy kiki 
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intetik : hogy ennek a rendtartásnok eleget tenni, és ahhoz magát 
alkalmaztatni igyekezzék, és iparkodjék, mert különben cselekedvén a 
kemény büntetést el nem kerüli; és hogy senki se exkuzálhassa magát 
mintha ezen rendtartásnok czikkelveit nem tudta volna, azért ezen rend-
tartás több helyeken az 11. városban fog szorul szóra most mindjárt, 
ennekutánno pedig minden esztendőben egyszer fog publikáltotni, és 
minden czéheknek kiadattatni, hogy aztot minden kántori czéhgvülés 
alkalmatosságávol nyilván elolvastassák, és hogy kiki igy tudja, mihez 
magát alkalmaztatni és a kártul oltalmazni. 

Komáromban, die 1 octobris 1770. signatum et extradatum per 
Georgium Koch notarium liberae ac regiae civitatis Komárom. 

F.gykoru másolata a magy. nemz. Muzeum levéltárában, 
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Folső-Fehérmegye ... . — 68 123 2605 72 — 40,702 43,502 
Alsó-Fehérmegye . 1 3 10 176 543 4170 484 2525 182,683 190,40 "> 
Küküllőmegye . . . . 1 — 1 112 277 4385 179 1710 71,108 77,059 
Tordamegyc . — 1 4 168 235 4395 184 5630 105,505 115,949 
Kolozsmegye . 1 1 4 215 405 5395 425 6240 127,446 139,911 
Dobokamegye . — 1 — 163 269 4160 98 2665 84,948 92,140 
Belső-Szolnokniegye 1 1 2 196 266 4115 153 4370 68,300 77,204 
llunyadmegye . .. — 2 3 327 299 7905 171 — 125,095 133,470 
Közép-Szolnokmegye — 1 3 143 223 6080 144 3320 104,944 114,711 
Krasznamegye . . . . .. — 2 69 22 3125 77 — 11,678 14,902 
Zarándinegye... . . . . — — 1 90 54 670 45 — 34,183 34,952 
Kő várvidék . . . . . . . — — 3 88 91 2670 43 — 31,358 34,162 
Udvarhely szék ... . . — 2 1 125 210 2210 133 1510 70,478 74,541 
Marosszék 1 — 1 129 227 5565 1.87 4225 59,139 69,343 
Háromszék . . . . ... — 4 1 94 125 4150 121 125 83,511 88,032 
Csíkszék . . . ... ... . . — 1 ~ 65 80 1830 84 — 70,153 72,147 
Aranyosszék ... — — 1 21 39 1270 49 — 17,202 18,650 
Szebenszék ... 1 _ ._ 55 368 — 224 7735 99,897 108,224 
Segesvárszék .. 1 — 1 15 142 — 55 7400 12,762 20,359 
Meggyesszék . _. 1 — 6 20 201 — 55 3900 35,080 39,230 
Nagy-Sinkszék . . — 1 1 20 67 — 21 — 26,145 26,233 
Köhalomszék . . . . ... — 1 — 17 46 — 19 2435 16,821 19,321 
Szászsebesszék . . . ... 1 10 3d — 31 1740 17,945 19,754 
Szerdahelyszék - — 1 — 11 35 — 13 — 14,209 14,347 
Ujegyházszék . . . . . — 1 — 11 37 — 12 — 16,605 16,654 
Szászvárosszék . . . .. — 1 — 14 48 — 41 4240 18,259 22,588 
Brassó vidék 1 — 4 25 225 — • 79 6605 85,835 92,744 
Besztercze vidék... . . . 1 55 111 — 57 4205 29,158 33,531 
Fogaras-vidék . . . — 1 — 63 105 4125 33 1810 49,657 55,730 

Végösszeg 11 23 49 2574 4911 68,825 3280 72.300 1.710,986 1.860,401 

J e g y z e t . E kimutatás, mely az erdélyi kanczellária elnöki iratai 
közt található, nem összeíráson, hanem csak számításokon alapszik. 
Tudvalévő ugyanis , hogy igazi népszámlálás 1848 elölt csak II. József 
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alatt 1786 7-ben történt. De azért a kormány mind Magyarországon, 
mind Erdélyben mégis gondoskodott arról, hogy a népesség számáról 
mindig, legalább kerülő uton legyen tájékozva. A 1786 7-iki népszámlálás 
eredményeit vévén ugyanis alapul, másrészt, a különböző hitfelekezetek 
papjaitól évről-évre bekövetelvén a születési és halálozási adatokat, a 
kormánynak mindig módjában állott kiszámítani az 1786 7 utáni növe-
kedést. Ezek a kimutatások aztán időnként azon összeírások által, 
melyek a nemesség kivételével, a népesség többi adófizető részén haj-
tattak végre, mindinkább helyesbíthetők voltak. 

Magáról a jelen kimutatásról ki kell emelnem, hogy ebbe a k i s -
k o r ú a k (18 évig) a n ő k é s a k a t o n á k nincsenek bevéve, másrészt 
pedig ugy látszik, hogy itt a n e m e s s é g rovatába csakis a teljesen 
adómentes személyek vétettek föl, mert csak igv érthető, hogy Csík és 
Aranyos-szék szabad székelyeit, a parasztok közé sorolja. T. K. 



IRODALOM. 

Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermaneil, 
der Kelten, Römer, Finnen und Slaven. V o n August Meitzen B e r l i n , 
1895. 8-rét. 

E munka, melyből négy vaskos kötet jelent meg egyszerre, egy 
nagyobbszabásu sorozat első „Al>theilung"-ját képezi, melynek fő cziméíil 
szerző a következőt választotta : „Wanderungen, Anbau und Agrarrecht 
der Völker Europas nördlich der Alpen." Azt, hogy Alpokon tuli Európát 
miért nem vette föl munkájának keretébe szerzőnk, bajos eltalálni, 
mert mint csakhamar tapasztalhatjuk, a római agrártörténelem tanul-
mányozása nélkül nem igen boldogulhat s azért külön szakaszt szentel 
ennek az első kötetben. 

Sietek továbbá megjegyezni, hogy Meitzen „fumista", finn-eredetüek-
nek tar t ja a magyarokat s ily módon mi is belekerülünk könyvébe, 
ámbár a reánk vonatkozó anyag gyérsége miatt csak fölötte röviden 
végez velünk. „Mi eddig" — irta Tagányi 1894-ben — „a magunk 
anyagából semmivel sem járultunk e nagyfontosságú kérdések (t. i. a 
földközösség történetének) tisztázásához." Dicséretére legyen mondva a 
német szerzőnek, hogy a magyar irodalom szakmájának ezen első zsen-
géje sem kerülte el figyelmét, ámbár az Ungarische Revue illető füzete 
(1895.) csak akkor jutott el hozzá, midőn munkája már sajtó alatt volt 
s azért a Tagányi kutatásainak eredményeit csakis legvégül az utolsó 
„Anlage" (függelékhez) adott hossza jegyzetben ismertethette. 

Mint a könyvhöz csatolt s közel 900 névre rugó „Autoren-Register"-
ből láthatjuk, Meitzen nagy szorgalommal gyűjtötte össze az anyagot s 
azért kicsinyeskedés nélkül alig róhatjuk föl hibájául azt, hogy imitt-
amott egv-ogy, talán fontos szerző vagy munka el is kerülte figyelmét. 
Azonfelül elnézéssel kell lennünk hiányai irányában is, hogy t. i. az 
óriási anyagot tökéletlenül emésztette meg imitt-amott. Persze theorista 
s mint ilyen sok merész generalizácziót követ el. 

A szöveg közé valami 170 kép és térkép van nyomtatva s a 3. 
kötethez kiegészítésül még egy 125 lapra terjedő atlasz járul, mint 
külön kötet. 
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Ezen gazdiig anyaghalmaznak még csak rövid ismertetése is jó 
sok tért venne igénybe s azért egyszerűen arra akarok ezúttal szorít-
kozni, hogy e folyóirat olvasóinak figyelmét e fontos munkára fölhívjam 
s egv-két apróbb pontra nézve megjegyzést koczkáztassak. 

így pl. szerzőnk ugylátszik nem ismeri az angol „furlong" mértéket 
— ami agrártörténésznél pedig nagy hiba, mert a „furlong" szó etymolo-
giája dr. Skeat szerint annyi, mint „furrow-long" azaz „barázda-hossz." 
Régente az angol földmérő egy póznával (polo, mai törvényes hossza 
I6V2 angol láb) kimérte mindenekelőtt a szántó vagy más föld széles-
ségét. (Kopfende.) Négy ilyen póznának hossza tesz mai napság egy 
„lánezot" (chain) s mielőtt a láncz használatba jött, bizonyára tett egy 
„kölel"-et (funiculus). Tiz ilyen kötelet vagy lánezot a szántóföld hossz-
irányában mérve, megkapjuk azután azon területegységet, melynek neve 
mai napság a „statute acre". A barázda normális hossza tehát egy 
furlong, azaz mai napság 660 angol láb, vagyis 201 • 16 méter volt. 
Régente persze helyröl-helyre változott. 

A mérő-póznának egy más neve angolul „pereli" (a latin „pertica"-
ból) vagy „rod" (a német Ruthe rokona), mely szintén vesszőt jelent. 
Ámbár „rod" és „rood" eredetileg ugyanazt jelentette, a „rod" mai 
napság csak a hosszegység, a „rood" szó pedig csak a felületegység 
megjelölésére használtatik. Szerzőnek azért nincs igaza, midőn azt ál-
lítja, hogy „Ein (englischer) Statute acre umfasst 160 • roods, er 
zerfällt aber auch in roods" (I. 208) ; mert egy rood alatt egy negyed 
acre-t értenek, tehát oly földterületet, melynek szélessége 1 pole vagy 
rod vagy pereli, hossza pedig 1 furlong, azaz 40 rods vagy perches. 
Curiosimi gyanánt említeni föl azt, hogy a modern mérő láncz 100 linkre 
van osztva s a. rod, mint hosszegység csak elméletben exisztál a gya-
korlatban. 

A „Königshufe" (virga regalis) azaz hivatalos mérő kötél használatát 
illetőleg szerzőnk magyar forrásokból is közöl egy-két adatot, melyekre 
Hajnik Imre tanár hivta föl figyelmét. Egy oklevelet a Zichy-codex-böl 1336-
ból majdnem egész terjedelmében közöl. Ebben bizonyos földbirtokok föl. 
mérését rendeli el Károly Róbert király judex curiae-je „Zona mensurationis 
sen fune, quan nos Capite sigilli nostri in trapeli um includendo ad ipsam 
mensurationem duxeramus destinandola, quoad latitudinem et longitudinem 
jugerum mensurare voluissent" az oklevélben megnevezett egyének. 

Furcsa amit szerzőnk az utakról állit. (I. 63) IIa egy ut a par-
czellákat keresztülhasitja, ugy az ut nem oly régi, mint a kihasitás. 
Ha pedig a mesgyék elrendezése az ut két oldalán változást mutat, 
ugy persze az ut már korábban „exisztált." 

A „terramare"-t vagy „terramariná"-kat illetőleg szerző sajnálatát 
Uarili'Bágtürlénelmi Szemle !89ö. 18 
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fejezi ki, hogy ezekről eddig bővebb anyagot ínég nem közöltek, szintén 
furcsa megjegyzés, mert ezeknek megvan a maguk bö irodalma. 

A munkában bőven fölsorolt „külföldi analógiák útmutatásától 
segittetve" hazai iróink nálunk otthon is mindenesetre érdekes fölfödö-
zéseket fognak tenni. 

London. 
Kropf Lajos. 



VEGYESEK. 

Czigányok szabadalomlevele Mátyás királytól. T u d t u n k r a e z a leg-
régibb czigányprivilégium, mely éppen a. nagy Mátyás királytól, az 
1487. év virágvasárnapján azaz április 8-án az ostromolt Bécsújhely 
falai a la t t kelt. 

A szabadalomlevél, csak a Szeben székben tartózkodó czigányoknak 
vagy egyiptomiaknak (cigani sive aegyplici) szól, kik — úgymond — 
Xagy-Szcben város védelmére bizonyos munkákat tartoznak teljesitcni, 
s régtől fogva mindig (semper et ab antiquo) adómentességet élveztek 
s minden egyéb munkától mentek voltak. Mátyás király tehát megpa-
rancsolja az erdélyi vajdáknak és alvajdáknak, hogy e czigányokat, 
edd'gi szabadságaikban és „szokásaikban" meg ne háborítsák, sőt védel-
müket egyenesen Szeben város tanácsának kötelességévé teszi. 

Mátyásnak e szabadalomlevelét aztán, Nagy-Szeben város taná-
csának kérelmére, 1583. évi szeptember 29-én Báthory Zsigmond 
erdélyi fejedelem (Orsz. Lev. erd. Kir. könyvek 1. 116.) általirta és 
megerősítette. T. 

Thököly Imre s a bujdosók postái. Az 1 6 7 0 - o s é s 8 0 - a s é v e k b e n 
az u. n. „bujdosó kuruczok", vagy a hogy ők magokat nevezték „Isten 
dicsőségéért s hazánk lelki-testi szabadságáért bujdosó és fegyvert viselő 
Magyarország" guerilla-harczaikkal, villámgyors támadásaikkal, a felső-
magyarországi régi postahálózatot széjjeltépték ugyan, de folytonos 
hadakozásaikban, már Thököly vezérsége előtt is a posta szolgálatát 
nagy becsben tartották. Tasnádon 1678. május 19-én erre nézve a 
következő végzést hozták: „Ha valaki postákat, levélhordókat, követeket, 
kik vagy az Úrtól Ö kegyelmétől (t. i. Teleki Mihálvtól, a bujdosók 
akkori vezérétől), vagy közönséges akaratból elküldvén, vagy az táborra 
igyekezvén, jönnek, mennek — megháboritná, minden kegyelem nélkül 
megölettessék, mivel azok közönséges országdolgában járnak; sőt inkább 
azoknak minden oltalommal és segítséggel legyenek és az olyanokat 
kisérjék az táborra. Az ellenség leveleit pedig, lia ki intercipiálná (elfogná), 
fel no szakassza, hanem az IJr Ö kegyelme kezéhez hozza." (Bujdosók 
levtára 73. lap.) 

13* 
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Ez természetesen a tábori postákra vonatkozott, melyeknek úgyis 
veszélyes volt küldetésük, mert az ellenfelek leginkább az ilyen levelekre 
leselkedtek. Azért hoz Thököly (1682. jul. 19-én Szilvás-Újfaluban 
kiadott hadi rendel et ében) oly szigorú végzést a postaszolgálat pontos 
teljesítésére. „Ha valaki strázsára, postára, c s a t á r a s egyéb szolgálatra 
küldetik ki s el nem menne, vagy abban híven nem járna, meghaljon 
érette." Viszont az elfogott leveleket ö is felbontás nélkül saját kezéhez 
adatni rendeli. 

Miután Thököly 1682-ben az ö kuruez hadaival diadalmasan haladt 
elö a királyi területen, elfoglalta Kassát, majd a nagyvezér seregével 
egyesülve Füleket, innen hadvezérei tovább hatolván, Zólyomot, Körmöcz-
bánvát s ö maga a török által Magyarország királyává kiáltatott ki. 

Ezen a területen aztán ö, belátván a posta fontosságát, a fölfor-
gatott királyi posta helyébe egy szervezett postaintézetet léptetett életbe, 
a mely egészben véve megfelelt a szepesi kamara által kezelt régebbi 
postahálózatnak, a minthogy a szepesi kamara is most Thököly rendel-
kezése alatt állott. 

Thököly az ő postái számára 1682. szept, 10-én a következő sza-
bályzatot adta ki Kassán, a melynek pontjai bepillantást engednek e 
posta szervezetébe s működési viszonyaiba. 

Elrendeli a fejedelem, hogy városokban a tanács, faluhelyeken a 
földesurak a postaállomásul rendelt helyeken, ha ott azelőtt postaház 
volt, a postáknak visszaadni; ott pedig, ahol ilyen épületeik vagy 
helyiségek nem voltak, erre a czélra alkalmatos helyet kijelölni tartoz-
nak, arról is gondoskodván, hogy a postamesterek élelmi szereiket s 
lovaik takarmányát méltányos és iliö áron beszerezhessék. 

A postamestereket a fejedelem felmenti mindenféle közterhek és 
adók viselése alól, minthogy a közjó és az ö szolgálatában éjjel-nappal 
el vannak foglalva. 

Szigorúan eltiltja, nehogy a rendesen közlekedni szokott levélpostákat, 
valamely hatóság, tisztviselő, vagy bárki is feltartóztassa, vagy késleltesse, 
avagy a szokás szerint összekötött s a postamesterek által lepecsételt 
levélcsomagokat megsértse, vagy feltörje. A posták meghatározott napo-
kon és órában induljanak és senki őket kérelmével vagy más akadály 
által ne késleltesse, hogy a levelek mindenkor kellő időken, épen és 
sértetlenül érkezzenek rendeltetési helyükre. 

Meghagyja, hogy az utak jókarban tartásóról az illetékes ható-
ságok (vármegyék, városok, faivak földesurak) gondoskodjanak. A hol 
vizáradás, zivatar vagy esőzések járatlanná tették az utakat, ott a 
postáknak megvan engedve, hogy az útfélen is járhassanak s a viznek 
folyását akadályozó gátakat is átvághalják. 
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A rendes levél posták hetenként kétszer közlekednek. Rendkívüli 
stafétákkal vagy expeditiókkal, maga a fejedelem is, csak különösen 
sürgős esetekben, kívánja igénybe venni a posták szolgálatát. 

A postát a közönség kétféle czélból használhatta : 
1. levélküldözésre, 2. utazásra. 
A levélküldés a rendes postajáratokkal a rendes dijért, vagy 

rendkívüli postával (staféták küldése) a magasabb utazási dijért tör-
ténhetett. 

Az utasitás legtöbb pontja a postán való utazást szabályozza s a 
postamesterek védelméről gondoskodik az utasok zaklatásai és jogtalan 
követelései ellen. 

A postán való utazáshoz, hogy valaki fölnyergelt lovat vagy föl-
szerszámozott elöfogatot nyerjen, útlevél kívántatott, másként a posta-
mester nem volt köteles (de ugy látszik tehette, ha akarta) postalovat 
adni. Útlevelet vagy magától a fejedelemtől vagy az ö szepesi kama-
rájától s ennek kiadóhivatalától, vagy annak a helynek, a hol a postát 
igénybe venni akarta, főkapitányától, vagy valamely főbb hivatalviselő-
től kellett beszerezni, s a postahivatalban előmutatni. 

Az olyanokat, kik hol otthagyták, hol megint használni akarták 
a postát, szintén eltiltja a fejedelem a poslák használatától. 

A postatábla vagy a postasip hordása és használata semmiféle 
magán embernek, senki szolgájának és emberének meg nem enged-
tetett, — .a vele található javak elkobozásának terhe alatt. 

Szigorúan megbüntetni rendeli a fejedelem mindazokat, bármily 
rendűek és rangúak legyenek is, akik vagy a lovakat erőszakkal foglal-
ják el a postásoktól, vagy a kik letérnek a rendes postajáró útról, 
vagy a kik a lovakat nyargalvást használva elcsigázzák, vagy megbánt-
ják, avagy még a postahivatalnokokat is jogtalanságokkal illetik. Az ilye-
nek a helybeli vagy legközelebbi hatóságok által szigorúan megbiinte-
tendök, s az okozott kár megtérítésére szoritandók. 

A posták közelében lévő hatóságok, főkép pedig a fö és alispánok 
és a kapitányok, szükség esetén, a poslák által megkerestetve nekik 
mindenféle rendzavarók és kártevők ellenében védelmet és segítséget 
nyújtani tartoztak. 

Mindenki, aki lóháton vagy postakocsin utazni akart, a ló vagy 
a postakocsi után járó dijat előre tartozott megfizetni, úgymint sze-
mélyenként minden ló után egy félkoronás vagyis császári tallért; még 
akkor is, ha vele egyúttal rendes levélpostai küldemények is vitetnének, 
melyeknek szokott módon való átvételében és továbbításában a posta-
kocsist (postillo) tilos megakadályozni. Lovak váltását azonban egy 
állomáson sem volt szabad elmulasztaniok. 
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Málhát minden utàs 40—50 fontig vihetett, de azonfelül ' többet 
egy postamester sem tartozott szállításra elfogadni. 

A postamesterek fizetése Thököly idejében körülbelül ugyanannyi 
volt, mint régen, egy lóra havonként 6—7 frt. Kisebb állomásokon, mint 
pl. az egy lovat tartó berlóti és licsérdi „veredarius" (fiók posta) fize-
tése évenként (6 írtjával) 72 mfrt volt; az eperjesi egyik legfőbb állo-
más postamestere azonban már évi 336 frtot kapott, a mi 4 ló után 
havi 7—7 frt fizetésnek felel meg. 

Thököly felső-magyarországi uralma azonban nagyon rövid ideig tartó 
pünkösdi királyság volt. A török hatalma 1683-ban Bécs falai alatt 
megtörvén, együtt bukik vele Thököly is. Az ő postája tehát egy-két 
évi működés után gazdát cserélt s ismét a régi királyi postaszerve--
zetbe olvadt be. 

Szádeezly Lajos. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A M. KIR. MEZŐGAZDASÁGI MUZEUM gazdaságtörténelme osztályát ajándékok -
kai legutóbb: a báró Podmaniczky család aszódi ága értékes régi nyomtatványokkal, 
kéziratokkal és gazdas. eszközökkel, az Országos M. Gazdasági Egyesület a Köz-
telek alapkőletételénél használt diszeszközök ós egyéb tárgyakkal, Nagyváthy Sándor, 
a hires gazda egyik leszármazottja, ősének egy becses kéziratával és attól eredő külöm-
böző reliquiákkal szaporították. Az osztály a Renaissance-épület Bakács-kápolná-
jában van elhelyezve. 

MILíIOFFER SÁNDOR urnák „A magyar buza minősége" czimü munkájáról, 
mi is sietünk megemlékezni, mert egyike azon r i t k a gazdasági tanulmányoknak, 
melyekben történeti visszatekintésekre is akadunk. A tisztelt szerző eddigi müveiben 
sem tartotta nélkülözhetőknek a történeti előzményeket, igy például a talajkimerü-
lésről tavaly irt könyvének utolsó fejezetében a h a z a i i d ő j á r á s k r ó n i k á j á t 
irta meg, a legrégibb időtől kezdve, ami tudvalevőleg az első ilyen kísérlet nálunk. 
Jelen munkája is olyan, melyet a gazdaságtörténész se forgat haszon nélkül, például, 
midőn malmaink számáról vagy tovább a magyar b ú z a á r a k r ó l 1819—1888-ig a 
pesti piaezon közül adatokat. A mű, mely különben a m. tud. Akadémia dicséretében 
is részesült, Kecskeméten Metzger Bélánál jelent meg, ára 2 frt. 

A KORRESPONDENZBLATT DES VEREINS FÜR SIEBENBÜRGISCHE LANDES-
KUNDE „czimü nagyszebeni folyóirat 189G. évfolyamában magyar gazd. tört. crdeklö 
czikkek : Dr. A. Meitzen a hirneves berlini egyetemi tanár, a magyar és erdélyi 
agrártörténetből : a telkek s határfelosztások s Tagányi Károly adatai nyomán a ma-
gyar földközösség kérdésével foglalkozik. — H. Herbert. Egy utazás Erdélyből Bécsbe 
1691/2-ben. — Multszázadi czéhszokás Nagyszebenben. — Az 1897. évfolyamban. 
— ./. Gross. A most kiadásra kerülő brassói krónikákat és naplókat ismerteti, 
molyok közt sok van az 1643. 1718/9. és 1755/57-iki pestisről, a brassói áruházról 
1740-böl, tizedlajstromok 1596-tól 1823-ig stb. — A k i s e b b k ö z l é s e k közt O.S. 
A moggyesi „szomszédságok" szerinti közös kenyérsütés. 

A KÖZTELEK f. évi 19. számában Vig Emil a volt határőrvidék és a Bánát 
gazdasági válságát tárgyalva, foglalkozik a házközösség (zadruga) fejlődésével. 

A FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 1897. évfolyamának gazd. tört. érdekű közle-
ményei : Hanusz István. A románok terjeszkedése Szolnok-Duboka vármegyében. — 
Márki Sándor. Európa a magyarok honfoglalása idejében. 

AZ ERDÉLYI GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE. 1898:1. füzetének tartalma : 
Kuszkó J. Napszámbérek, gazd. javak tiszta jövedelme évszázadunk I. negyedében. — 
Koncz J. Teleki Mihály görgényi tisztjeinek fizetése 1671-ben. — Kiknek mennyi bor 
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j á r t naponkent Apafi Mihály udvarában 1677-ben? — K—n—s. Marosszéki birtok-
levelek. (Érdekes f ö l d k ö z ö s s é g i adalok]1762-böl). — Geyesi Kiss V. Geges község 
határrészeinek nevei. — Kuszkó J. Mennyi adót fizetett Erdély 50 év előtt ? 

A MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE f. évi februári füzetében gazd. tört. szem-
pontból is érdekes czikk Körössy Endrétől : A Latifundiumok és az agrárszocziális 
kérdés. 

A KÖZGAZDASÁGI SZEMLE, f. évi febr. füzetében dr. Fenyvessy József: 
A drága kenyér okait fejtegeti. 

A NEUE PHILOLOG. RUNDSCHAU 1898. 2-ik füzete kimerítő ismertetést közöl 
Weise : Über den Weinbau der Römer müvéről. 



E G Y K Ö R M Ö C Z B Á N V A I N A G Y K E R E S K E D Ő A X V . S Z Á Z A D B A N . 

I r t a : KRIZSKÓ PÁL. 

Az alábbiakban egy középkori nagykereskedő és bányabirtokos 
életrajzát bátorkodom az olvasó közönségnek bemutatni, a mennyire ezt 
a rendelkezésemre álló gyér adatok nyomán megírni képes voltam. 

Vilhclmovies Szaniszló, vagyis — amint őt rendesen nevezték — 
Sztankó a neve. Apját Vilmosnak (Wilhelm) hivt.dk és ezen kereszt-
nevet Sztankónál már családnév gyanánt használják. 

Született Beszterczebányán, hol atyja élt,*) de mikor született, azt 
nem tudjuk. Midőn Sztankó először említtetik, akkor már a körmöcz-
bányai lakosok sorában látjuk. 

V. László király ugyanis az egyik 1453-ik cvben kiállított okmá-
nyában 2) azt mondja, hogy Sztankó Körmöczbányán már tizenkét évvel, 
tehát 1441 előtt egy belvárosi házat vett és hogy körmöczbányai 
polgár; más helyen pedig említi, hogy elődjeinek, tehát Zsigmond ós 
Albert királyoknak is hiven szolgált. 

Midőn tehát először találkozunk Vilhclmovies Szaniszlóval, akkor 
már a legelőkelőbb körmöczbányai polgárok sorában volt, mert csakis 
a legvagyonosabb emberek voltak képesek belvárosi házakat szerezni. 
Ilyen birtok nem csekély befolyást biztosított neki a közügyek veze-
tésére, de másrészt irigységre is szolgáltatott okot, s gyakran sok 
kellemetlenség kútforrásává vált. 

Hogy Vilhclmovies azon időtájban valóban vagyonos ember vaia, 
az azon körülményből is következtethető, hogy az emiitett királyi okmány 
tanúsága szerint, belvárosi házát köböl álló új épületekkel kibővítette 
s a régi faház helyén szilárd anyagból új és tágasabb házat 
építtetett, ami azon korban még nagy ritkaságok közé tartozott, mivel 
még nagyobb házakat, sőt úri lakásokat is csak fából szoktak készíteni. 

' ) Beszterczebányai városi levéltár, 16. filzet, 17. szám: „ . . . Quod nos ardua 
nostra urgente necessi tate impulsando famosum et honestum virum Stanislaum civem 
de Krembnicz condam filium Wilhelmi de Bistricia . . ." 

2) Körmöczbányai városi levéltár, 1. tomus, 51. fons, 2. fasciculus, 85. szám. 

Gazdaságtürlcnclmi Szomlo 1898. 
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Maga a király is a kőépüíeteket érdemül tudta be Sztankónak és ezeri 
érdemére Körmöczbánya város hatóságát is figyelmeztette.1) 

De Sztankónak épen vagyona s ebből folyó hatalma, másrészről 
pedig virágzó kereskedése s — vállalatai után itélve — szellemi túlsúlya, 
polgártársai irigységét annyira felköltötte, hogy valósággal üldözőbe 
vették s a város hatósága erőnek erejével azon mesterkedett, hogy 
Körmöczbányáról kiszorítsa. Addig, míg Körmöczbánya GisJcra János 
hatalma s befolyása alatt állott, e törekvések eredménytelenek maradtak. 
Vilhelmovics, a körmöczbányai németekkel szemben tudott védekezni 
és folyton Körmöczbányán lakott ; de helyzete László király trónra-
léptével sokkal nehezebb lett. A város tanácsa újra és nyíltan kikelt 
ellene s azon ürügy alatt, bogy Sztankó nem német, hanem tőt születésü, 
a városból való kiköltözésre kényszerítette. 2) 

Sztankónak természetesen ez nem tetszett és legkevésbé sem volt 
hajlandó a városi hatóság akaratát teljesíteni. Látván azonban, hogy 
nem lesz többé képes magát a körmöczbányai németek ellen kellően 
megvédeni, panaszkodva fordult a királyhoz, védelme- és oltalmáért 
esedezve. 

László király panaszának alapos megvizsgálását és az összes körül-
mények földerítését rendelte el és a midőn látta, hogy Sztankón a 
körmöczbányai németek csakugyan igazságtalanságot követtek el, számára 
Bécsben 1453. évi július hó 8-án egy külön okiratot állított ki, melyben 
a körmöczbányai hatóságnak szigorúan meghagyta, hogy Sztankót, ha a 
király kegyét elveszíteni nem akarja , azért, mert tót, ne zaklassa, 
kiköltözésre ne kényszerítse. Ellenkező esetben, ha Sztankót jövőben is 
bántanák, megparancsolta a fökamagrófnak, helyetteseinek és hivatal-
nokainak, hogy őt és összes jogutódait a városi hatóság részéről jövő 
bárminemű zaklatás, fenyegetés és sanyargatás ellen, vagy bármely más 

>) U. o. : I., 51., 2, 86. — „. . . Quod licet quidam Stanko Wylhelmowycz, 
inhabitator predicte noslre civitatis Crcmpniciensis, a tempore, cuius iam duodecima 
vei citra instaret annualis revolutio cum vestro scitu et voluntate quandam domum 
in circulo diete civitatis nostre et vostri medio habitam cmerit, pulcrisque edifìeiis 
lapidum atque lignorum eandem res taurando seu decorando fulcierit . . . " — Ezen, 
jelenleg 33-ik összeirásu számú ház most is fennáll és földszintjén, valamint első" 
emeletének középső részeiben látható régi, domború diszilményci, melyek angyal 
fejeket és fenyötobozokat ábrázolnak, még majdnem teljes épek. 

2) U. o. I., 51., 2., 85 : „ , . . Tarnen nunc ex inductione quorundam, quoddam 
odium contra ipsum Stanko habentium, asserentiumque ipsum fore Sclavum, et non 
licere habitare in circulo memorato civitatis nostre, vos ipsum pro bac re, de 
predicta domo sua excludere, et id ut se ad alia loca mora turum transfertet. 
ar tare nittemini . . 
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hatóság ellen, a rendelkezésükre álló teljes hatalommal védjék meg és 
támogassák. 

Ez alkalommal a király Vilhelmovics Szaniszlót mint jó hazafit 
is kidicsérte, azt állítván róla, hogy mind neki és elődjeinek, mind az 
országnak békében és háborúban egyaránt sokféle hü és hasznos szol-
gálatot tett. 2) 

E keményhangú királyi parancs, a körmöczbányai németekre s a 
város tanácsára nagy hatással volt, mert nyiltan ellene tenni senki sem 
mert s így Sztankó legalább egy bizonyos időn át békében élt és egész 
idejét s erejét vállalatainak szentelhette. De a körmöczbányaiak még 
sem nyughattak s ha a városból való kiköltözésre többé egyenesen nem 
is kényszerítették, alattomban folyton arra törekedtek, hogy ott tartóz-
kodását minél inkább megnehezítsék s így attól elkedvetlenítsék. 

E czélból Vilhelmovics kereskedése, bányászata és fekvöségei után 
oly adónemeket vetettek ki, aminőkkel más körmöczbányai polgárt 
soha sem terheltek. 

Sztankó e bánásmód ellen lépten-nyomon védekezett, a mennyire 
csak tudott. Végre azonban látván, hogy az egész várossal egyedül 
örökké nem küzdhet és polgári jogait sikeresen meg nem védheti, a 
védelem kieszközlése végett megint a királyhoz folyamodott. Folyamod-
ványát ekkor már több, a királyi udvarnál nagy befolyással bíró főúr 
is pártolta s hathatósan támogatta, s nem eredménytelenül. 

V. László király Dudán 1456. évi deczembcr 11-én részére új 
rendeletet állíttatott ki, melyben Körmöczbányának Sztankóval szemben 
folytatott eljárását újra keményen rosszalta s a város tanácsát szigorúan 
intette, hogy Vilhelmovics Szaniszlót és összes örököseit s utódait nem csak 
belvárosi házának békés birtokában ne háborgassa, hanem más körmöcz-
bányai polgárok által fizetni nem szokott adókkal se terhelje és zaklassa, 
máskülönben a király kegyét elvesziti s a főkamaragróf, valamint összes 
hivatalnokai kötelesek lesznek Sztankó segítségére s védelmére kelni. 3) 

' ) U. o.: ut ipsi . . . eundem Stankonem ac suos heredes . . . contra vos 
et alios quoslibet illegitimos impetitorcs protogant, tucantur et defendant . . . ." 

2) U. o. „Verum quia, uti didicimus, annotatus Stanko condain nostris progc-
niloribus, atque hiis guerrarum nunc dante dco sedatarum temporibus, nostre 
maiestati et sacri regni nostri Hungaric corone, cum omni fidclitatis constantia, 
grata et accepta exhibuit servitia . . ." 

3) U. o, I., 51., 2., 86,: „ . . . Quocirca vostre iidelitati iirmissime preci-
pimus, et aliud habere nolentes, mandamus, quatenus annolalum Stankonem concivem 
vestrum, ac suos heredes, contra formám promisse nostre gratie, in pretacta sua 
domo quovis quesito colore, minus iuste, et indebite impedire, molestare et perturbare, 
aut ad aliquam ampliorcm solutionem, seu contributionem, ultra alios concives 
vestros faciendam artare, compellcre, vel astringerò nullatenus presumalis, ncc sitis 
ausi modo aliquali . . ." 

14* 
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Ezen második királyi parancs, valamint azon körülmény is, hogy 
Szlankó, Jung Egyed előkelő beszterczebányai polgárnak, Ágnes 
nevü özvegyét nőül vette s ily módon családja legalább is félnémetté 
lett, végre megszerezte neki a kivánt békét. A körmöcziek azóta nem-
zetisége miatt többé nem bántották, egyenjogú polgártársukká azonban 
sohasem ismerték el. Nem engedték meg neki például a borkereskedést 
s a bormérési jog gyakorlását, ami a körmöczbányai belvárosi polgá-
roknak tetemes hasznot hajtott s legbecsesebb kiváltságaik egyikét 
képezte. Csak halála után, özvegye élvezhette a bormérési jogot. 

Maga Sztankó főleg — a mint a meglevő okmányokból kipuha-
tolható — posztó- és fakereskedéssel, valamint bányászattal és a mellett 
nagyobb pénzösszegek kikölcsönzésével foglalkozott, tehát úgyszólván bank-
üzletet is folytatott 'és e működésével, számos előkelő főúrnak és más 
megszorult embernek jó szolgálatokat tett. 

Mint bankárral az 1454-ik évben találkozunk vele, midőn ez évi 
deczember 22-én Jung István, előkelő beszterczebányai polgárnak, 300 
magyar forintot vagyis aranyat kölcsönzött és tőle ezen összegről szóló 
rendesen kiállított kötvényt nyert, melynek erejénél fogva Podlavicze és 
Major nevű zólyommegyei két falut zálogba kapta. *) Ezen adósságot 
későbben nem maga Jung, hanem Besztcrczebánya városa törlesztette 
és pedig 1457. évi június hó 8-án akkép, hogy ama határában fekvő 
két falut magához váltotta, nem akarván tűrni, hogy a nem német 
Sztankónak a város területén akármi czímen birtoka legyen.2) 

Egy másik eset, melyben Sztankó mint hitelező szerepel, 1457-ik 
évből ismeretes. Ez évben ugyanis Sztankó, a flórenczi eredetű NoíTry 
János ós Bardo, bajmóczi várurak számára nagymennyiségű posztót 
szállított, s ezek 1457. évi ápril hó 19-én készpénz helyett 300 arany-
forintról szóló adóslevelet adtak neki, elzálogosítván Sztankónak, Nyitra 
megyében fekvő Kriegerháj másként Handlova nevü falvukat. 3) Ezen 
adósságukat azonban a rendes időben törlesztették. 

') Beszterczebányai városi levéltár : 8. ftizet, 7. szám. 
2) U. o.: 8., 6. 
3 U. o. 16., 17.: „ . . . iuxta tali conditione, si nos aliquo modo ipsos treccn-

tos (lorenos auri Ungaricales prenominato Stanislao aut suis ad id deputatis in ipso 
die beati Martini plenariter, ut premissum est, solvere nequireremus aut ad e (Tectum 
realem non deduccremus, extunc modis omnibus sine omni contradictione posses-
sionem nostrani utpote villam Krikershaw alias Krikarat cum omnibus proventibus, 
redditibus, usibus, collectis, datiis, emolumentis, iuribus et omnino in hac parte 
nichil exempto vigore prcsentium titillo pignoris incaminalam ct inpignoratam eo 
facto tenendi , habend', possidendi, gnbernandi, in ipso usus suos convertcndi tamdiu, 
quousque nobis facultas suppetet redimendi et semper sine omni preiudicio sepe-
dicti Stanislai et suorum. . . ." 
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A Noffryak, Sztankó pénzét több ízben vették igénybe. Utolszor 
Noííry Bardo 400 aranyforintnyi kölcsönt kapott tôle s azon ürügy alatt, 
hogy fizetni akar, kicsikarta Sztankótól kötelezvényét és magánál tartotta 
addig, inig elhalálozott, a nélkül, hogy adósságát törlesztette volna. 
Sztankó e tetemes összeg visszafizetését most, Noffry Adalbert, Imre és 
Onofrius: a boldogult Bardo fivéreitől s egyszersmind örököseitől köve-
telte, de ezek a pénz megtérítését egyszerűen megtagadták, minek 
következtében Sztankó a nyitrai káptalan előtt óvást emelt és per utján 
igyekezett pénzét visszanyerni. *) 

Sztankó adósai között kisebb emberek is például : Loczner Pál, 
handlovai örökös bíró is említtetik. Ez és Mátyás nevű veje, Sztankónak 
1463. évi julius hó 13-án 120 vörös magyar forintot fizettek, a handlovai 
örökös bíróságon fekvő teher részbeni törlesztése fejéhen. 2) 

Nagyban űzött posztó kereskedéséről már az említett eset is tanús-
kodik, midőn t. i. Sztankó a NofTryaknak nagy mennyiségben szállított 
posztót. A kürmöczbányai városi levéltárban egy okirat van, 3) a mely 
szerint Sztankó: Geile Péter, boroszlói kereskedőnek 1459-ik év óta 
posztóért és halakért 350 aranyforinttal tartozott. Sztankó tehát mint 
kereskedő, Boroszlóval is összeköttetésben állott, s onnan posztót, 
heringhalat (Hiiringe) és bizonyosan egyéb áruezikkeket is hozatott. 

Bányászatára és rézzel való kereskedésére nézve : a Noffryak ellen 
1470-ben emelt óvása vet némi fényt. Sztankó a nyitrai káptalan előtt 
ugyanis előadta, hogy az 1440—50-es években Noffry Bardo beleegye-
zésével, Bajmócz várába, mint biztos helyre 200 mázsa rezet 900 arany-
forintnyi értékben letéteményezett, ezt azonban Noffry az ö tudta és 
beleegyezése nélkül, sőt akarata ellenére óvári és liptó-szent-miklósi 

' ) U. o.: 0., 24.— ,, . . , insuper prefatus Stanislaus protestáns temporibus in 
eisdem — azaz még a huszitaháboruk korában — quadringentos florcnos auri pre-
dicto condam Bardo Onoffry — az óvás 1470-ik évből való — pro quodam suo 
populo expediendo ad literas suas sub suo sigillo emanatas accommodasset. Tandem 
idem Bardo OnolTry ad fidem suam Christianam talismodi suas litcras ab eodem 
Stanislao repctivisset, quas etiam eidem concessisset, quibus Uteris ipse condam 
Bardo pro sc roceptis noe Hieras easdem ncc etiam prescriptos quadringentos 
florcnos peramplius reddere et restituera curassot et ncc prefati fratrgs sui ad pre-
sens reddere curarunt potentia mediante . . .") 

2) Kürmöczbányai városi levéltár, 1. lomusánuk lymbusa. Itt van elhelyezve 
Sztankó által az emiitett összegről szóló, német nyelven kiállított és Sztankónak 
gyűrűs pecsétjével ellátott nyugta. 

3) U. o., I, 37, 1,' Ez a boroszlói tanács által 1470. évi augusztus hó G-án 
kiállított bizonyítvány, mely szerint Sztankó Geile Péternek, boroszlói kereskedőnek, 
tizenegy év elött „vor Gewant vnd fischerey firdehalphundert guldin" tartozott, 
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Pongrácznak adta át s a réz értékét se Pongrácz, sem pedig a Noffrvak 
meg nem térítették. *) 

Váljon voltak-e Sztankónak saját rézbányái, ki nem puhatolható, 
hogy azonban Beszterezebánya vidékén rézbányákat zálogban tartott 
és azokat mívelle, azt a már említett óvásból is tudjuk, mely szerint 
János, váradi püspök az ö zálogos rézbányáit hatalommal elfoglalta 
s bitorolta.2) 

Ugy látszik azonban, hogy Sztankó legnagyobb és legkiterjedtebb 
üzleti ága és foglalkozása a falceresJcedés volt, ami aztán nagy mérvben 
támogatta s elősegítette üzletének felvirágzását. 

Kereskedelmi föutja a Garam folyó volt. Tutajai a Garamon s az 
azokon még tovább szállított egyéb árúczikkei a Dunáig, majd a Dunán 
egészen Budáig úsztak. Vilhelmovics Szaniszló már négyszáz év előtt 
nagyohbszahású fakereskedést űzött. 

A kereskedéshez szükséges fát a Garam mindkét oldalán elterülő 
erdőségekből kapta és ugy látszik, hogy addig, míg közte és Körmöcz-
bári® között, a fentebb említett viszálykodások tartottak, a Körmöcz-
bányához közelebb fekvő garamvölgyi erdőterületeket már nagyobb 
részben kihasználta, mert barátjai és főrangú pártfogói közvetítésé vei, 
László királyhoz folyamodott, hogy a szükséges fát ezentúl a breznó-
bányai erdőségekből vehesse. 

László király beleegyezett kérelmébe s 1457. évi márczius hó 
25-én Budán erről egy külön kiváltságlevelet állított ki számára. E ki-
váltságlevelében Sztankónak és örököseinek megengedte, hogy a Breznó-
bánya határában fekvő királyi erdőségekben, a kereskedéséhez szükséges 
fát ingyen vághassa és azt más kereskedelmi czikkekkel együtt a 
Garamon egészen Budáig úsztathassa. A király egyszersmind mindazon 

2) Beszterczebányai vár. lev. G., 24. „ . . . Preterea temporibus dislurbiorum 
proxime t ransactorum ipse protestans certam massam cupri utpote duceutos chen-
tenarios cupri in valore noningentorum florenorum se extendentem condam egregio 
Bardo Onofry de Baymocz, tanquam ad manus fideles suum ad Castrum Baymocz 
vocatum pro tutiori conservatione et custodia assignasset, nescitur tamen quibus rc-
spectibus idem Bardo Onoffri ductus, centenarios cupri de suo castro prcdicto condam 
magnifico Pangraco de Sancto Nicolao extradedisset, per hoc ab eodem protestante 
omnimode alienando, nulla satisfactione de eisdem ipsi protestandi impensa, nec 
egregii Albertus, Emericus et Onoffrius Nyffor fratres sui de eiusmodi protestanti 
aliquam solutionem et satisfactionem impendere ad presens curarent . . .•' 

ü U. o. ,, . . . Quomodo reverendus dominus Johannes episcopus Varadiensis 
ex quorundam inductu non sano Consilio, quandam fodinam cupri in Novizoljo ha-
bitam et ipsum protestantem in magna summa florenorum auri titulo pignòris con-
cernentem ex manibus eiusdem protcstantis absque via omnis iuris occupasset, 
occupatamque pro suo libitu teneret et fructus eiusdem perciperet, nullo penilus de 
dieta summa fiorenorum auri eidem protestanti impensa satisfactione . . ," 



'199 

földesuraknak, kiknek birtokai a Garam part ján feküdtek, meghagyta, 
hogy Sztankót és embereit a szabad tutajozásban semmi szín alatt 
se háborgassák, sőt hogy Sztankó tutajainak a Garamon létező gátakat 
is amikor erre szükségük lenne, megnyithassák és végül, hogy Sztankó-
tól vagy embereitől se vámot, sem pedig bármi néven nevezendő taksát 
követelni ne merjenek.1) 

V. László király halála után alighogy Mátyás király lepett a trónra, 
Sztankó azon igyekezett, hogy kiváltságait az u j király is jogosoknak és 
érvényeseknek ismerje el és erősítse meg. E végből fölhatalmazta Zsas-
kovszky János mestert, baccalaureátus orvost, zsolnai lakost,2) hogy László 
király 1456. és 1457-iki kiváltságainak megerősítését eszközölje ki, ami 
Zsaskovszkynak sikerült is, mert Mátyás király 1459. évi márczius hó 
5-én o kiváltságleveleket helybenhagyta és Sztankónak kiszolgáltatta.3) 

Rövid idő múlva ugyancsak Mátyás király Vilhelmovics Szaniszló-
nak még egy, 8 őrlő köre berendezett kincstári bányatnalmot is aján-
dékozott; az erre adománylevél Budán 1459. évi ápril hó 29-én állít-
tatott ki.4) 

') Körm. vár. levél tár : 1, 51, 2, 86. „ . . . ut ipse et dicti sui heredes, per-
petuis futuris temporibus in nemoribus nostris regalibus, ad civitatem nostrani 
ßreznam pertinentibus, ligna secare, ac ea cum aliis rebus mereimonialibus, a dicta 
eivitate nostra Brezna, super fluvio Gron, et Danobio (igy !) hue ad ciuitatem nostrani 
Budenseni vendendi causa, absque aliquali solutione, tributi et thelonii, ducere 
valeat atque possint . . 

'-) U. o Quod fidelis noster venerabilis Johannes Zaskowsky de Siliua 
arcium liberalium magister, et facultatis medicine bacealarius . . ." szól róla 
Mátyás király. 

3) U. o. 
4) U. o. I, 51, 2, 87. Nagyon ritkán találunk királyi kiváltság- vagy egyéb 

leveleket oly bevezetéssel ellátva, mint a minővel ezen adománylevél díszlik ; 
hiszem tehát, hogy nem lesz érdektelen a bevezetés sorainak szószerinti közlése e 
helyen sem. Hangzik pedig köveikezöképen : Relatio Johannis Thwz de Lak. Nos 
Mathias dei gratia rex Hungarie Dalmatic Croatie etc. significamus tenore presen-
tium quibus cxpedit universis, quod cum regalis cure ea esse debeat precipila-
conditio, ut singulos fideles benivolentia regia liberalitate at trahat et inclinâtes sibi 
condigna retributione prosequatur. Ulis tarnen propensius afficiatur, quos in fide 
constantes, fidelitate integros et in omni opere virtulum prcstantiores cognoverit. Sic 
enim regum glorificabitur discrctio et subdictorum animus ad virtulum opera velut 
incentivo quodam accentctur. Hoc igilur rcspcctu consideravimus integram lidem 
atque multimoda obsequia fidelis noslri dilecti prudentis viri Stanislai Wilbclmowicz 
civis civitatis nostre Crempnicicnsis, que ipse maiestati nostre ab eo tempore, quo 
regimen et gubernaculum huius regni nostri deo nobis propitio feliciter accessit, 
dicta quoque civitas nostra Crempnicicnsis inter alias civitates nostras et regnicolas 
debitam obedieutiam ae fidelitatem nobis ut regi Hungarie fecit et iuravit, in rebus 
et negotiis nostris in ilia civitate nostra et alias in par t ibus illis regni nostri occur-
rentibus, semper iideliter ct constanter indefessa sollicitudine non parcendo persone 
Iaboribus sumptibusque suis impendit . . ." 
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Ezen adománylevél szerint, Sztankó mint hazája és királya körül 
érdemeket szerzett férfiú, az úgynevezett Slagagovszky-féle bányamalmot 
kapta,1) amely azelőtt a kamara részére, a bányabirtokosoktól hányaadó 
(urbura) czímc alatt befolyt érezek fölaprítására s földolgozására szol-
gált. A király Sztankó bányamalmát egyszersmind, minden bányamalom-
adó alól is fölmentette, noha azt a Körmöczbányán létező többi bánya-
malmok fizetni kötelesek voltak. 

Az ajándék első pillanatra jelentéktelennek látszik ngyan, ha 
azonban figyelőmbe veszszük azon körülményt, hogy Körmöczbányán ez 
időben 4 kővel bíró bányamalmok épen oly értékben adattak és vétet-
tek, mint a legdrágább belvárosi házak, kitűnik, hogy Mátyás király ezen 
adománya ritka értékes volt. 

Hogy mekkora bányatelkeket bírt Sztankó Körmöczbányán, arra 
nézve adatokat nem találtunk, do bányabirtokait fel kell tételeznünk, 
mert mire lett volna neki akkora bányamalom, ha az abban örlendő 
érezek nem állottak volna rendelkezésére. 

A fentebb említett adománylevelet aztán Mátyás király 1465. évi 
július hó 17-én2) ünnepélyes alakban is megújította. 

Ekkép növekedett folyton Sztankó vagyona és ezzel karöltve 
befolyása is, melynek következtében magának, a magasabb körökben is 
sok jó barátot ós pártfogót szerzett. 

Igy Vitéz János esztergomi érsek 1470. évi február 4-cn kelt 
okiratával Sztankót azzal a joggal ruházta fel, hogy Garam-Szent-
Kereszten vagy házat vehessen, vagy pedig valamely üresen álló kuriális 
telken házat építhessen, továbbá hogy vagy a Garam vizén, vagy a 
Lutila patakon őrlő malmot állíthasson fel, halastavakat csináltasson és 
360 holdnyi területet vásárolhasson s mindezeket örökös joggal élvez-
hesse, és végül Sztankót, örököseit és jogutódait bármi néven neve-
zendő földesúri adó alól fölmentelte.3) 

0 U. o. „Nolentes itaque prefatum Stanislaum voluti benemeritum irremune-
ratum preterire, eidem Stanislao id gratiose duximus annuendum ct concedendum : 
ymo annuimus et concedimus per présentes, ut ipse quoddam molcndinum nostrum 
regale Slagagowsky nuncupatum cum oeto lapidibus molaribus, ad urburas pcrtinens 
supra molendinum ecclesie eiusdem civitatis nostre Crempniciensis, sub semita 
quadam ultra eandem civitalem nostram adiaccns iam a pluribus annis desertatum 
rccdificare reedificatumque tandem ipse et sui hercdes ac posteritates universi instar 
aliorum iurium suorum perpetuis semper successivis temporibus univcrsis tenere 
babere et possidere valeant atquc possint . . ." 

2) U. o., I, 51, 2, 88. 
3) U. o., I, 51, 2, 89. „Nos Johannes arehiepiscopus Strigoniensis locique 

eiusdem comes perpetuus primas Hungaric et apostolice sedis legátus natus 
memorie commendamus per présentés, quod consideratis servitiis ct scrvitiorum 
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Vilhelmovics Szaniszlónak vagyona és tekintélye gyarapításához 
nem csekéty mértékben járult azon körülmény is, hogy ama Jung nevü, 
dúsgazdag és előkelő beszterczebányaí családdal rokonsági összekötte-
tésbe lépett. Eleinte csakis üzleti viszonyai hozták azzal sűrűbb érintke-
zésbe, majd aztán Ágnest, Jung illetve Berg Egyed özvegyét nőül 
vévén, házassága révén még nagyobb vagyon birtokába jutott, mely 
azonban később sok gondot és kellemetlenséget okozott neki. 

Már 1465-ben is baja volt, midőn Ágnes felesége a turóczi konvent 
előtt óvást emelt az ellen, hogy beszterczebányaí birtokait apósa, Jung 
István, Ernst János és Mühlslein Vitus, budai polgároknak 6200 
aranyforintért örök áron eladta.1) Ernst és Mühlstein az óvást figyelmen 
kivül hagyván, az egész Jung-féle birtokot lefoglalták, annak daczára, 
hogy annak felerésze Ágnest és gyermekeit örökség czímén illette, s ez 
által Sztankót és nejét ujabb óvás emelésérc kényszerílették, Ezen óvás 
szintén a turóczi konvent előtt 1466. ápril 28-án emeltetelt ós Ágnes a 
maga és gyermekei nevében mind az eladóit jószágok, mind pedig az 
esetleges királyi jóváhagyás ellen tiltakozott.2) Ugyanezt az óvást július 
12-én a nyitrai káptalan előtt is megtette.3) De ennek se lett semmi 
eredménye. Ernst a jószág jövedelmeit tovább élvezte. Sőt a midőn 
Ernst János, akkor már mint királyi tárnok, előbb Beszterczebányát, 
azután pedig Körmöczbányát is meglátogatta, ilt Vilhelmovics Szaniszlót 
maga elé idézvén, őt azonnal fogságba vetette s csakis 1000 darab 

gratuitis meritis prudentis et circumspecti Stankonis cívis civitatis Crempniciensis ct 
maxime intuiti servitiorum suorum, que nobis iinposterum exhibere promisit, unum 
fundum curie, quem ipse in facic possessionis nostre Kcresthuur, vei pretio emere, 
vei in loco deserto et edificiis destituto erigere maluerit. simul cum terris arabilibus 
pratis, fenetis ac aliis utilitatibus et pertinenliis quibuslibet ad dictum fundum curie 
iuxla consuetudinem diete possessionis nostre pertinentibus duximus libertandum ct 
libertamus in perpetuum eximentes dictum Stankonem ipsiusque heredes ab omnibus 
taxis et datiis ordinariis, ymmo libertamus et eximimus ; insuper quia idem Stanko in 
facie dicte possessionis nostre Kcresthuur optima domorum edificia facerc promisit, 
ideo nos hoc respeclu utque idem ad opulentiorcm statum pervenire possit annuimus 
ci ubicunque in lluviis nostris Garan vol Luuthyna (igy !) molendinum erigere, vei 
piscinam parare terrasque arabiles etiam ad tria araira pro usu suo cl sustcnlatione 
domus sue pretio comparare maluerit. liabeat facultatem emendi, comparandi ct 
disponendi ; quibus ipse et heredes sui universi sine preiudicio aliorum nostrorum in 
dislrictu Kcresthuur commorantium imperpetuum libere uti et gauderc possint, 
ipsumque Stankonem a solutionc tributi in locis tr ibutorum noslrorum, per officiales 
nostros exemptum haberi volumus ha rum nostrarum vigore et testimonio litterarum 
mediante . . ." 

') Beszterczebányaí városi levéltár, 6, 19. Az óvás 1464. évi deczember hó 
21-ón emeltetett. 

2) U. o., 6, 21. 
8) U, o., 6, 2g. 
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aranyból álló váltságösszeg lefizetése után bocsátotta szabadon. Mindez 
az 1470. év második felében történt, amint ezt Sztankó az ugyanazon 
évi november hó 9-én a nyitrai káptalan elölt emelt óvásában elbeszélte.1) 
így tehát Sztankónak, a neje birtokai még szabadsága elvesztését is 
okozták. 

Nem csekély gondot és fáradságot okozott neki az a pör is, a 
mely Jung Borbála öröksége miatt keletkezelt és 1468. évi július hó 
8-án az esztergomi szentszék előtt vette kezdetét. Jung Borbála : Egyed 
leánya fiatal korától kezdve a veszprémi egyházmegyéhez tartozó 
Nyulakszigelén, a mai Margitszigeten2) levő kolostorban mint apácza 
élt és elhalt. Halála után a kolostor főnöknője azt követelte, hogy 
Sztankó és neje Ágnes, Borbála örökségét adják oda a kolostornak, mert 
állítólag Borbála azt végrendeletikig annak adományozta. Sztankó és 
neje a kolostorfőnöknő ebbeli fölszólítását figyelembe nem vették, miért 
is Miletinczi Antal a kolostor ügyvéde őket az esztergomi szentszék elé 
pörbe idézte. Antal panaszlevele a Jung-család mesés gazdagságát állítja 
elénk. E szerint Jung Egyed, a kinek három gyermeke volt : névszerint 
Péter, Borbála és Zsófia, körülbelül 50,000 aranyforintra becsült vagyont 
hagyott hátra és hogy ezen vagyonból Sztankó és neje Ágnes Besz-
terczebányán : egy palotát, vagyis köböl épült és két fából álló, a szolga-
személyzet lakásául szánt, belvárosi házat, azonkívül a beszterczebányai 
határban majdnem 300 holdat kitevő rétet és szántóföldet, továbbá 
készpénzben 20,000 aranyforintot, 24 drb. ezüst kelyhet és serleget, 
melyeknek értéke 400 aranyforintra becsültetett, 12 ezüst palástot 200 
aranyforint értékben, 12 ezüst kanalat 200 aranyforintnyi értékben, 2 
ágyra való ágyneműt 200 aranyforintnyi értékben és végre 4 kocsit hat 
jó lóval 16 aranyforintnyi értékben, valamint egyéb a Jung-féle házban 
lévő és körülbelül 3000 aranyforintnyi értéket képviselő bútort és ingó-
ságot eltulajdonítottak.3) 

' ) U. o., 6, 20. ,, . . . Quomodo egregius Johannes Ernsth thesaurarius regie 
maiestatis, nescitur quo motivo ductus, pridem venions versus partes Novizolii, 
domum et curiam ac quandam fodinam argenti, neenon quoddam allodium in dicto 
Novizolio habitas, ac plures possessiones Podlavicza resque et bona nonnulla, ad 
magnani quantitatem florenorum auri se extendentes ipsorum protestantium pro se ipso 
vi et potentialitcr occupasset et usurpasset , bis minime contentus, prefatum Stanis-
laum Vilhelmovicz civem civitatis Cremniciensis, in cadem civilate Krembnicz ad 
se accersitum captivari fecisset, et taindiu donec ab eodem Stanislao mille florenos 
auri extorsisset, de huiusmodi sua captivilate non emisisset potentia mediante in 
preiudicium et dampnum ipsorum exponentium grave et manifestum . . ." 

'-) Körm. vár. lev. I, 25, 1, 11. „ . . . i n insula leporis comitatu Vcspr imiens i . . , " 
3) U. o. „ . . . unum bonum palat ium scu domum lapideam versus theatrum 

dich oppiai Nevisoliensis respicientem interque domos discreti ac providi virorum 
Jacobi presbyteri Junk dicti ab una, ac Nicolai Plath partibus ex altera sitam et 
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A Jung-féle roppant vagyonnak mégis Vilhelmovics Szaniszló lett 
ura, mert a szentszék 1469 október 5-cn azt neki Ítélte oda s örök-
jogon adta át, Annát, a kolostor fönöknőjét pedig örök hallgatásra itéltc. 

Nem tudjuk, hogy meddig élvezte e vagyont Sztankó. Utolsó 
ténykedései, melyek az okiratokban említtetnek, a fogsága miatt Ernst 
ellen 1470. november 9-én, a birtokbitorlás miatt János várudi püspök 
ellen s az clidogenítclt posztó, valamint a kicsikart 400 aranyforintnyi 
kötvény miatt Noffry Bárdo örökösei ellen emelt óvásai voltak; ezóta 
semmi hír sincs róla. Gyermekei aligha lehettek, mivel azok soha sem 
említtetnek. Csak özvegye Ágnes élte túl Szlankót ős elhalálozása után 
a körmöczbányai hatóságtól borkereskedési s bor- és sörkimérési jogot 
nyert és ezzel élete fogytáig foglalkozott. 

Vilhelmovics Szaniszló korának érdekes alakja. Jelentéktelen csa-
lád sarja, születésére nézve tót, foglalkozására kereskedő, társadalmi 
állására egyszerű polgár, az öt gyűlölő s folytonosan ellene törő körmöcz-
bányai és beszterczebányai büszke s hatalmas németekkel szemben 
örökös hadi lábon áll. Se régi nemesi származással, sem pedig öröklött 
gazdagsággal nem dicsekedhetett, hiszen atyjáról csak azt tudjuk, hogy 
Vilmosnak nevezték, és hogy Beszterczebányán lakott, tehát elég jelen-
téktelen ember volt és Sztankó mégis ily roppant vagyont, befolyást és 
tekintélyt szerzett magának. Nein voltak jobbágyai és nem szokott valami 
„vár"-nak nevezett rablófészekből ragadozó madár vagy éhes farkas 
gyanánt kitörni, liánom száz meg száz embert látott el békés munkával 
s azoknak tisztességes keresetet nyújtott s működése egész vidékekre 
nézve áldásthozó lön. Megérdemli, hogy emlékezete kultúránk történe-
tében is meg legyen örökítve. 

habitam, neonon duas alias domos ligneas eidem palatio seu domui prediete versus 
septemtrionem immediate iunctas et ad usum iobagionum seu inquiliriorum commu-
niter deputari solitas etc. trecenta citraque vei ultra iugera ter rarum arabilium et 
foeneti intra territórium pretacti oppidi Novisoliensis sitas et adiacentes. atque vigilili 
millia ílorcnorum auri in parata pecunia, viginli quatuor cuppas et stiphos argcnteos> 
quadringentos (lorenos auri, duodecim talaria argentea ducentos florenos auri, ducenta 
coclearia totidem ilorcnorum, apparatos egregios et nobiles ad duos lectus requisitos 
sufficientes ducentos florenos auri, quatuor currus cum sex equis bonis sedecim ilorc-
norum citraque vel ultra valentes aliaquo universa et singula bona mobilia et clenodia 
domus pretacti condam Egidii ad tria millia Ilorcnorum auri semper salvo pretium 
se extendenles occuparunt . . ." 



ADATOK. 

BÁRÓ PALOCSAY GYÖRGY KURUCZ TÁBORNOK VERSEI 
A GAZDASÁGVITELRÖL. ö 

K ö z l i : T H A L Y K Á L M Á N . 

— 1701. — 

E g é s z e s z t e n d ő á l t a l v a l ó g a z d a s á g p r a k t i k á l á s á n a k 

l e í r á s a . 

1. Elsőben nagy áldást Istentől azoknak 
Ez következendő munkám olvasóknak 
Kivánok sok jókat szíbíil, mindnyájoknak 
Elömenetelit jó kívánságoknak. 

2. Ki gazdálkodással clelit folytatni 
Végső kimúlásig akarja táplálni: 
Ez gyarló munkámot méltó elolvasni, 
Teljes tehetséggel kit is elkövetni. 

3. Gondos élet válván2), hasonló gazdaság, 
De illyenben szokott lenni állandóság, 
Nem is környékezi igazságtalanság, — 
Melyre kívántatik eleven gyorsaság. 

' ) Báró Palocsay Horváth György, azelőtt kir. huszárszázados, utóbb II. Rákóczi 
Ferencz fejedelem huszárezredese, majd brigadérosa s végül 1710—1711-ben tábor-
noka, egyébként pedig a palocsai (Sárosm.) és a nedeczi (Szepesin.) várak s uradalmak 
örökös ura, kora ifjúságától fogva szerzett magyar és latin — do leginkább magyar — 
költeményeket, melyekből az ,,Adalékok aTököly- és Rákóczi-kor Irodalomtörténetéhez" 
czímü gyűjteményes munkám Il-ik kötetében többet kiadván, innét r.eve irodalmilag 
is ismeretessé lön. Számos, még kiadatlan versének sajátkezű kézirata gyűjtemé-
nyemben van. Ezek közül közlök ime most egyet, mint az akkori magyar gazda külön-
böző teendőit időrendben gondosan elbeszélőt és így e szakfolyóirat körébe vágót, 
melyet a költői lelkű föur még a kuruezvilág elött, nyugodtan gazdálkodva írt, 
1701-ben, Palocsa várában. I. K. 

3) Annyi mint : lévén; ószeríi. 



4. Áz tavaszi üdö maga újulását 
A midőn terjeszti zöldellő nyitását: 
Testednek, jó gazda, házban nyugovását 
Hagyd el, rázd le róla téli tunyaságát ! 

5. Csinálj moleg-ágyat, kiben illyen magot 
Vethetsz ott : salátát és palánta-magot, 
De őrizvén azért, hogy azon munkádot 
Az dér meg ne rontsa, légyen vigyázatod. 

6. Kertedet kapáltasd, gaztúl tisztíttatván, 
Káposzla-torzsákot, retkeket plántálván, 
Magnak való hagymát, petrezselymet rakván, 
Foghagymádot ültesd, jól rávigyáztatván. 

7. Több táblákot vöröshagymának magvával 
Vesd bé, petrezselyem, répa, salátával, 
Sokféle retekkel, ebhez hasonlóval 
Melegágyban 9 kívül lévő palántával. 

8. Vess virágmagot is, ha leányod vagyon : 
Kívántatik annak, magán hogy hordozzon. 
Az sárgarépnin is hasznos hogy kapdozzon 
Minden gazdaember, kit el nc múlasson. 

9. Elein tavasznak oly igyekezetben 
Légy : vadkörtvély s almafákot körteidben 
Annak fiatalját elrendelt hellyekben 
Rakassad, választott jó kövér földedben. 

10. Ültetett vadfáknak, kiknek esztendeje 
Eltolvén, vigyázza: nyers-é az vesszeje? 
Ágak új jövésit; kiknek jó termése 
Vagyon, gondod Iegyen_oltani kedvedre. 

11. Kövesd ótásodat pediglen hód-fottán,2) 
Újságnak3) előtte harmad-, negyednapján, — 
Ugy gyönyörküdhetel fogantatásában 
Es idején való termés-hozásában. 

9 így ; de bizonyára „melegágyon" helyett tollhibából. 
2) Holdfogytán. 
3) Holdújulás. 



12. Kérteidben lévő termő gyümölcsfákoí 
Gyorsan tisztogassad naponkínt azokat, 
így jó gazdaember veheti hasznokot, — 
Istened imádván : adjon szóp napokot ! 

13. Ily dolgai között ekéit mezőre 
Ne halaszsza, küldje jó kövér földére 
Szántani, és gondja borsóra, lencsére 
Legyen, szántott földben jó elvetésire. 

14. Ezt is hód fogyásán igyekezzék vetni, — 
Ám úgy lesz hasznára őszkor mit csépelni ; 
Történvén újságon gazda véghezvinni : 
Higyje, hogy virágját télig fogja szedni ! 

15. Vetésit kövesse az tavaszbúzának, 
Állott hellyen lévő számos köböl zabnak, 
Szántasson hő földet kölesnek, babjának, 
Ezeket végezvén, tiszta árpájának. 

16. Már bécsináltatván hellyesen földeit, 
Tengeri-búzának1) elrendelt hellyeit 
Felszántassa, látván akkor jó idejét — 
Béboronáltassa, elvetvén szemeit. 

17. Makkos erdeinek az szokott termése 
Ha megszűkül olykor annak is hősége, 
Igyekezzék azon : tökmagot. elvesse, — 
Ideig az nyáját táplálhatja véle. 

18. Immár követheted lenmag vetésivel 
Szent Sophia napja tá jban ez tétellyel ; 
Szent-Gothárd napjára vigyázz jól elméddel 
Vesd be földeidet sokféle dinnyével. . 

19. Új tavasz-vetésit — kit annak neveznek — 
Elvégezvén immár hosszas henyélésnek 
Ne hadgya cselédgyil hajolni restségnek, 
Az következendő fordítsa tételynek : -) 

t) Kukoricza. 
2) Ezen erőltetett szórend a cacsura kedvóért van. 



20. Egész házanépit vigye ki mezőre 
Őszkor elvettetett búza-vetésire, 
Gyomláltassa tisztán mindeniket rendre, — 
Annak idejében lesz fejér kenyere ! 

21. Házad táján pedig ha mi építésed 
Volna : ezek után lehet követésed, 
Faragtatván fáit, arrúl rendelésed, 
Tapasztatásárúi légyen végezésed. 

22. Hamar azonközben ugarat tétetni, 
Béres-ökreiddel naponkint szántatni, 
Ügy pediglen azon igyekezzél lenni : 
Pünkösd-napok előtt lehessen végezni. 

23. Szent-János-nap előtt láttass réteidhez 
Kaszáitatásával, szép száraz idökhez 
Takartatásával szabjad magad ehhez, 
Jó szénát készítvén hideg-tartó télhez. 

24. Azon légy, hordasd hé felgyüjtött szénádot, 
Az csürös-kertedben hosszas kazalidot 
Annak rendi szerint rakasd boglyáidot, — 
Ne bocsáttasd közel kárra marháidot. 

25. Fogj az keveréshez x) Szent-László-nap tájba 
Magad se nyúgodjál árnyéktartó házban : 
Az keverés-tételyt tekints meg; azonban 
Jókor végeztesd el azon határodban. 

26. Most kertedben lévő vetett ágyaidot 
Gyomláltasd ki gaztúl csinált tábláidot ; 
Kapálással tartsad tengeri-búzádot, 
De hasonlóképpen plántált káposztádot. 

27. Lencsének, borsónak at ő kaszálása 
Elérkezvén zabnak már takarítása, 
Őszi és tavaszi búzák aratása, — 
Most gazdaömbernek vagyon újulása. 

t) Ke verő-szántáshoz. 



28. Imrné, hordathatod árpádot mezőrül, 
Egynehány asztaggal megrakhatod környül 
Csűrödet, vígadhatsz haszonvételyedrűl, — 
Hálákat Istennek adj gazda ezekrül. 

29. Látván megérésit tengeri-búzádnak, 
Elérvén idejét káposztavágásnak : 
Szekeredet állítsd hazahordásának. 
Alkalmatos helyre való rakásának. 

30. Növesd *) ki lenedet házi cselédiddel, 
Annak módja szerint cselekedjél evvel. 
Csemegézhetsz, gazda, választott dinnyével ; 
Ne mulass2) babodnak hazavitelyével. 

31. Láthat már kertihez, minden veteményit 
Ásassa, készítvén annak rendelt hellyét ; 
Ki pinczében való : fövenyben az tövit 
Rakasd, és végezzed hellyesen az többit. 

32. Birtokodban lévő erdeid az makkot 
Ha nem termik: jár-kélj, arra légyen gondod, 
Ha lehet váltóra 3) alkalmatosságod, 
Ollyat keress, hajtsd el az nyáj-csoportodot. 

33. Vetnivaló búzát most kell csépeltetned, 
Tisztán rostáltatván, már el kell vettetned, 
Szent-Mihály-napjáig pedig végeztetned, — 
Kívántatik ilyenképpen cselekedned. 

34. Szent-Bertalan napja előttvaló napon 
Kezd el vetésedet ; igyekezzél azon: 
Kisasszony-napjára zöldelljék földháton ; 
Hivatol gazdának ezekkel világon. 

35. A mellett kertedben levő gyümölcsfákról, 
Szilvát, körtvélyt, almát termelt ágairól 
Rázasd, szedesd gyorsan földnek az hátáról, 
Készített helyekre hordasd fákaljárül. 

9 Nyiivesd. 
2) Azaz : no késsói. 
3) T. i. másnál, disznó-váltság „váltópénz" fizetése mellett. 
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36. A ki arravaló, rendelt kemenczédben 
Aszaltasd, mely jó lesz főzeléknek télben; 
Szépit, tarlóssabbat rakasd olyan helyben 
Holott meg ne fagyjon dértarló hidegben. 

37. Szent-Miklós-napjáig jártassad nyájadot 
Büvön termett makkon ; hadgyál malaczokot ; 
Ha makkja nem terem : rendelt ártányokot 
Tengeri-búzával, tökkel táplálhatod. 

38. Ezekkel hízlalhatd közzül egynéhányat. 
Érvén Szent-Tamásnak karácsonkor napját : 
Hízott ártányidnak mosd meg késsel torkát, 
Alájok, reájok hányass elég szalmát. 

39. Perzseltesd, bonezoltasd,1) csinálj bövön kolbászt, 
Gyöngyhurkát és tüdőst, májost, vérest, kásást ; 
Ahhoz tudó ember — vigyázd ! — az bonczolást 
Jól tegye, végezze mindenféle vágást. 

40. Sódot ne kéméljed vágott sódoridtúl, 
Kövér óriáktúl és szalonnáidtól, — 
Úgy ehetsz jóízűt bennek-állásoktúl ; 2) 
Jó egészségedre fordulhat azoktól. 

41. Télnek hidegsége, havaknak hullása, 
Beérkezvén, immár derék gyakorlása, 
Az sírna szánutnak keményen tartása, — 
Ökreidnek légyen ily fáradozása: 

42. Oly igyekezeted ha vagyon magadnak, 
Építs és tetszésit adjad udvarodnak, 
Megparancsold akkor, béres-szolgáidnak : 
Épületre való jó fákot hordjanak. 

43. Meghordatván minden hozzátartozóját, 
Naponkint hordassa gazda tüzi-fáját, 
Nyáron által ökröd mezei munkáját 
Tüzi-fának miá követhesse súllyát. 

') E szó tehát nem újdbbkori gyártmány, mint nyelvészeink hiszik. 
2) Értsd : a sóban való állásuk után. A paprikát őseink nem ismerték. Páriz 

Pápay szótárának még Bod Péter-féle 1707-iki bővített kiadásában sem fordul az elő. 
Csak később jött nálunk divatba. 

Gazdaságtörténclmi Szemle 189S. 15 
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44. Egész télen által akkor is restségnek 
Ne hagyd magad ember tunya viselésnek : 
De fordítsd magadot oly kereskedésnek, 
Kibül örülhessél hasznavételyének. 

45. Egyikben-másikban vesztésedet látod : 
Fogj az harmadikhoz, leit jobbnak gondolod, 
f i i jába ne légyen az fáradozásod, — 
Ez legyen jó gazda, egész tanúlásod. 

46. Kitül kitelhetik, ezeket kövesse : 
Az porban nem esik — higyje, — pecsenyéje, 
Fáradsága után megtelik erszénye, 
Házánál mindenkor lészen kész költsége. 

47. Ki ez verseimet elmémmel találtam : 
Iffiú-koromban már én is próbáilam, 
Tüdős emberektől néha taníttattam, — 
Ezen Lött munkámmal szívesen kiadtam. 

48. Fundáltam pediglen az ezerkétszáznak 
Első esztendőben és Szent-György havának 
Második hetiben, s munkám-olvasóknak 
Már szolgálatomat ajánlom azoknak. 

Georgias Palocsai. 

' ) A jelen 'hosszú versezet, a gazdaságvitel és kertmívclés stb. annyi ágazata 
mellett, a szölökulturát egy szóval sem említi. Mely körülményt az magyarázza meg, 
hogy Sáros és Szepes vármegyékben — a hol Palocsay birtokai feküdtek — szőlő 
már nem terem. T. K. 



VÉGZÉS A HRUSSÓ-KISTAPOLCSÁNYI URADALOM JOBBÁGYAINAK 

SZOLGÁLMÁNYAIRÓL. 

Anno 1667. die 4. Septembris hrussói s kistapolcsáni jószágbeliek-
nek kérésekre engedelem ez szerint lőtt : Felől megirt jószágbelieknek 
pro anno current! 1667. száraz-korcsma-pínz mindenestől megengedte-
tet t ; item urbáriomban specificált lud, tyúk, kappan, tyukfi, tyukmony, 
nyul, madár, turò, heveder, ugyancsak mostani esztendőre megengedte-
tett, ezeken kivül penig, akármi néven nevezendő adókat, censusokat, 
oszipot, urbárium szerint tartoznak prestálni. 

Lehotaiak instantiája is helybenmaradjon, hogy ur dolgára egy 
eke eleiben 2 félhelyes jobbágy fogjon, egészhelyes penig maga. 

Keresztúriaknak meg van engedve, hogy a falujokbul, szabad-
erdőkben marhájoknak haj tása légyen, azon Keresztúr nevü falunak 
felől Rovna nevü tilalmas erdőnek szílin úgymint Zsilva patak felé való 
hegyoldalon fel egész Lomjatinczig, úgymint Hrussó felöl való Kosz-
tolyánra menő utig, azki Lomjatinczon által megyen, úgyhogy azon 
Rovna nevü tilalmasban kárt ne tegyenek, marhájokat no ereszszék 
patak felett való hegyoldalon belől, mivel nem legeltetésre, hanem csak 
azon marhafelhajtásra deputáltatott. 

Azon keresztúriaknak, őszi vetés után engedelem, két hétig úr 
dolgátul mentek legyenek, az idö alatt, égisz falujuk templomok épüle-
teihez fogjanak serényen, segitvén szkiezóiak őket, hasonló engedehnek 
lévén. 

Kisleliotaiak s több jószágbeliek, az mely sessiókrul török munkára 
lennének, az idő alatt mig oda lesznek, itt ne háborgattassanak. 

Knezicsieknek penig czajlai rész defalcáltatott 4 forintra, azmint-
hogy mostan conscribált urbáriumbul is kitetszik. 

Azon jószágokban, a juhok dézmálásakor szokás szerint marad, 
akitül dézma ki nem esik, az öreg juh váltsága per den. 10, bárányfi 
per den. 5. Az öregit penig a dézmás, gyapjújával vegye, ha penig 
megnyírnínek, olykor próba szerint 3 juhot megnyiretvén, s a közép-
szerőt megméretvén, azszerint fizessenek a gyapjúért, vei in specie, vei 
in pecunia, amint akkor lészen az ára. 

Maholnicziaknak lakóhelyét revideálván udvarbíró uram, akinek 
jó igyekézetit, s szüksígit fogja látni (háza nem lévén) épittesse, ne 
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onerálja bizonyos ideig poralkával, vigyázván arra, hogy az idő alatt 
henyélésre magát ne adja, hanem serénykedjék, és hasonlóképen kis-
tapolesányiaknak, knezicsieknek, és több helyeken szegény emberek 
részérül szükségesnek, és jüvendőben, ü nagysága hasznát ezekben 
értvén. 

Fenyőkosztolányi s keresztúri vámokat fele cénsusra mostani esz-
tendőben, az zikvai vámot 2 forintra hagytam. 

Több doigokrul penig accomodálja magát urbárium szerint udvar-
bí ró uram, industriát sem felejtvén. 

In arce Hrussó, die et anno ut supra. Luzsénszky Sámuel s. le. (p. h.) 

Eredetije az Orsz. Levéltárban N. R. A. Fase. 1052 No 27 alatt. 



TOKAJI HALÁSZRENDTARTÁS. 

1. A Tisza és u váriul fogvást, mind alá a tokaji határ külső 
széléig, 12 frt tilalomban tartatik Szent-Lőrincz naptól fogvást tavaszig, 
még a jég cl nem mégyen. A jég elmenetele után is, nem szabad addig 
senkinek halászni, mig ö nagyságok számára benne hálóval meg nem 
halásszák. Ezentúl egész tavaszon, nyáron mind Szent-Lőrincz napig, 
mindennek szabad : nemesnek, parasztnak, ugy ö nagyságok is halász-
tatják. 

2. Minthogy ezen tilalmas helyet, fenék- avagy keescge-hálóval 
szokták halászni, azért observátiója ez. Kell lenni az ur részire való 
nyilakhoz általlevő hálók 16-nak, az 7-ik nyil vagy általlevő háló : a 
város főbírája számára való. És ezen hálókban valamennyi halat foghatnak, 
mindannak hasonfele az halászoké. A biró részirül is, aki rakás-lialá-
szok halai után, akinek ahhoz való eszköze, hálója vagyon, akárkinek 
is szabad hálót betenni, annyit amennyit akar, és az olyan alsó hálók-
ban valamennyi halat fognak, abbui senkinek is, semmi részszel nem 
tartoznak, mind csak magoké lészen. A kacsege-háló pedig az halászat 
idején, az halászoké; lia pedig azután volna az háló, igy a fogott bal-
nak harmada volna az halászoké. 

3. Az feljebb irt tilalom terminusa alatt, noha fenék-hálóval nem 
szabad halászni, mindazonáltal fennjáró avagy mmtó-hálóval akárkinek 
is szabad. 

4. Második tilalmas halászó viz : a Barát nevű tó, ez, a városon 
vagy felső kapun kivül a Bodrog melleit vagyon. Árviz idején szokott 
halászódni, a Bodrog-szélhez közel a halászok tart ják. 

5 A tokaji halászok, ö nagyságok számára, ha mikor a halászok 
a magok ggalmokkal halásszák, olyankoron a számos halnak fele és 
az apró halaknak is fele övék, lia penig a gyalom az uré, ilyenkor a 
számos halnak harmada az apró hallal együtt. 

Ex officina inelytae rogiae cameralis administrationis Scepusiensis 
rationariae. Cassoviae die 22. Maji Anno 1745. 

Eredetije a magyar nemz. múzeum levéltárában. 



LÓ-LEGELTETÉSI RENDTARTÁS 1646-DÖL. 

Nos Stephanus Kuún do Rosály, illustrissimi principis domini 
domini nostri clementissimi arcis et praesidii Szathmáriensis capilaneus 
supremus, Joannes Kemény de Gyerö-Monostor, eiusdem illustrissimae 
principalis celsitudinis aulicae militiae equestris ordinis, arcis et prae-
sidii districtusque terrae Fogarasiensis capitaneus supremus ac univer-
sorum equitum militum campestrium generalis, Stephanus Farkas de 
Sz.-Márton, aller vicecomes comitatus Szathmáriensis, ac Jósa Zoltán 
de Csepe, praetitulati illustrissimi principis domini domini nostri cle-
mentissimi, — negotio in infrascripto delegati commissarii. 

Memoriae commendamus, tenore praesentium significantes, quibus 
expedit universis, quod nos de speciali mandato et commissiono eiusdem 
illustrissimi domini principis die 10. Septembris anni 1646. proxime trans-
a c t praetcriti, in et ad faciem oppidi Szathmár-Németi in comitati 
Szathmáriensi existentem habitam accedendo, in negotio, quod inter 
incolas praefati oppidi Szathmár-Németi ab una, ac equestris ordinis 
milites praesidiarios Szathmárienses ab altera partibus, ratione pascua-
tionis equorum controvertebatur, certain parles inter easdem fecissemus 
limitationem et transactionem. Cuius quidem limitationis et transac-
tionis series hungarico sermone concepta sequitur in hunc modum. 

Puncta inter praesidiarios Szathmárienses et oppidanenses Szathmár-
Németi ratione pascualionis equorum : 

1. Hogy az praesidiáriusok, idegen emberek lovait semmi okon 
az magok lovok közölt nem füvelik ; ha penig olyan deprehendáltatnck, 
ipso facto az fiivelö hadnagynak hirével az városiak a lovat elvihes-
sék, vagy taxálni akarják, vagy oda akarják veszteni, szabadságokban 
legyen. 

2. Az praesidiáriusok is penig magok, lovat többet ott ne tarthas-
sanak, kinek mennyi lóra fizetése, egy-egy vezetéket füvelhessen, ugy, 
hogy egy lovas katona két lovat, három lovas négyet füvelhessen. Ha 
penig ezek felett több lovakat tartanak, authoritása legyen az németi 
birónak megcirkálni, és ha feljebb találtatik, az feljül megirt mód sze-
rént procedáljanak ellenek. 
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3. Az hol füvelő-helyek lészen, úgymint az búzák között, az eléb-
beni szokás szerént az utakon jár janak és hordozzák lovokat, senki 
károkat ne szerezzen. Ha penig azon deprehendáltatik valaki, magokhoz 
lovokhoz hozzányúlhassanak az németi kerülök avagy kárvallott embe-
rek és az kárt megböcsültetvén, azokon megvehessek. Ha penig refrac-
tárius találtatnék, hogy magát meg nem hagyná fogni, avagy lovát, 
zálogát adni, tehát ad requisitionem quaerulantis, tartozzék az kapitá-
nyok avagy helytartói az refractáriust megfogatni és az quaerulans pars 
előtt három pálczával megveretni és az kárról mindazonáltal satisfac-
tiót sine ulla dilatione impondáltatni. 

4. Az városiak is viszont az szokott fiivelő-helycket fel ne szántsák 
és meg ne szükétsék; kire vigyázások legyen az bíráknak, szükséges. 
Alioquin ha azokban felszántanak, szabadságok lészen az praesidiáriu-
soknak, hogy az veteményt megétessék. 

In cuius rei memóriám firmitatom(que), praesentes literas nostras, 
propriis chirograhis ae sigillis nostris usualibus roboratas, extradandas 
duximus et coucedendas. Datum in oppido Szathmár-Ncmeti die p r a o 
scripta 10. mensis Septcmbris, anno domini millesimo sexcentesiino 
quadragesimo sexto. Et subscriptum e r a t : Stephanas Kuán de Hosály, 
Johannes Kemény, Stephanus Farkas, Jósa Zoltán; subimpressis etiam 
singulis sigillis. 

1. Rákóczi György fejcdelemncK 1047. június 25-iki megerősítő leveléből, ?z 
Orsz. Levéltárban őrzött erdélyi királyi könyvek XXII. kötetének 40. és 41. leve'én. 



TÖKÖLYI IMRE SZERZŐDÉSE EFRAIM ZSIDÓVAL. 

Annus incipit die prima Januarii 1678. 

Effraim zsidó hites szolgánkra bíztuk Munkács városában lévő 
ser- és pálenka-lcorcsmáirikat, melyekbül mindenféle jüvedelmet igazán 
s hitesen tartozik kezünkhez administrálni és számot adni. 

Effraimnak az ö szolgalatjáért megengedtük ebben az esztendő-
ben, hogy a szent miklósi árendát 100 forintban birja, mivel most 
annyi jüvedelme nincsen azon árendának, mint ez elmúlt eszten-
dőkben volt ; oly conditióval pedig, hogy a 100 forint árendábul maga 
fáradságáért Effraimnak 50 forint defalcáltassék. Az 50 forintját pedig, 
fogyatkozás nélkül tartozik minekünk befizetni annak idejében, amikor 
mi kívánni fogjuk. Item rendeltünk neki maga és cselédji eledelérc 5 
köböl búzát, lovára 5 köböl zabot és egy öl szénát. 

A serfőző mellett lévő két legénynek valahányszor főznek, mind 
a kettőnek 16 polturát adnak. 

Serfőzönek 20 forintja fog járni és 3 köböl rozsa, mivelhogy a 
vár szükségére is fog sert főzni, s valamikor a vár szükségére sert 
főz, akkor minden hétre munkácsi udvarbiránk adjon 2—2 embert 
mellé, aki segétsen neki, fogyatkozás nélkül pedig ez legyen meg 
mindenkor. 

Pálenkafőzőnek is 20 forintja, és ugyanannak 4 köböl gabona. 
Ugy, hogy in universum minnyájokra, valakik ezen dologban szol-

gálnak, fizetések 40 forint, és mindenestül 17 köböl élet, 1 öl széna. 
Eífraim maga 50 forintján kiviil, mert azt a szent-miklósi áren-

dából defalcálja magának, a többinek az mi jüvedelmünkből esztendő 
által fog fizetni úgymint az 40 forintot. 

Mindezekre szorgalmatos gondot fog viselni inspector uram. 
A serfőzéshez elegendő gabona legyen mindenkor, és a sörnek 

elvitelére a korcsmákra szekér, munkácsi udvarbiránk adjon elégséges 
szekereket és valamikor fogyatkozás lesz udvarbiránk fogja pótolni. 
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A városi vendégfogadónkat is Effraim kezében bíztuk. 
Minden kántornak a végén, szép rendes lajstromot csináljon, mit 

percipiált? mit erogált? és mennyi a j ü v e d e l e m ? hogy azt fogyatkozás 
nélkül elkövethesse, diáriumot tartson Effraim és mindent mindennap 
felírjon. 

Az hitet letegye azmint hogy ugy is kell lenni mindenkor. 
Arra is inspector uramnak nagy gondja légyen, hogy azon korcs-

máink ellen, senkinek ne engedjen árulni. A várban se hozzon senki 
pálenkát árulni, hanem akik Effraimtul veszik meg. 

Semmire pénzt nem fog erogáini az megnevezett fizetésen kivül, 
ós annak is a pénznek ki kell jünni az 30 sertésnek az árából, mert 
annyit tartozik hizlalni esztendőt által a malátával, megvévén olcsón 
az hitván sertéseket. 

Mind ser-szaladokra, mind pálenka-szaladokra, Munkács várából 
adatunk életet, s tettünk arról ilyen disposition 

Esztendő által noha több fog elkelni, de csak 300 hordó sert 
tettünk fel, arra 200 kassai köböl életet deputáltunk és külön töltettük 
a várban: 100 köbli szép árpa, 100 kübli szép zab. Egy főzésre 6 
köböl fog menni, s abból 8 hordónak kell kitelni. És, hogy a ser jobb 
légyen, mindenik főzelékre egy-egy véka rozs lisztet deputáltunk, s 
10 köböl rozsot avégre is félretőttettük. Mindenik főzelékre 7 véka 
komlót rendeltünk, s ha a komló dolgában fogyatkozás lészen, mun-
kácsi udvarbiránk fogja azt megfizetni. 

Pálcnka is per annum elltél 4000 iteze. Annak főzésérc 225 köböl 
eletet rendeltünk, kassait, (Cubulos C.assovienses No. 225), 100 köbli 
rozs lészen, 125 köbli zab. És minden köböl után, ugy ér tvén: 2 véka 
városival zab, és 2 véka kassaival rozs, jóféle pálénkának 18 itezének 
ki kell telni, mert azt mi már megpróbáltattuk. Ezt az 225 köböl életet 
is külön töttettük. Pálénka pedig vagy aquavita olyan lészen, hogy 
itezéje 18 polturán okvetlen elkeljen. Inspector uram fogja mindenkor 
kiadatni mérve, valamikor kívántatik, mind a serre, mind a pálenkára 
való életet. 

A városi vendégfogadósnak nem akarjuk, hogy másféle fizetése 
légyen és több esztendő által, hanem 10 hordó ser, azt áruitassa ki 
maga számára. 

Most csináltattunk munkácsi udvarbiránkkal 12 hordót, sernek valót, 
mindenik 160 itezés lészen, hogy az eddig experiált confusiót elkerülje 
Elfraim szolgánk, más féle hordó egy se legyen Effraimnál. 

Az kik a vendégfogadóban szekeresek vagy lovasok beszállanak, 
azoktul a vendégfogadós minden éjjelre egy-egy lótul, vagy ökörtül 
egy-egy polturát fog venni mi számunkra. Oda szénát, abrakot elegen-
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döt fogunk adatni munkácsi várunkból. Arra is inspector uram szorgal-
matosan vigyázzon. Datum in arce nostra Munkács, die et anno supra 
praenotatis. 

Kivül: Elí'raim contractusa ser- cs pálenkafözésröl. 

Eredeti fogalmazványa az Orsz. Lev. kincstári osztályának utasításai küzt. 



KÖZSÉGI KIVÁLTSÁGLEVELEK JEGYZÉKE. 

A királyi könyvekből összeál l í tot ta : DR. ILLÉSSY JÁNOS 

— E l s ő k ö z l e m é n y . — 

Az itt, a községek betűrendjében felsorolt kiváltságlevelek (litterae 
privilegiales, privilégium), az ezek által biztosított jogok sokfélesége 
szerint külömbözök. Legfontosabbak azok, melyek vagy a közterhek 
viselése alól adtak egészben vagy részben, végleg vagy ideiglenesen 
fölmentést, kedvezményt, oltalmat vagy pedig bizonyos önállóságot, 
függetlenséget biztosítottak pl. a tisztviselők szabad választására, kebel-
béli bíráskodásra, kegyelmi jogok gyakorlására, saját pecsétlel való 
élhelésre stb. Jelentékeny anyagi előnyöket nyújtottak a révvámmente-
sitö, árumegállító, vámszedési és vásártartási jogokat engedélyező 
privilégiumok. 

Ezek a legáltalánosabb kiváltságok. Ezeken kivül még annyi más 
faja van, hogy olykor nehéz megállapítani a priviiegiális és az egyéb 
oklevél közti határt. Vannak pl. adomány- és határjáró levelek, melyek 
azért váltak kiváltságjollegüekké, mert valami fontos érdek fűződik 
hozzájok. A rendi alkotmány alatt e kiváltságleveleket mindenkor 
különös becsben tartották; ez magyarázza meg, hogy eredetijüket miért 
őrizték oly féltékenyen s miért siettek azokat a későbbi uralkodókkal 
újra meg újra megerősíttetni. Az alább következő jegyzékben tehát 
ugyanazt a kiváltságlevelet ismételten előfordulni látjuk, sót egyenesen 
az tette becsesebbé, mentül többször részesült megerősítésben. 

A mi a közlés módját illeti, abban a lehető legnagyobb rövidségre 
törekedtem. Az oklevelek tartalmi kivonatát nem adhattam, mert az 
— bármily szűkre szabom is — tetemesen túllépte volna a rendelke-
zésre álló teret. Legalkalmasabbnak mutatkozott a tisztán dátumszerü 
közlés. Logelül áll mindig a község vagy más hatóság, utána zárjelben 
a megye neve, a melyhez tartozik. Ezután felsorolom sorszám szerint 
az egyes kiváltságlevelekből először az adományozó király nevét, a 
kiváltságlevél keltezését, az abban megerősített régibb kiváltságok keltével 
együtt s végül a Királyi Könyv kötet- és lapszámát. A kit a dolog köze-
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Iebbröl érdekel, a feltüntetett kötet- és lapszám nyomán könnyen 
ráakadhat a keresett oklevélre a Királyi Könyvek 82 (t. i. 67 magyar 
és 15 erdélyi) vaskos kötetében, a melyek 1526-tól 1867-ig terjednek. 
Az 1526-nál korábban kelt privilegialis leveleknél az adományozó neve 
mellé csak az évszámot teltcin ki. 

A „kivon, bejegy." féle jelzet azt jelenti, hogy az illető oklevél 
nincs egész terjedelmében beiktatva a Királyi Könyvekbe, hanem csak 
kivonatosan ; amire különösen az olsö kötetekben gyakori az eset. 
1690-től kezdve az erdélyi kanczellárián külön Királyi Könyveket 
vezettek ; azonban az ezekben foglalt, különben se sok kiváltságlevélnek 
a magyar kanczellárián vezelett könyvekben levőktől való elkülönítését 
mellőznöm kellett abból a fontos okból, mert ugyanazon községre 
mindkét rendbeli könyvekben akadnak oklevelek. Ennélfogva az erdélyi 
Királyi Könyvek megkülömböztetését csupán a kötetszám elé tett E . betti 
tünteti fel. 

* 
* * 

Abda (Győr). 1. 111. Ferdinánd, Pozsony, 1647. márcz. 26. átírja és megerősíti 
II. Ferdinánd, Bécs, 1629. aug. 6. kelt kiváltságlevelét. X., 18. 

2. Lipót, Sopron, 1G81. aug. 27. át í r ja és megerősíti I I I . Ferdinánd fenti 
oklevelét. XVII.. 4. 

3. 111. Károly, Laxenburg, 1718. jun . 2. átírja és megerősíti Lipót fenti 
kiváltságlevelét. XXX11., 80. 

Ada, vagy Osztrova, 1. Tiszáninneni kir. koronái kerület. 
Akna, 1. Kolosakna. 
Alsó-Kubin (Árva). 1. Lipót, Bécs, 1698. febr. 8. átirja és megerősíti I I I . Fer-

dinánd, Bécs, 1633. decz. 14., Krdödy György gr. 1696. jun. 30, Árva vármegye, 
1697. decz. 2-iki okleveleit. XXIV., 448. 

2. III. Károly átir ja és megerősíti Lipót fenti kiváltságlevelét. XXIX., 362. 
Alsó-Őr (Vas). II. Mátyás, Bécs, 1611. febr. 16. át i r ja és megerősíti Hildulf', 

Pozsony, 1082. febr. 18. és Károly 1327. évi okleveleit. VL, 266. 
Alvincz és Borberek (Alsó-Fehér). I. Ferdinánd, Pozsony, 1552. márcz. 20. 

megerősíti Zsigmond három kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 111., 83. 
Apácza (Brassószék). I. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 27. megerősíti Ulászló 

kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III., 290. 
Apáti. I. Ferdinánd, Buda. 1528. jan . 25. megerősíti II. Lajosnak Ulászló 

levelét magában foglaló diplomáját, melylyel a tihanyi apátság apáti jobbágyait a 
taksa és adó,fizetésétől fölmenti. (Kivon, bejegyz.) I., 89. 

Arad. Fcrcncz, Bécs, 1834. ápr. 12. LXVI. 117. 

Bábaszek (Zólyom). 1. 1. Ferdinánd, Bécs, 1550. márcz. 14. megerősíti 
Ulászlónak Mátyás, László, Zsigmond, István, Béla diplomáit megerősítő kiváltság-
levelét. (Kiv. bej.) II. 339. 

2. Miksa, Bécs, 15G5. nov. 25. megerősíti I. Ferdinánd fenti kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) 111., 874. 

3. Ill, Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj . 11. XI., 348, 
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4. Lipót, liées, 1688. febr. 24. át iratja ós megerősiti II. Mátyás liées, 1010. 
máj . 29. és III. Ferdinánd, Bécs, 1037. nov. 9. kolt okleveleit. XIX. 337. 

5. III. Károly, Pozsony, 1712. jun. 24. át í r ja és megerősiti Lipót 1688. febr. 
24 iki kiváltságlevelét és egy delegált bíróság 1089. évi oklevelét. XXIX. 365. 

Bácsfalu (Brassószék). I. Ferdinánd, Agosla 1555. aug. 27. megerősiti Ulászló 
kiváltságlevelét. (Kiv. boj.) III. 290. 

Bajmccz (Nyitra). III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. márcz. 5. megerősiti I: Fer-
dinánd kiváltságlevelét. X., 1. 

Bakabánya (Hont). 1. I. Ferdinánd, Worms, 1545. ápr. 28. megerősiti Ulászló 
oklevelét. (Kiv. bej.) II. 93. 

2. U. a. Ágosla, 1547. nov. 16. megerősiti Ulászló három — és Károly egy 
diplomáját. (Kiv. bej.) II., 210. 

Balla régen Bariah (Kraszna). III. Károly, Bécs, 1721. febr. 11. ál ir ja és meg-
erősiti I. Rákóczy György, Brassó, 1632. jan. 22. és Báthori Zsigmond, Kolozsvár, 
1601. jun. 13. kelt kiváltságlevelét. E. VII. 193. 

Bálványszakállas (Komárom). Budolf, Pozsony, 1582. febr. 21. megerősiti Mátyás 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) IV.. 268. 

Bán (Trencsén) 1. Miksa, Bécs, 1568. jul. 7. megerősiti I. Ferdinándnak Txijos 
és Ulászló diplomáit megerősitő kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 911. 

2. Lipót, Bécs, 1665. jun. 14. álirja és megerősiti 1. 7. Ferdinánd, Pozsony, 
1550. febr. 25. kelt és Lajos 1517., Ulászló 1497. évi diplomáit megerősitő kiváltság-
levelét, 2) Miksa, Bécs, 1568. márcz. 2. kelt és II. Lajos 1517., Zápolya István 
szepesi gróf 1496. évi okleveleit tartalmazó kiváltságlevelét. XIII. 210. 

3. U. az, Bécs, 1687. jan. 2. megerősiti fenti 1665. évi kiváltságlevelét. 
XVIII. 453. 

Bánócz vagy Banovicz (Zemplén). II. Mátyás, Bocs, 1610. szopt. 27. át ír ja .és 
megerősiti 7. Ferdinánd, Bécs, 1503. decz. 8. és Miksa, Becs, 1568. júl. 24. kelt 
kiváltságleveleit. VI. 354. 

Bars-Szent-Kereszt, I. Szent-Kereszt. 
Bártfa. 1. I. Ferdinánd, Prága, 1549. jul. 22. megerősiti Mátyás királynak 

László és Zsigmond királyok diplomáit magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. 
bej.) II. 334. 

2. U. az, Prága, 1549. jul. 23. megerősiti Mátyás, Ulászló cs 77. Lajos kiváltság-
leveleit. (Kiv. bej.) II. 334. 

3. Rudolf, Prága, 1599. febr. 5. á l i r ja cs megerősiti Miksa, Bécs, 1568. máj. 
28. kelt kiváltságlevelét, mely magában foglalja 7. Ferdinánd, Pozsony, 1550. febr. 
12., Lajos 1515., Ulászló 1505., Mátyás 1464., Zsigmond 1419., Miksa, Bécs, 1568. 
máj. 28., Ulászló 1500. ós Zsigmond 1402. évi okleveleit. V. 290., 300. 

Basahid, máskép Kiskikinda, 1. nagy-kikindai kerület. 
Báth (Hont). 1. II. Mátyás, Prága, 1017. márcz. 29. át ir ja ós megerősiti 7. 

Ferdinánd, Pozsony, 1550, febr. 12. és Bécs, 1553. okt. 25. kolt kiváltságleveleit. 
VI. 620. 

2. Lipót, Bécs, 1690. nov. 29. át ir ja és megerősiti 777. Ferdinánd, Bécs, 1637. 
nov. 16, kelt és 77. Mátyás fenti — 1617. márcz. 29. oklevelét magában foglaló 
kiváltságlevelét. XXI., 69. 

Báthos (Kolos). III. Károly, Bécs, 1714. aug. 20. átirja és megerősiti Bethlen 
Gábor, Gyulafehérvár, 1625. máj. 27., ugyanannak Fogaras, 1628. márcz. 14., /. 
Rákóczi György, Gyulafehérvár, 1635. júl. J., 77. Rákóczi György, Gyulafehérvár, 
1649. febr. 14. és Görgény, 1654. márcz. 25. kelt kiváltságleveleit. E. V. 539. 
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Bátor (Szatmár). 1. II. Mátyás, Bécs, 1618. máj . 10. át ír ja és megerősíti János 
király, Várad, 1537. jul. 30., 77. Ulászló 1512., I. Károly 1330. és 1332. (három) évi 
okleveleit. VI. 695. 

2. Lipót, Bécs, 1667. nov. 2. ál ir ja és megerősíti II. Mátyás fenti kiváltság-
levelét. XIV. 40. 

Bazin (Pozsony), 1. II. Mátyás, Bécs, 1615. márcz. 31. VI. 397. 
2. III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. jun. 14. át ir ja és megerősíti Mátyás fenti 

kiváltságlevelét. X. 56. 

Becse, 1. Ó-Becse. 
Becskerek, I. Nagy-Becskerek. 
Béla (Szepes). III. Ferdinánd, Ebersdorf, 1655. aug. 9. átirja és megerősíti 

János király, Várad, 1540-ben kelt és egy 1435. évi határlevelet megerősilö kiváltság-
levelét. XI. 419. 

Bélabánya, régen Fejérbánya. I. Ferdinánd, Worms, 1545. ápr. 28. megerősíti 
Ulászló oklevelét (Kiv. bej.) II. 93. 

Bereczk (Háromszék). I. Lipót, Bécs, 1701. júl. álirja és megerösiti Zsigmond, 
Brassó, 1420., János, Gyulafehérvár, 1531., Izabella, Gyulafehérvár, 1557. febr. 22., 
Báthnri Zsigmond, Brassó, 1602. márcz 18., Báthory Gábor, Kolozsvár, 1608. máj. 4., 
Belliin Gábor, Gyulafehérvár, 1615. jan. 22., I. Rákóczy György, Gyulafehérvár, 
1631. jun. 28., TI. Rákóczy Ggörgy, Gyulafehérvár, 1654. jan. 28. kelt kiváltságleveleit. 
E. III. 463. 

Be;eg (Bereg). I. Ferdinánd, Bécs, 1548. júl. 18. megerösiti Anna királynénak 
Szilágyi Erzsébet és Hunyady János kiváltságleveleit magában foglaló diplomáját. 
(Kiv. bej.) II. 241. 

Beregszász. 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1548. júl. 18. megerösiti Mária királynénak 
Ulászló, István, Béla, Károly diplomáit magában foglaló királtságlevelét. (Kiv. 
bej.) II. 243. 

2. U. a. ugyanakkor Mária királyné kiváltságlevelét, mely átirja Zsigmondnak 
a Bajos diplomáját magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej,) II. 244. 

3. Miksa, Bécs, 1569. febr. 3. megerősíti Lajos, Erzsébet, István, Béla kiváltság, 
leveleit. (Kiv. bej.) III. 920. 

4. Rudolf, Prága, 1588. jan. 8. át ir ja és megerősíti 1. Miksának, Bécs, 1508. 
máj. 28. kelt s 7. Ferdinánd, Bécs, 1548. júl. 18., Mária 1524., Zsigmond 1419., 
I. Lajos 1342., IL. Lajos 1518., 7. Ferdinánd, Bécs, 1548. júl. 18., Mária 1524., 
77. Ulászló 1507., V. István 1271., IV. Béla 1247., Károly 1320. és 1325., 77. Ulászló 
1495. évi diplomáit megerösitö kiváltságlevelét; 2. Geréb László crd. püspök 1495. 
évi oklevelét. IV. 510. 

5. Ili. Ferdinánd, Pozsony, 1649. máj. 31. ál i r ja és megerösiti 77. Mátyás, 
Bécs, 1612. ápr. 3. kelt itéletlovelét és egy másik, Beregszászon, 1642. szept. 29. kelt 
Ítéletet. X. 408. 

6. U. az Pozsony, 1695. márcz. 27. át i r ja és megerősíti 7. Lajos 1342., 77. 
Lajos 1518., Béla 1242., Károly 1320., Ulászló 1495. (kettő) évi kiváltságleveleit. 
XI. 213. 

Bereg-Ujfalu (Bereg). 1, Ferdinánd, Bécs, 1548. júl. 18. megerösiti Hunyady János 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 241. 
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Besztercze. 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1552. ápr. 5. megerősíti Mátyás öt — és 
Ulászló két kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 81. 

2. U. az, Ágosta 155G aug. 26. megerősíti Ulászlónak a saját és Albert 
király özvegyének Erzsébetnek diplomáit magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 
III. 202. 

3. Ferencz, Bécs, 1818. jul. 3. E. XIII. 779 
Beszterczebánya. 1. 1 Ferdinánd, Pozsony, 1528. nov. 25. (Kiv. bej.) I. 138. 
2. U. az, Worms, 1545. ápr. 28. megerősíti Ulászló oklevelét. (Kiv. bej.) II. 93. 
3. U. az, Worms, 1545. ápr. 30. II. 91. 
4. U. az, Bécs, 1548. jul. 16. megerősíti II. Lajos két oklevelét. (Kiv. bej.) 

II. 249. 
5. Miksa, Bécs, 1573. aug. 9. megerősíti I. Fcrdinán/l két oklevelét, melyek 

egyike Lajos kiváltságlevelét is tartalmazza. (Kiv. bej.) III. 1064. 
6. U. az u. akkor megerősiti I. Ferdinánd kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 1065. 
7. II. Mátyás, Bécs, 1613. jan. 21. átirja és megerősiti Miksa, Bécs, 1573, aug. 

9. és 22., Ferdinánd, Bécs, 1542. jul. 10. és 1548. júl. 16. és II. Lajos, Buda, 1516. 
és 1524. évi kiváltságleveleit. VI. 331. 

8. Lipót, Bécsújhely, 1681. júl. 17. átirja és megerősiti Thurzó György nádor 
1612. és 1613., Pálffy Pál nádor 1649. cs 1650. évi okleveleit. XVII. 8. 

9. U. az, Bées, 1695. febr. 18. átirja és megerősiti 7. Ferdinánd, Bécs, 1542. 
júl. 13-iki kiváltságlevelét. XXIII. 438. 

Bicse (Trencsén). Lipót, Pozsony, 1659. okt. 15. átirja és megerősíti II. Fer-
dinánd, Sopron, 1635. febr. 6. kelt és II Mátyás, Pozsony, 1609. decz 10-iki diplomáját 
megerősítő kiváltságlevelét. XII. 373. 

Bihács, régen Bihagy (Bosznia). Miksa, Bécs, 1571. okt. 23. megerősíti F. László 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 1001. 

Bobrócz, 1. Nagy-Bobrócz. 
Bocskó (Mármaros). Ferencz, Bécs, 1810. márcz. 23. LX1I. 1173. 
Bodrog-Keresztur (Zemplén). 1. Rudolf, Prága, 1598. aug. 19-én átir ja és meg-

erősiti Miksa főherczeg, Pozsony, 1598. márcz. 10. oklevelét. I. 402. 
2. II. Mátyás, Bécs, 1610. márcz. 2. átirja és megerősíti Iludolf fenti kiváltság-

levelét. VI. 123. 
Borberek, 1. Alvincz. 
Bö (Sopron). 111. Károly, Bécs, 1724. okt. 27. á t i r ja és megerősiti Lipót, Bécs, 

1659. márcz. 1., III. Ferdinánd, Bécs, 1651. decz. 15., II. Ferdinánd, Sopron, 1622. 
júl. 13., Mátyás, Bécs, 1615., Ludolf, Prága, 1593. ápr. 30., I. Mátyás 1483-iki 
okleveleit. XXXIV. 685. 

Brassó. 1. I. Ferdinánd, Buda, 1528. jul. 12, I. 124. 126. 
2. U. az, Ágosta, 1555. aug. 27. megerősíti Ulászló kiváltságlevelét. (Kiv. 

bej.) III. 290. 
3. Lipót, Bécs, 1669. jan. 27. megerősiti Miksa kiváltságlevelét. XIV. 280. 
Breznóbánya. 1. I. Ferdinánd, Esztergom, 1528. jan. 6. megerősiti Ulászlónak 

Zsigmond, Albert, Lajos, ismét Zsigmond és Mátyás diplomáit megerősítő kiváltság-
levelét. (Kiv. bej.) 1. 79. 

2. U. az, Esztergom, 1528. jan. 10. megerősiti Zsigmond kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) I. 80. 

3. Rudolf, Pozsony, 1582. febr. 21. megerősiti Miksa kiváltságlevelét, mely 
megerősiti 7. Ferdinándnak az Ulászló, Mátyás, Zsigmond, Albert és Lajos diplomáit 
magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) IV. 292. 
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4. III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. jan. 15. némely kiváltságokat megerősit. 
(Egysz. bej.) IX. 60. 

5. U. az, Bécs, 1651. febr. 11. X. 554. 
6. U. az, 1552. megerősiti IT. Ferdinánd, Rudolf, Miksa, II. Mátyás kiváltság-

leveleit. (Töredékes bejegyzés.) X. 676. 
Brezovicza (Árva). 11. Mátyás, Pozsony, IGOi). decz. 6. á t i r ja és megerősiti 

Korvin János 1495., Zsigmond 1400., Losonczi László bán 1388., Lajos 1307. évi 
kiváltságleveleit. VI. 49. 

Bruchany (Bosznia?). I. Ferdinánd, Bécs, 1551. jun. 25. megerősiti II. L,ajns 
és Zsigmond kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 481. 

Bruck, a Laj tha mellett (Moson). I. József, Bécs, 1708. aug. 15. át i r ja és meg-
erősiti Mátyás 1475. és II. Ferdinánd, Bécs, 1625. jan. 9. kelt okleveleit. XXVII. 441. 

Buda, 1. I. Ferdinánd, Esztergom, 1528. jan. 1. át ir ja és megerősiti Béla 
királynak 1244-ben adott u. n. aranybulláját (1. Pest). I. 97. 

2. Lipót, Laxenburg, 1698. jun. 5. XXIV. 410. 
3. U. az, Bécs, 1703. okt. 23. XXVII. 1. 
Bzine (Árva). I. Ferdinánd, Pozsony, 1556. jan. 18. megerősiti I. Mátyás 

kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 382. 

Chinorány (Nyitra). Lipót, Bécs, 1686. szept. 9. megerősiti 7. Ferdinánd és 
Rudolf kiváltságleveleit. XVIII. 40(1. 

Csáktornya (Zala). Lipót, Bécs, 1693. jul. 20. XXII. 283. 
Csejte (Nyitra). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1534. decz. 8. megerősiti Ulászlónak 

Mátyás levelét magában foglaló privilégiumát, továbbá Mátyás és Zsigmond kiváltság-
leveleit. (Kiv. bej.) I. 248. 

2. Rudolf, Prága, 1001. ápr. 2, á t i r ja és megerősiti I. Ferdinánd, Bécs, 1533. 
jul. 14. és Ulászló 1494. évi kiváltságleveleit. V. 512. 

3. II. Ferdinánd, Bécs. 1629. decz. 19. át ir ja és megerősíti Rudolf fenti privi-
légiumát. VII. 904. 

Cseklész (Pozsony). Lipót, Pozsony, 1659. átirja és megerősiti Miksa, Pozsony, 
1569, okt. 18. kelt és II. Lajos 1523. évi diplomáját megerősitő kiváltságlevelét. 
XII. 369. 

Csepel (Veszprém). III. Károly, Bécs, 1714. febr. 4. át ir ja és megerősiti Lipót, 
Bécs, 1670. márcz. 29. kelt kiváltságlevelét (lásd Szent-Gál alatt). XXX. 226. és 235. 

Csesztreg (Zala). III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. febr. 7. átirja ós megerősíti a 
Bánffy-esoMiA 1596. évi kiváltságlevelét. IX. 854. 

Csik-Szent-lmre. Lipót, Bécs, 1695. ápr. 12. átirja és megerősiti Rudolf, Prága, 
1580. máj. 11. kelt és II. János 1579., 1509., 1570. évi okleveleit magában foglaló 
kiváltságlevelét. XX11I. 461. 

Csik-Szent-Kiráfy. Lipót, Bécs, 1695. ápr. 12. átirja és megerősiti Rudolf, Prága, 
1580. máj. 11. kelt és 77. János 1579., 1569., 1570. évi okleveleit magában foglaló 
kiváltságlevelét. XXIII. 461. 

Csik-Szent-Simon. Lipót, Bécs, 1695. ápr. 12. átirja és megerősiti Rudolf, Prága, 
1580. máj. 11. kelt és 77. János király 1579., 1569., 1570. évi okleveleit magában 
foglaló privilégiumát. XXIII. 461. 

Csíkszereda. I. Lipót, Bécs, 1703. jul. 19. átirja és megerősíti Apafi, Radnót, 
1670. júl. 10., 77. Rákóczi György, Besztorcze, 1649. okt. 30., 7. Rákóczi György, 
Kolozsvár, 1635. decz. 19., Báthory Gábor, Kolozsvár, 1608. máj . 10., Rákóczi Zsigmond, 
Gyulafehérvár, 1006. nov. 14., Izabella, Torda, 1558. kelt kiváltságleveleit. E. V. 212. 
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Csölle, régen Chellye (Pozsony). 1. III. Ferdinánd, Pozsony, 1649. máj, 7. X. 362. 
2. Lipót, Pozsony, 1659. szept. 21. XII. 302. 
Csütörtök (Pozsony). Rudolf, . . . 1579. jan . 17. megerősiti I I . Lajosnak az 

Ulászló diplomáját megorösitö kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) IV. 317. 
Czáy (Veszprém? pálos-birtok). Lipót, Pozsony, 1GG2. jól. 7. X. 825. 

C7ebe (Zaránd). 1. Lipót, Bécs, 1701. jún . 28. átírja és megerősiti Báthory 
István, Gyulafehérvár, 1573. szept. 27. kelt privilégiumát. E. III. 437. 

2. Mária T., Bécs, 1745. nov. 16. átirja és megerősiti Lipót fenli kiváltság-
levelét. E. IX. G43. 

Czirqueno (Körös), Lipót, Bécs, 1G73. jan. 29. XV. 487» 
Debreczen. 1. Rudolf, Prága, 1599. febr. 5. á t i r ja és megerősiti 17. Mátyás 1458., 

Ulászló 1507, és Miksa, Rakamaz, 1595. aug. 12-iki kiváltságleveleit. V. 279. 
2. U. az, Pilsen, 1G00. márcz. 16. át i r ja ós megerősiti Mátyás 1458., 14(10., 

1465., 1. Ulászló 1507., Zsigmond 1411., II. Lajos 1518., János király 1530., I I . János 
király 1503. jut. 18., Hunyadi János 1452., Szilágyi Erzsébet 1477., Zápolya János 
vajda 1524., Bátliori István, lengyel király, 1582., 1583., 1588., Zsigmond 1435., 
Mátyás 1459., 1470., 1477., 11. János király, Várad, 1509. okt. G., Hunyadi János 
1451. kelt kiváltságleveleit. V. 345. 

3. Lipót, Bécs, 1689. okt. 14. át ir ja és megerősiti Rudolf 1600. márcz, 17-iki 
kiváltságlevelét. XX. 264. 

4. Lipót, Bécs, 1693. ápr. 11., XXII. 260. 
Debröd (Abáuj). Lipót, Bécs, 1679, aug. 11. át ir ja és megerősiti II. Mátyás, 

Liucz, 1614. márcz. 16. kelt két oklevelét. XVI. 556. 
Dedrád (Kolos). III. Károly, Bécs, 1718. ápr. 23. átirja és megerősiti saját, 

Szeben 1714. jan. 12. kelt és Rákóczi Zsigmond, Kolozsvár, 1606. nov. 10., valamint 
Brandenburgi Katalin, Gyulafehérvár, 1630. máj . 4-iki privilégiumait megorösitö kivált-
ságlevelét. E. VI. 280. 

Deés (Belső-Szolnok). I. Ferdinánd, Pozsony, 1552. márcz. 24. megerősiti 
Ulászlónak a saját és Mátyás diplomáit magában foglaló kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) 
III. 53. 

Deés-Akna (Belső-Szolnok). I. Ferdinánd, Pozsony, 1552. (márcz. 24.?) megerő-
siti Mátyás kiváltságlevelét. (Kiv. bej.), III. 53. , 

Dévény (Pozsony). 1. II. Mátyás, Prága, 1617, szept. 4. átirja és megerősiti Miksa> 

Bécs, 1560. decz. 15., Báthory Miklós, országbíró, Pozsony, 1572. okt. 20., Miksa, 
Bécs, 1505. decz. 6. kelt okleveleit. VI. 643. 

2. Lipót, Bécs, 1688. szept. 20. átirja és megerősiti III. Ferdinánd, Pozsony, 
1655. márcz. 24. kelt és II. Mátyás, Prága, 1617. szept. 4-ki oklevelét megorösitö 
kiváltságlevelét. XIX. 455. 

Dlós-Györ (Borsod). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1550. jan. 6. megerősiti II. Lajosnak 
Mátyás diplomáját magában foglaló kiváltságlevelét. (Kivon, bejogyz.), II. 356. 

2. U. az, Bécs, 1550. jan. 8. megerősiti Ulászlónak Mátyás diplomáját meg-
erősítő privilégiumát. (Kiv. bej.), II. 350. 

Dobravoda, 1. Jókő. 
Dobronya, régen Dobranywa (Zólyom). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1550. márcz, 14. 

megerősiti Ulászlónak Mátyás, László, Zsigmond, István, Béla diplomáit megerősítő 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 389. 

2. Ezt megerősiti Miksa, Bécs, 1505. nov. 25. (Kiv. boj») III. 874, 
3. III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj. 11., XI. 348. 

Gazdnságtürtcnclmi Szemle 18U8. 16 
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4. Lipót, Bécs, 1688. febr. 24, át ir ja és megerősíti II. Mátyás, Bécs, 1610. 
máj. 29. és I I I . Ferdinánd, Bécs, 1637. nov. 9. kelt okleveleit. XIX. 337. 

5. III. Károly, Pozsony, 1712. jun. 24. át ir ja és megerősiti Lipót, fenti, és egy 
delegált bíróság 1689. évi oklevelét. XXIX. 365. 

Domonya (Sopron). III. Károly, Bécs, 1724. okt. 27. átirja és megerősiti Lipót, 
Bécs, 1659. márcz. 1., III. Ferdinánd, Pécs, 1651. decz. 15., I I . Ferdinánd, Sopron, 
1622. jut. 13., I I . Mátyás., Bécs, 1615. márcz. 8., Rudolf, Prága, 1593. ápr. 30., 
I. Mátyás 1483-ki kiváltságleveleit. XXXIV. 685. 

Dubova (Árva). I. Ferdinánd, Pozsony, 1550. jan. 18. megerősiti Mátyás kiváltság-
levelét. (Kiv. bej.) II. 382. 

Eczel (Medgyesszék). I. Ferdinánd, Ebersdorf, 1552. nov. 5. megerősiti Mátyás 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 100. 

Eger. Rudolf, Prága, 1587. decz. 28. át i r ja és megerősiti Vcrancsics Antal, egri 
püspök, Bécs, 1560. jun. 6. kelt privilégiumát, mely megerősiti Oláh Miklós, egri 
püspök, Bécs, 1552. ápr. 9. kelt oklevelét. IV. 547. 

Eperjes. 1. I. Ferdinánd, Prága, 1538. jan . 18., I. 355. — U. az, Prága, 1546. 
nov. 20. megerősiti Mátyás privilégiumát. (Kiv. bej.) II. 179. 

2. U. az, Bécs, 1558. aug. 11., III. 515. 
3. U. az, Bécs, 1560. máj. 27. megerősiti I I . Lajos kiváltságlevelét. III., 648. 
4. Miksa, Prága, 1671. jún. 7., lit. 1010. 
5. U. az, Bécs, 1574. . . . megerősiti I. Ferdinánd kiváltságlevelét. (Kiv. 

bej.) III. 1082. 
6. Rudolf, Bécs, 1583. aug. 9., IV. 372. 
7. III. Ferdinánd, Pozsony, 1649. jún. 1., X. 420. 
8. U. az, u. akkor át ir ja és megerősiti Miksa, Prága, 1571. jun. 7. kelt ki-

váltságlevelét. X. 421. 
9. Lipót, Bécs, 1690. decz. 2. át ir ja és megerősiti Miksa, Bécs, 1571. márcz. 26. 

kelt és J. Ferdinánd, Prága, 1538. jan. 18-ki oklevelét magában foglaló privilégiumát. 
XXI. 124. 

Erzsébetváros. 1. III. Károly, Bécs, 1733. aug. 11., E. VIII. 499. 
2. Mária T., Bécs, 1746., okt. 3, át ir ja és megerősiti I I I . Károly, Bécs, 1733. 

aug. 11 -ki kiváltságlevelét. E. IX. 606. 
3. U. az, Bécs, 1758. nov. 28. E. X. 523. 
4. II. József, Bécs, 1785. jan. 27. át i r ja és mcgerősili Mária T., Bécs, 1758. 

nov. 28-ki privilégiumát. LIII. 135., 146. és E. II/a32. és E. XII. 296. 310. 
5. U. az, Bécs, 1786. decz. 27. LIII. 499. és E. XII. 341. 
6. U. az, Bécs, 1786. okt, 9., E. XÍI. 337. 
7. V. Ferdinánd, Bécs, 1837. aug. 15. E. XV. 143. 
Eszék. Ferencz, Bécs, 1809. márcz. 24., LXII. 664. 
Esztergom. 1. József, Bécs, 1708. febr. 18. XXVII. 373. 
2. III. Károly, Bécs, 1725. febr. 20. át i r ja és megerősiti József fonti oklevelét. 

XXXV. 32. 

Fejérbánya, 1. Bélabánya. 
Felsőbánya. 1. Rudolf, Prága, 1601. febr. 24, át ir ja és megerősiti Báthory 

István lengyel király 1584. szept. 10-iki kiváltságlevelét. V. 412. 
2. U. az u. akkor álirja és megerősiti István lengyel király egy másik kiváltság-

levelét. V. 414. 
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3. III. Ferdinánd 103». át i r ja és megerősíti II. Lajos 1518., Ulászló 1492., 
Mátyás 1405 , Hunyadi János 1455. évi kiváltságleveleit. IX. 273. 

4. III. Károly, Bécs, 1713. jan. 14. átirja és megerősiti 1. Lipót, Bécs, 1689. 
jan. 20. kelt és 11. Lajos 1523., Rudolf, Prága, 1001. febr. 24. (kettő), Báthory István 
lengyel király 1585. szept. 10., Rudolf, Prága, 1601. márcz. 5., Báthory Zsigmond, 
Gyulafejérvár, 1588. máj. 8., Báthory Gábor, Szeben, 1612. nov. 26. kelt kiváltság-

leveleit magában foglaló diplomáját ; 2. Lipót, Bécs, 1090. jun. 21.; 3. Lipót, Bécs, 
1696. jun. 19. kelt okleveleit. XXIX. 592. 

5. Mária T., Pozsony, 1741. aug. 12. átirja és megerősiti III. Károly fenti 
kiváltságlevelét. XXXIX. 89. 

6. Ferencz, Bécs, 1795. febr. 19. átirja és megerősiti Mária T. fenti kiváltság-
levelét. LVI1I. 550. 

Felsö-Ör (Vas vrm.), 1. Alsó-Or. 
Felsö-Szeli (Pozsony). Lipót, Pozsony, 1659. okt. 4. át ir ja és megerősiti Miksa 

1569. okt. 18. kelt és II. Lajos 1523. évi diplomáját megerősítő kiváltságlevelét 
XII. 369. 

Földes (Szabolcs). 1. Lipót, Ebersdorf, 1692. okt. 1. XXII. 158. 
2. III, Károly, Bécs, 1718. jól 22. átirja és megerősiti Lipót fenti oklevelét. 

XXXII. 134. 

Földvár. 1. Tiszáninneni kir. koronái kerület. 
Franyova, 1. Nagy-kikindai kerület. 
Fiiss. 1. Kis- és Nagy-Ftiss. 

Gálos (Moson). 111. Károly, Pozsony, 1712. jun . 16. átirja és megerősiti 
III. Ferdinánd, Bécs, 1402. márcz. 15. és Pozsony, 1655. máj. 18., Rudolf, Pozsony, 
1582. febr. 1. kelt okleveleit. XXIX. 369. 

Garam-Szent-Benedeki konvent. 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1550. febr. 20. meg-
erősiti András kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 384. 

2. Miksa, Bécs, 1565. jan. 21. megerősiti Ulászlónak az András és István 
királyok diplomáit magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 840. 

3. III. Károly, Bécs, 1714. decz. 2. átirja és megerősiti I. Ferdinánd 1550. 
febr. 20. kelt és András 1217-ki kiváltságlevelét átiró privilégiumát. XXX. 401.', 

Gelle (Pozsony). 1. Rudolf, Prága, 1601. ápr. 2, á t i r ja és megerősiti Miksa, 
Bécs, 1567. nov. 19., Ferdinánd, Bécs, 1553., IT. Lajos 1524. évi kiváltságleveleit. 
V. 459. 

2. III. Ferdinánd, Pozsony, 1646. okt. 29. megerősiti IL Mátyás két kiváltság-
levelét. (Egysz. bej.) IX. 752. 

3. III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 24. átirja és megerősiti 1. ITI. Ferdinánd, 
Pozsony, 1646. okt. 29. kelt és II. Mátyás, Bécs, 1609. ápr. 24., I. Mátyás 1466., 
II. Rudolf, Prága, 1601, ápr. 2., Miksa, Bécs, 1567. nov. 19., I. Ferdinánd, Bécs, 
1533., Lajos 1524. okleveleit magában foglaló privilégiumát; 2. I I I . Ferdinánd, 
Pozsony, 1646. decz. 5-ki privilégiumát, mely megerősiti Lajos 1517. évi oklevelét. 
XXIX. 440. 

Gnézda (Szepes). Lipót, Ebersdorf, 1668. szept. 14, át ir ja és megerősíti Zsigmond 
1412. évi kiváltságlevelét. XIV. 228. 

Goroszló (Kraszna). III. Károly, Bécs, 1721. febr. 11, átirja és megerősiti 
1. Rákóczy Györqy, Brassó, 1632. jan. 22. és Báthory Zsigmond, Kolozsvár, 1601. jun. 
13. kelt kiváltságleveleit. E. VII. 193. 

15* 



' 228 

Gölniczbánya (Szepes). 1. III. Ferdinánd, Bécs, 1637. máj. 1. át ir ja és megerő-
síti I. Károly 1318. és 1327., IV. László 1287. évi kiváltságleveleit a szepesi kptin. 
1637. évi átiratában. VIII., 174. 

2. Ferencz, Bécs, 1813. okt. 1. át ir ja és megerősíti I I I . Ferdinánd fenti kivált-
ságlevelét. LXI1I. 549. 

3. V. Ferdinánd, Bécs, 1844. máj . 2. LXVH. 428. 
Göncz (Abauj). 1. Rudolf, Prága, 1580. február 26. megerősíti I. Ferdinánd 

kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) IV. 197. 
2. U. az, u. akkor. IV. 198. 
3. II. Ferdinánd, Sopron, 1625. okt. 20. átirja és megerősiti Rudolf, Prága, 

1589. ápr. 18. kelt kiválitságlovelét. VII. 435. 

Gorgo (Torna). III. Ferdinánd, Ebersdorf, 1655. aug. 7. XI. 3£8. 

Gutha. 1. Rudolf, Prága, 1593. jul. 19. át ir ja és megerősiti 1. Ferdinándnak, Bécs, 
1533. aug. 10. kelt és II. Lajosnak 1525. évi privilégiumát megerősítő kiváltság-
levelét. V. 81. 

2. 111. Károly, Laxenbtirg, 1725. máj. 30. át ir ja és megerősiti Lipót, Pozsony, 
1659. nov. 29. kelt és II. Ferdinánd, Bécs, 1626. máj. 24., I. Ferdinánd, Bécs, 1553. 
kelt okleveleit megerösitő privilégiumát. XXXV. 71. 

Gyéres (Torda). Lipót, Bécs, 1700. febr. 19. át i r ja és megerősiti Bethlen Gábor 
Gyulafehérvár, 1627. szept. 4. kelt és Báthory Gábor, Gyulafehérvár, 1610. máj. 1-én 
kelt oklevelét magában foglaló privilégiumát. E. II. 343. 

Gyöngyös (Heves). 1. Lipót, Bécs, 1670. márczius 29. át ir ja és megerősiti 
II. Mátyás, Bécs, 1609. okt. 4., 1618. ápr. 16., 1618. aug. 21. kelt kiváltságleveleit, 
melyek közül a másodikban át van írva Báthory Miklós országbíró 1569. évi oklevele, 
a harmadikban pedig János király, Várad, 1536. ápril 7. kelt kiváltságlevele. 
XV. 377. 

2. III. Károly, Laxenburg, 1715. máj. 1. átirja és megerősiti I I I . Ferdinánd, 
Pozsony, 1655. jun. 25-ki kiváltságlevelét. XXXI. 6. 

Győr. 1. Rudolf, Prága, 1604. ápr. 8. át ir ja és megerősiti Ferdinánd, Esztergom, 
1527. decz. 22. kelt és II. Lajos, Buda, 1519. jun. 2., II. Ulászló, Győr, 1496. máj. 1., 
I. Mátyás, 1465. jan. 20., V. László, Pozsony, 1455. okt. 24., I. Károly 1323. jan. 23., 
IV. László 1285. és Buda, 1293. szept. 12-ki diplomáit megerösitő kiváltságlevelét. V. 730. 

2. II. Mátyás, Bécs, 1609. jan. 28., 29., 30. VI., 176., 178., 179., 180., 181., 183., 
184., 185. 

3. III. Ferdinánd, Pozsony, 1646..okt. 29. megerősiti I I . Mátyás és II. Ferdi-
nánd kiváltságleveleit. (Egysz. bej.) IX., 752. 

4. Mária Terézia, Bécs, 1743. márcz. 6. a sz. kir. városok sorába emeli. 
XXXIX., 390. 

5. U. az, Bécs, 1740. febr. 12. XL. 252. 
Gyula (Békés). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1557. nov. 20. átirja és megerősíti 

II. Lajosnak 1516. kelt és II. Ulászló 1492,7. Mátyás 1476. évi diplomáit megerősítő 
kiváltságlevelét. III. 460. 

2. U. az, Bécs, 1557. nov. 21. át i r ja és megerősiti Korvin János 1496-ki okle-
velét. III. 463. 

Hajdú városok 1. Lipót, Bécs, 1660. decz. 1. á t i r ja és megerősiti II. Mátyás, 
Pozsony, 1613. ápr. 1., II. Ferdinánd, Bécs. 1632. aug. 10., Rákóczi György, Gyula-
fehérvár, 1055. szept. 2., II. Ferdinánd, Bécs, 1632. nov. 16., Bethlen Gábor, Kassa, 
1626, febr. 25. kelt kiváltságleveleit. XIII. 293. 
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2. U. a.. Bécs, 1687. aug. 4. XIX. 31. 
3. III. Károly, Bées, 1725, nov. 13. á t i r j a és megerösiti Lipót fenti két, — 

továbbá ugyanannak Bécs, 1695. okt. 30. kelt kiváltságlevelét, XXXV. 198. 
Hajnik (Zólyom). Lipót, 1692. febr. 23. á t i r ja ós megerösiti Miksa, Bécs, 1574. * 

márcz. 13-ikí oklevelét. XXI. 264. 
Halasszéki kunok. Lipót, Bécs, 1697. febr . 1. át ir ja és megerösiti Ulászló 1508., 

V. László 1457., Szerdahelyi (György 1451., V. László 1457., 1. Mátyás 1469., Marczali 
János 1456., I. Mátyás 1475. évi okleveleit. XXIV. 224. 

(Lásd Jász-Kunság alatt is.) 
Halász, I. Ribnik. 
Halászi (Moson). 1. Mária T., Bécs, 1746. jun. 6. XL. 330. 
2. II. József, Bécs, 1789. márcz. 9. L1V. 207. 
Hanusfalva (Sáros). Lipót, Bécs, 1686. jun . 10. átirja és megerősíti I. Lajos 

1367. kelt és I. Károly 1332. évi oklevelét átiró kiváltságlevelét. XVIII. 352. 
Héthárs, máskép Lipani (Sáros). Lipót, Bécs, 1688. febr. 24. á t i r ja és megerösiti 

Tarkőy Tarczay György és Cserneki Dcsewffy János földesurak 1550. és 1598. évi 
okleveleit. XIX. 291. 

Hibbe (Liptó). 1. 1. Ferdinánd, Bécs, 1560. ápr. 1. megerösiti Béla, András és 
Zsigmond kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) III. 678. 

2. Miksa, Bécs, 1565. szept. 27. megerősíti I. Ferdinánd fenti kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) III. 875. 

3. II. Ferdinánd, Bécs, 1625. jun. 4. á t i r ja és megerösiti Zsiymond 1405. és 
1396. évi kiváltságleveleit. VII. 399. 

Horhi, 1. Szent-Gál. 
Hosszufalva (Brassószék). I. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 27. megerősíti 

Ulászló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 290. 
Hosszumezö, 1. Máramarosi öt város. 
Hrohot, régen Horhat és Chorchot (Zólyom). Rudolf, Prága, 1603. át ir ja és 

megerősíti II. Ulászlónak Buda, 1494. jan. 30, kelt ós I. Mátyás, Buda, 1464. máj. 3. és 
Beszterczebánya, 1479. jan. 28-iki diplomáit megerösitő kiváltságlevelét. V. 617. 

Hunyad, 1. Vajda-IIunyad. 
Huszt. 1. Máramarosi öt város. 

Iglò (Szepes). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1550. márcz. 8. megerősíti I I . Lajosnak 
Lajos, Ulászló, Zsigmond diplomáit megerösitő kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 391. 

2. Miksa, Bécs, 1567. aug. 16, megerösiti II. Lajosnak az I. Lajos, Ulászló, 
Zsigmond diplomáit megerösitő kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 893. 

Illava (Trencsén). 111. Károly, Bécs, 1717. febr. 11. átirja és megerősíti I I . Mátyás, 
Bécs, 1610. aug. 5. kelt és Rudolf, Pozsony, 1578. márcz. 23., Miksa, Pozsony, 
1567. jul. 29. és I. Ferdinánd 1540. (kettő) kelt okleveleit magában foglaló privile 
giumát. XXXI. 296. 

Isap (Komárom m.). I. Ferdinánd, Bécs, 1534. nov. 25. megerösiti Mátyás 
privilégiumát. (Kiv. bej.) 1. 236. 

Jándorf, 1. Nóniut-Járendorf (Moson). 
Jászberényi jászok. Ili. Ferdinánd, Pozsony, 164Ç, decz. 5. megerösiti II. Fer-

dinánd kiváltságlevelét. (Egysz. bej.) IX. 834. 
Jaszka, régen Jasztrebarszka (Zágráb). 1. III. Ferdinánd, Prága, 1648. jan. 11. 

át ir ja és megerösiti I. Mátyás 1480. és 1489., IV. Béla 1257., — megerösiti Zsigmond 
1421., Korvin János 1495, évi kiváltságleveleit, X. 80, 
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2. Lipót, Bécs, 1670. ápr. 20- á t i r ja és megerősiti UT. Ferdinánd fenti kiváltság-
levelét. XV. 100. 

3. Lipót, Bécs, 1671. jun, 17. XV. 252. 
Jász-Kunság. Í .Rudo l f , Bécs, 1583. máj. 11. megerősiti 7. Ferdinándnak Mátyás 

* és János királyok kiváltságleveleit megerősítő privilégiumát. (Kiv. bej.) IV. 363. 
2. Lipót, Bécs, 1668. jul. 11. á t i r ja ós megerősiti 1. 77. Ferdinánd, Sopron, 

1622. aug. 2. kelt és 77. Ulászló 1492.. 7. Mátyás 1478., Zsigmond 1412. és 1407. évi 
diplomáit megerősitö kiváltságlevelét. 3. 777. Ferdinánd, Pozsony, 1646. decz. 5. 
kelt és 77. Ferdinánd, Sopron, 1625. decz. 10-ki diplomáját megerősitö kiváltság-
levelét. XIV. 184. 

3. Lipót, Bécs, 1682. aug. 29. á t i r ja és megerősiti 77. Ferdinánd, Ebersdorf, 
1631. szept. 20. kelt s 7. Ferdinánd, Pozsony, 1552. márcz. 22. kelt két rendbeli 
oklevelét megerősitö kiváltságlevelét. XVII. 311. 

4. Mária T., Bécs, 1745. máj . 6. XL. 108. 
5. U. az, Bécs, 1745. nov. 22. XL. 194. 
6. U. az, Bécs, 1746. márcz. 19. XL. 278. 
7. U. az, Bécs, 1751. okt. 5. XLII. 245. 
(Lásd még : Halasszéki kunok, Kolbászszéki hmok alatt is.) 
Jászó. Lipót, Bécs, 1679. aug. 21. átirja és megerősíti 77. Mátyás, Lincz, 1614. 

márcz. 26-ki oklevelét. XVI., 556. 
Jófö (Hunyad). I. Lipót, Ebersdorf, 1702. szept. 18. át ir ja és megerősíti 

7. Mátyás, Buda, 1475., 7 7 Ulászló, Temesvár, 1494., Zápolya János vajda, Temesvár, 
1515. évi okleveleit, 7. Ferdináwl, Pozsony, 1552. évi á t i ra tában. E. IV. 491. 

Jókő vagy Dobravoda (Nyitra). I. Ferdinánd, Bécs, 1534. decz 8. megerősít i 
1. Ulászlónak Mátyás oklevelét magában foglaló privilégiumait, 2. Mátyás, Z.Zsigmond 
privilégiumait. (Kiv. bej.) I. 248. 

2. 111. Ferdinánd, Pozsony, 1646. okt. 29. IX. 746. 
3. Lipót, Bécs, 1697. aug. 9. á t i r ja és megerősiti 777. Ferdinánd fenti kiváltság-

levelét. XXIV. 325. 
4. III. Károly, Pozsony, 1712. jun. 16. át ir ja és megerősiti Lipót fenti kiváltság-

levelét. XXIX. 168. 
Jolsva (Gömör). III. Károly, Pozsony, 1712. jun. 1. á t i r ja és megerősiti Lipót, 

Pozsony, 1659. okt. 29. kelt és 777. Ferdinánd, Pozsony, 1037. decz. 31., 7/. Ferdinánd, 
Sopron, 1627. jul. 25-ki okleveleit magában foglaló kiváltságlevelét. XXIX. 132. 

Josephova, 1. Nagykikindai kerület. 

(Folytatása következik.) 



IRODALOM. 

Histoire du Commerce français dans le Levant au XVII e Siècle 

par Paul Masson. Paris, Hachette et Cie, 1896. 8-rét. 
Azon olvasóinknak, kik a francziáknak a Földközi tenger kikötőivel 

a 17. században űzött kereskedelmének történetével bővebben akarnak 
megismerkedni, dr. Masson jelen munkáját mclogen ajánlhatom. A tárgy 
közelebbről érdekli a magyar kereskedelem történetíróját is azon szoros 
viszonynál fogva, melyben különösen a török hódoltság és Erdély állottak 
Konstantinápolylyal a szóban forgó évszázad folyamában. S hogy a 
munkában Magyarország nevével mégis oly ritkán találkozunk, azon 
nem igen csodálkozhatunk, mert először is, szerzőnk az áruezikkek 
eredetét illetőleg nem igen bocsátkozik részletekbe ; másodszor pedig, 
mert bizonyára sok magyar áru jutott el Marseille révén Franczia-
országba, Svájczba, Angliába, Hollandiába, sőt még Déli Németországba 
is, melyekről soha senki sem tudta, hogy eredetileg honnan is kerültek 
Nyugot-Európa piaczára. 

Hogy pedig a magyarországi kereskedők szorgalmasan eljártak a 
sztambuli piaezra, azt egyéb jelenségeken kivül, már onnan is tudjuk, 
hogy a magyar pénz közkézen forgott s hogy egy Konstantinápolyból 
1688. május havából kelt (kiadatlan) levél szerint a magyar „Zecchino" 
értéke „21A piaszter courante" vaia. 

Szerző egy rövid bevezetésben érdekesen vázolja főbb vonásaiban a 
török-franczia érintkezések történetét a megelőző XVI. század folyamában 
azon időponttól fogva t. i. midőn I. Ferencz követe véd- és dacz-szö-
vetséget kötött Szulcjmán szultánnal V. Károly és barátai ellen, mely-
nek a császár saját nyilatkozata szerint a mohácsi vész vaia folyomá-
nya. Ugyanazon követ volt az, ki Francziaország részéről a portával 
az első forma szerinti kereskedelmi szerződést kötötte (1535-ben), mely-
nek pontjai képezték alapját a későbbi t. i. 1569 és 1581-ben aláirt 
,,Capitulations"-nak is. A barátságot több-kevesebb hévvel föntartották 
egymással a két fejedelem utódai a trónon mindaddig inig a XVI. szá-
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zad vége felé a viszony meghidegült olyannyira, hogy a porta kénytelen 
vaia panaszt emelni Parisban amialt, hogy a franczia király katonái-
nak megengedi miszerint Magyarországban a szultán ellenségeinek 
táborában szolgálhatnak. Ugyanezen időtájt, Erzsébet angol királynő 
első állandó portai követének is sikerült nemzete számára egy előnyös 
kereskedelmi szövetséget kötnie. Az angolokkal együtt a hollandiak is 
lassankint túlsúlyra vergődtek és Velonczének fénycsillaga sem áldozott 
volt még le egészen. Mindennek következménye gyanánt bekövetkezett az 
a hosszú válság, melyet szerzőnk „L'anarchie Commerciale (1610—1661)" 
czim alatt az első könyvben tárgyal. 

A franczia Levante-kereskedclem ily módon tengődött tovább mind-
addig, mig Golbert nem jelent meg az események szinhelyén s ú j ra 
nem szervezte egvéb dolgokon kivül Francziaország belső és külső 
kereskedelmét, ós uj életet öntött zsibbadozó szervezetébe. Munkáját 
fejlesztették utódai az adminisztratióban t. i. Seignelay, Pontcharlrain, 
Chamillart és mások. Ezen időszaknak részletes ecsetelését a második 
könyv adja „Le relèvement du Commerce (1661 —1715)" czim alatt. 

Végre a harmadik könyvben loirja szerző a francziák Levante-
kereskedelmének állapolát a XVII. század végén ; részletezi a franczia 
hajóktól állandóan meglátogatott kereskedelmi központokban — les 
échelles du Levant — t. i. Syria, Egyptom, Anatolia, az Archipelago, 
Európai Törökország és a Morea főbb nemzetközi piaczain akkor fön-
álló viszonyokat ; leirja az ottani életet, az ottani kereskedelemben 
divott szokásokat stb. és elvégre röviden foglalkozik azon termékekkel, 
melyek a Marseille és a Kelet közötti kereskedelem főbb áruezikkeit 
képezték. 

A kötet elején szerzőnk lajstromot ad a fölhasznált kézirati 
anyagról és bibliographiát a forrásaiul szolgált könyvekről, melyek 
hasznos ulmututót képeznek a további kutatásra. Ezekből azonban arról 
is győződik meg az olvasó, hogy a szerzőnk, ugy látszik, — anyanyelvén 
kivül mást nem ért és hogy kizárólag franczia forrásokból merített. 
Már pedig más nyelveken irt, különösen angol, hollandi és olasz források 
igénybevétele nélkül, olyan nemzetközi tárgyról, mint a Földközi tenger 
kereskedelmének története, bajosan formálhat tiszta képet és véleményt 
egy iró. Haszontalan munkát azonban azért még sem végzett ; sőt 
ellenkezőleg, mint már emiitettem, jó haszonnal fogja forgatni könyvét 
a kutató. 

London. 
Kropf Lajos. 
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Az ecsedi uradalom és Nyíregyháza. G a z d a s á g t ö r t é n e t i t a n u l m á n y . 
Levéltári hiteles okiratok nyomán irta Éble Gábor. Budapest, Hornyánszky 
Viktor könyvnyomdája 1898. 

Ez az értékes munka eredetileg e folyóirat hasábjain jelent 
meg. Könyvalakban való közzététele előtt a fáradhatatlan szerző 
uj adatokkal és részletekkel bővitetto, ugy hogy az u j kiadásban 
a munka szövege is sok tekintetben gyarapodott. A mi pedig külső 
megjelenését illeti, valóságos díszmunkaként lép az olvasó elé. Remek, 
elsőrangú müintézetekből származó szines képek s más mellék-
letek, valamint kisebb-nagyobb szövegképek diszilik. Az arczképek közt 
találjuk Nyíregyháza ujjáalkotójának, gróf Károlyi Ferencznek képét 
huszárezredének disz-egyenruhájában. Ott van továbbá a nemes munka 
fö ellenzője gróf Barkóczy Ferencz egri püspök, végül báró Desscwífy 
Sámuel arczképe. Igen értékes és tanulságos a képek közül egy szines 
melléklet, mely az ecsedi lápot tünteti föl Borsiczky Mihály hites föld-
mérőnek 1780-ban készült nagy térképe után. Egy másik ilyen természetű 
melléklet Nyíregyházára vonatkozik s a város 1804-iki térképének egy 
részletét adja. De a többi képek és mellékletek is mind avatottan van-
nak kiszemelve s az egész munka fényes nyomdai kiállításával előkelő 
diszmti benyomását teszi, mely bármely szalon asztalán helyet foglalhat. 

A szép külsővel teljes összhangban áll a munka belső tartalma, 
mely tárgyánál, adatainak u j és fölöttébb tanúságos voltánál, valamint 
vonzó előadásánál fogva gazdaságtörténeti irodalmunk egyik legértékesebb 
terméke. A nemzeti munka nagy és dicső epopeájának egyik megkapó 
epizódját beszéli el benne a szerző, azon nemzeti munkáét, mely ezer 
esztendő óta folyik e hazában, hogy folyton u j meg u j erővel próbálja 
a vadon pusztaságba hanyatlott területeket a polgárosodás számára 
visszaszerezni. A Szatmár és Szabolcs vármegyékben elterülő nagy 
ecsedi uradalomban, melynek egykor virágzó községeit a XVII. század 
s a kuruez mozgalmak viharai nagyobbrészt elpusztították, ez a polgá-
rosító munka teljes erővel és tervszerűséggel csak a mult század derekán 
indulhatott meg. Mindaddig olyan földesurak birták, kiknek vagy anyagi 
ereje hiányzott, vagy a gondolat sem támadt agyukban, hogy áldozatokat 
hozzanak a jövőért s nagyarányú befektetéseket tegyenek, melyek csak 
későbbi nemzedékeknek gyümölcsöztek, melyek nélkül azonban az 
uradalmat mértföldekre terjedő területével félbarbár állapotából, a 
rajta élő gyér lakosságot a szegénységből kiemelni nem lehetett. Csak 
1747-től kezdve aránylag igen nagy összeg készpénz árán és sok esz-
tendei kellemetlen pörpatvar után szerző meg gróf Károlyi Ferencz, a 
szatmári béke hires megalkotójának fia az ősi jószágaival határos roppant 
uradalmat s kezdte meg olt azt a nevezetes kulturmunkát, mely messze-
földet mindinkább visszaadott a polgárosodásnak s az anyagi és szellemi 
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virágzásnak. E munka egyik részletét, Nyíregyháza betelepedését Éble 
must egészen u j világításba helyezi azon hiteles egykorú okmányanyag 
alapján, mely a gróf Károlyiak budapesti nemzetségi levéltárában 
őriztetik. Szép munkája a köztörténelem egyik százados legendáját, azon 
tévedések egyikét, melyek egyik történetíróról a másikra szoktak átörök-
lődni, gyökeresen halomra dönti. Ilyen legenda fűződött ahhoz, hogyan 
jutott az ecsedi uradalom a Károlyi grófok birtokába. E szerint gróf 
Károlyi Sándor a szatmári békéért jutalmul kapta volna az ecsedi 
uradalmat. Éble bebizonyítja, hogy Károlyi Sándor ezt az uradalmat 
általában nem kapta soha, hanem csak holta után fia, Ferencz gróf 
szerzé meg, még pedig készpénzen akkori két tulajdonosától, a kincstár-
tól s a Rákóczyak nőágától, az Aspremont grófoktól. Még sokkal érté-
kesebbek azok a tanulságok, melyeket a magyar gazdaságtörténet meríthet 
Éble fejtegetéseiből. Müvében az uradalom gazdasági helyzetének egész 
képe lép elénk. Már Károlyi Sándornak felajánlották az uradalmat meg-
vételre. De nem akart belevágni, noha többi jószágai közvetlen szom-
szédságában volt. Csakhogy olyan csekély népesség lakta, hogy a gróf 
nem tudott volna mit csinálni az uj szerzeménynyel. „Százszor könnyebb 
jószágot találni, mint gazda embert bele" — mondotta s e szavakban 
egész kis kulturkép tükröződik vissza. Föld volt elég országszerte, de 
mit ért a föld, ha hiányzott az emberi munkaerő, a mely megművelje 
és hasznosítsa. Csak évtizedek multán, fia Ferencz gróf mert a nagv 
üzletbe vágni, mely azonban pillanatnyilag épen nem volt jövedelmező. 
Mikor az ecsedi uradalom végre tulajdonába ment át, minden jobbágya 
átlag 1000 frtjába került, a haszon ellenben, melyet egy-egy jobbágy 
évenkint hozott, vagy készpénzben 7 máriás, vagy 12 napi robot volt. 
Nyereséget tehát a vétel nem kinált, sót ha az uj földesúr azt akarta, 
hogy legalább évek multán jövedelmezzen, nagy befektetéseket kellett 
tennie. Uj lakosságot kellett szereznie. Ember, munkaerő nélkül a föld 
nem ért semmit s a telepítés volt az egyedüli eszköz, mely a viszonyok 
javítására kínálkozott. A rendszeres telepítés azonban nem ment terhes 
anyagi áldozat, nagy pénzbeli befektetés nélkül. Gróf Károlyi Ferencz 
ettől sem riadt vissza s hogy mit tett első sorban az ecsedi uradalom 
egyik községéért, az akkor csaknem pusztán heverő, „egynéhány kál-
vinista s holmi dib-dáb orosz jobbágytól" lakott Nyíregyházáért, annak 
tanulságos és élénk rajza Éble ez uj müvének fő érdeme. Még 1752-ben 
olyan állapotban volt Nyíregyháza, hogy gróf Károlyi Ferencz el akarta 
ajándékozni, de ingyen sem fogadták el. Nem birva tőle szabadulni, 
a gróf végre elhatározta, hogy uj telepitöket visz puszta határába. 
Ehhez azonban nemcsak pénz kellett, mire már elszánta magát az u j 
földesúr. Csakhogy amaz időszakban a vallásügy még mindig dominált 
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s egyszerű közgazdasági kérdések megoldására is döntő, csaknem 
kizárólagos befolyást gyakorolt. Károlyi Ferencz gróf mint buzgó katholikus 
Nyíregyházát jó katholikus helylyé akarta tenni s katholikus telepeseket 
keresett. Kül- és belföldön jártak ügynökei, de hasztalan. Végre föl 
kellett merülni a kérdésnek : „méltó-e azért a földet pusztán tartani a 
közjónak sérelmével", hogy valamikor katholikusok ülhessék m e g ? Az az 
okosság, melyet gazdasági kérdésekben a Károlyi grófok rendesen 
tanúsítottak, végre meghozta a helyes megoldást. Minthogy katholikusokat 
nem talált Ferencz gróf, lutheránusokkal akarta Nyíregyházát benépesí-
teni. 1753-ban tette közzé pátensét, melyben az uj telepesek szá-
mára kedvezményeket biztosított, mire messze földről megindult a 
bevándorlás. 1754-ben már 200-nál több nagy ház állott készen, me-
lyekben valami harmadfélezer ember élt. Alighogy azonban a munka 
kedvező előjelek közt megindult, mozogni kezdett a kath. papság, 
mely a puszta földön sem akart eretneket tűrni. A papság, fölog az 
egri püspök beavatkozása komolyan fenyegette a nagy munkát. De 
Károlyi Ferencz erkölcsi kötelességének tartotta megvédeni a nyíregy-
háziakat, kik az ö hivő szavára jöttek, megvédeni mindazon jogok bir-
tokában, melyeket nekik biztosított s melyek közt vallásuk szabad gya-
korlata első helyen állt. Igen éles küzdelem támadt, melyben a kormány 
a vallásos türelmetlenség alapján állt s Károlyi ellen fordult. A luthe-
ránus imaházat le kellett bontatnia, a papnak menekülnie kellett, sőt 
egyidöre ugy látszott, hogy egész munkáját kénytelen lesz megsemmi-
síteni s az uj telepeseket ismét világgá bocsátani. Szerencsére a vár-
megye az ö részén volt, de mindez nem használt s Károlyinak a római 
pápához kellett fordulnia, ki csakugyan megfékezte az egri püspök 
türelmetlenségét s kimondotta, hogy a lutheránus telepeseknek meg 
lehet a nyilványos vallásgyakorlatot engedni. így a vallásügy is mind-
inkább rendbe kezdett jönni. De ezer más baj merült föl, melyeken 
azonban a grófi földesúr lassan-lassan szintén győzedelmeskedett. Éble 
könyve kétségtelenné teszi, hogy Nyíregyháza betelepítésének feladata 
hihetetlenül nagy és nehéz munka volt s hogy Károlyi Ferencz gróf 
részéről nemcsak anyagi áldozat, hanem sokkal több kitartás, buzgalom, 
lelkesedés kellett, hogy czélt érjen. Mindenesetre nevéhez fűződik a ma 
oly népes és virágzó város megalapítása. Már lia és utóda, Antal gróf, 
egész müvét veszélyeztette, mert túlzott követelései és hitbuzgalma a 
lakosok testi-lelki érdekeit egyaránt fenyegette. Ekkor első sorban a 
vármegye védte a már 4000-nél több lakosú községet. A vallásügyet 
csak József császár türelmi rendelete oldotta meg véglegcsen s csak 
azóta tiint el a veszély, hogy a telepesek, mint ismételve tervezték, 
újra elköltöznek. A vallásszabadság biztosítása s a földesúri jogok és 
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terhek méltányos szabályozása rohamosan elősegítette Nyíregyháza gya-
rapodását, mely 1786-ban városi jogot nyert, 1823-ban meg végleg meg-
váltotta magát földesuraitól. Éble müve mindezt világos, élvezetes elő-
adásban, ismeretlen levéltári adatok alapján beszéli el. Szép munkája 
a XVIII. század magyar gazdasági életének alakulásához igen becses 
adalékul szolgál s kegyeletes emléket állit gróf Károlyi Ferencz ezirányu 
sikeres és közhasznú tevékenységének. 

Acsády Iynácz. 



VEGYESEK. 

Magyar viasz, arany és ezüst Flandriában a 13. század végén. 
Dr. Stöhlbaum ogy franczia kéziratból idézi a következő passust : „Gest li 
roiaume et les terres, desquex les marchandises viennent a Bruges et 
en la terre de Flandres, cest asavoir les choses qui ensivent ci après . 
. . . . Dou Royaume de Bossie vient cire, vairs et gris. Dou royaume 
de Hongrie vient cire, or et argent en plate . . . . Dou royaume de 
Poiane vient or et argent en plate, cire, vairs et gris et coivre 
(Hansisches UrJcundenbuch III. 419.) Eredetije a párisi nemzeti könyvtár-
ban. Szakértők véleménye szerint a kézirat a 13. század utolsó harma-
dából való. Fölötte valószínűleg a Lengyelországból importált réz egy-
része is eredetileg szintén hazánkból került Brugesbe és Flandriába. 

Kropf Lajos. 

Magyar bőr Angliában a 14. század végén. J . H. W y l i e History of 
England under Henry IV. czimü munkájának az idén megjelent 4. 
kötetében egyebek közt idézi a következő két tételt a „Duchy of Lan-
caster Records '-ból : 

1393. June 30—1394. Feb. 15. 
1 pr. (pair — pár) braces cor' de Hungri'. 1 s. 6 d. 
1397. Feb. 1—1398. Feb. 1. 
1 pell'. Corei de Hungr.*) 

Idéz továbbá Derby gróf számadási könyveiből is egy-két adatot, 
de ezeket én már közöltem a Hadtört, közlemények 10. kötetében (tavaly) 
az 53. lapon a 3. jegyzetben. 

Kropf Lajos. 

' ) Ezzel függ össze a franczia nyelvnek „hongrieur" vagy „hongroyeur" mester-
műszava, a mely még a középkorból származik. Kívánatos volna, ha a régi magyar 
bőripar e nagybecsű emlékének eredetét közelebbről ismerhetnők, aminek megoldá-
sára éppen jeles munkatársunk, — ki úgyszólván a British Muzeuin kincsei közt él, 
—- volna leginkább hivatva. 

T. K. 
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Ajancza-szekér. E szó „Ayancha" alakban a Beszterczei szószedet-
ben fordul elő s Pór Antal — nézetein szerint helyesen egy-lovas sze-
keret gyanit alatta. (Századok XXVII. 167). Indokolásul idézi I. Károly 
magyar király egy 1336-ki rendeletét, melyiyei a Cseh- és Magyarország 
közt közlekedő kereskedők útját és az uton fizetendő vámokat szabá-
lyozza. A rendeletben egyebek közt ez áll : 

„Sive in Saaswar, sive in Stynche de quolibet curru, qui 
vulgariter rudas dicitur debet solvi unus lotto (lat), sive tria pondera ; 
item de quolibet curru aynezas dicto medium tributum, scilicet 
médius lotto." 

Pór Antal helyesen ugy okoskodik, hogy miután az aynezas ellen-
tétben a rudas vagyis két-lovas szekérrel csak felét fizette a vámnak, 
tehát egy-lovas szekérnek kellett lennie. 

Az azonban, hogy az ayancha vagy aynezas szó a német Einzer 
(ina : Einspänner) szóból származott, mint ő állítja, még nincsen be-
bizonyítva. Másrészt az egy-lovas szekér theoria mellett bizonyít egy 
külföldi okirat, melyből Oesterreich H. ad idézetet a Zeitschrift des 
West-preussischen Gesehichts-Vereins 28. füzetében (1890) „Handels-
beziehungen Thorns zu Polen von 1232—1577" czimü czikkében. (89. 
1. 5. jegyz.) Az okirat, ha jól értem, a 14. vagy 15. századból való. 
Ebben el van rendelve, hogy egy-egy „disselvvagen" vagy „dyselwagen" 
(ma Deichselwagen azaz rudas szekér) fizessen 4 garas vámot, egy-egy 
„oynitzwagen" pedig csak 2 garast egyhelyen, s egy garast más helyen. 
A szerző magyarázatul hozzáteszi, hogy „oynitzwagen" alatt bizonyára 
„Einspannerwagen"-t kell értenünk. Az „oynitz" és „ayancha" szók 
közötti hasonlatosságot bajos volna föl nem ismerni. A német szó 
nincs meg a Grimm-fóle nagy német nyelvtörténeti szótárban az 
„ayancha" vagy „aynezas" szó pedig a rokonezélu magyar munkában.1) 

Kropf Lajos. 

' ) Tisztelt hazánkfiának, külföldön élvén, elkerülte a figyelmét a „Századok" 
1893. évfolyamában, „A beszterczei szószedet kultúrtörténeti jelentőségé"-röl írt 
czikkemböl az, ami az ajanczára (323 1.) vonatkozik. Ebben kétségtelenül bebizonyí-
tottam, hogy az ajancza: a szláv ojnicze vagy ojnicza-ból származik és villa-alaku 
rudat jelent, a milyent a taligáknál, sok városban pedig az egyfogatú bérkocsiknál 
látunk. 

T. K. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A CZISZTtíRCZI REND 800 éves fennállásának emlékére, dr. Békefy Rcmiglö], 
„A pásztói apátság története 1190—1702." czimen egy nagyszabású diszmü jelent 
meg, melynek sok gazdaságtörténeti vonatkozása is van. Az 1. rész általánosságban 
a czisztercziek kulturmisszióját fejtegeti, kiterjeszkedvén a ezisztercziek mezőgazdasági 
érdemciro is. A II. rész clsö fejezete a pásztói apátság köztörténeti szerepével fog-
lalkozik, a 2. fejezet az apátsági birtokoknak, különösen Pásztó városának, a 3. fejezet 
pedig az apátság kegyurainak : a Pásztói, kazai Kakas és Tari családok részletes 
történetét adja elő. Mindahárom fejezet temérdek gazdaságtörténeti részletet tartalmaz, 
melyek közül talán a legérdekesebb az a jelentés, amelyet 1357-ben a citeaux-i nagv-
káplaian kiküldöttje Nagy Lajos királynak terjesztett elő, a magyarországi cziszter-
ezi kolostorok valláserkölcsi és vagyoni helyzetéről. A művet 250 darabból álló ér-
dekes oklevéltár egészíti ki, számos mümelléklettel, melyek közül kiemeljük Pásztó 
város térképét 1099-ből. 

AZ „ETI1NOGRAPHIA" 1898. évf. 1. és 2. füzetének gazd. tört. érdekű közle-
ményei : Huszka J. Tárgyi ethnografiánk őstörténeti vonatkozásai, mely a magyar 
ruházat, építkezés és ornamentika eredetét fejtegeti műtörténeti alapon. — Szenté A. 
A Lendva-vidék néprajzában : a lakásra, táplálkozásra s egészségügyi viszonyokra 
is kiterjed. — Kiskéri Balogh J. Cserháti néprajzi adatokat közöl a népies építke-
zés, bútorzat, ruházkodás és étkezésről. 

A „TÖRTÉNELMI TÁR" 1898. évf. 1. füzetében: Hodinka A. dr. III. Károly 
leveleit közli Esterházy Imre gróf herczegprimáshoz 1725—40 bői a lelkészi alap s a 
török háborúkra igénybe vett segélyek és kölcsönök tárgyában. — Karácsonyi J. dr. 
az utolsó 4 közleményben befejezi oklevélkivonatait a Pongrácz-levéltárból, mely a 
XIII. századtól 1708-ig, különösen sok birtoktörténeti adatot tartalmaz. — Bekc A. 
A kolozsmonostori conventnek, Kolozsvárt a katholikus státus birtokában bagyolt 
okleveleit kivonatolja, folytatólagosan immár a VI. közleményben 1517—1553-ig, moly 
a konvent régi birtokainak történetére vonatkozik. — A m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i 
a d a t o k közt találunk egy fa- és fegyvcrkiviteli engedélyt 1528-ból Raguza részére 
Krajnából. — Pöstyényi Gergely kölcsöneinek jegyzéke 152(5—32-ből, amiket János 
király udvarának költségeire adott. — Segélyszedés a végvárak védelmére 1522-ben. 
— Kemény L. Kassa város levéltárából 11 érdekes oklevelet közöl a hussziták hatal-
maskodásairól 1431—53-ból. 

A „SZÁZADOK" 1898. évf. 1—4 füzétének gazd. tört. érdekű közleményei: 
—ó—n. Magyar-bulgár összeköttetések ; 1730-ig, különösen a Nagy Lajos által fölállí-
tott viddini = bodoni bánságról. — Tagányi K. Az erdélyi udv. kanczelláriai 
levéltár. — T ö r t é n e t i I r o d a l o m . Dr. Csánki D. Magyarország történelmi föld-
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rajza III. köt. — Dr. Dézsi L. Szericzi Molnár Albert 1574—1633. — Dr. Borovszky S. 
Csanád vármegye története 1715-ig. II. köt. 

AZ „AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ" 1898. évi január—áprilisi füzeteiben gazd. tört. 
érdekű czikkek : Kimos J. Magyar-oszmán nyelvi érintkezések. (A dénár, defter, csizma 
mazur, harács stb. szavak magyarázata.) Fraknói V. Karai László budai prépost, 
a könyvnyomtatás meghonosítója Magyarországban. 

AZ „ERDÉLYI GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE" 1898. évi 2. füzetében 
Dr. Szádeezky L. és Koncz J. A kománai uradalom történetéhez, czimmel, a kománai 
udvarház leltárát és jobbágyainak 1633-iki összeírását, 1667. évi jövedelemkimuta-
tását cs két folsüveniczei oklevelet közölnek. 

A „DEUTSCHE ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTSWISSENSCHAFT" 1897/8-iki 
utolsó füzetében : E. R. Daenell. Lengyelország és a Hanza a XIV. század végén, 
czim alatt a Thorn és Krakkó közti kereskedelmi versengést fejtegeti. Hazánkra 
találunk benne közvetlen adatokat is, de sokkal fontosabb az, hogy ama városok 
kereskedelmi helyzetéről, melyeknek közvetítésével a magyar réz a bruges-i világ-
piaezra, s viszont a flandriai és angol posztó hozzánk került, — világos képet nyerünk. 
A XV. században már Nürnberg emelkedik Thorn fölé, ami viszont nálunk is, más 
kereskedelmi utat s más városokat emel túlsúlyra. 



G A L I N Ë D Ë I N D I Ë". 

I r t a : KROPF LAJOS. 

Mint tudjuk, Maffeo Trevigliano, a milanói herczeg követe Korvin 
Mátyás udvaránál, 1490. márczius 11-óről kelt levelében urától „galine 
de Indie"-1 szorgalmazott a magyar király számára, miből dr. Csánki 
Dezső és ujabban bold. Bárczay Oszkár is azt következtették, „hogy 
Amerika fölfedezése előtt is volt pulyka Európában".1) Akár pulykák 
voltak az illető szárnyasok, akár gyöngytyúkok, a követ emiitett leve-
léből minden kétségen kivül világos2) az, hogy ismeretlen teremtések 
valának széles Magyarországon, mert a követ arra is kéri a herczeget, 
hogy olyan emberrel küldje el az indiai tyúkokat — és föltehetjük, 
kakasokat is — a ki gondozásukhoz ért, mert azt óhajtotta a király, 
hogy az illető szakember (uomo de qualità) néhány napig a magyar 
udvarnál maradjon, a mig t. i. a király alattvalói közül valakit az 
idegen szárnyasok gondozásának titkaiba beavatott. 

Van azonban adatom arra nézve, hogy az indiai csibofajt a 
Gonzagák udvaránál már 1496-ban ismerték, mert ezen évben az őrgróf 
(Gonzaga Lajos) azzal bizta meg Andrea di Mantegna-í, a' hires festő-
művészt, hogy indiai kakast és lyúkot fessen, egy gobelin-kárpiton 
ábrázolandó jelenet számára,3) 

Ha e megbízásnak megfelelt a művész és a kárpit csakugyan 
elkészült, s az a két madár csakugyan pulyka volt, ugy azt a fontos 
gobelint még nem födözték föl, mert különben már rég eldöntötte volna 
a vitás kérdést, mely Buffon ideje óta oly elkeseredettséggel folyt és 
még mindig foly a „pulyka-párt" és a „gyöngytyuk-párt" hivei közt, 
mely utóbbihoz tartozik nálunk dr. Rodiczky Jenő is. 

A vita elfogulatlan szemlélőjének ítéletében persze nagy fontos-
sággal bir az a körülmény, hogy a gyöngytyúkot elvitázhatlanul ismerték 
már a régi görögök, kiknél meleagris volt a neve. Athenaeus t. i. oly 

') Századok. XVII. és XXVII. 038. 
2) Mátyáskori dipi. Emlékek a dá tum alatt . 
8) Mantegna von Henry Tliode (Bielefeld, 1897.) in H. Knackfuss Künstler-

Biographien p. 58. 

Oazdaságtöiténelmi Szemle 1.-98. 1 < 
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apró részletességgel irja azt le,1) hogy lehetetlen reá nem ismerni e 
szárnyasra. A pulykát ellenbon félreismerhetlenül csak Hernandez de 
Oviedo a 16. század elején említi meg először,2) ki az uj-világ madarai 
közt sorolja föl. Végre, inint az angol Professor Alfred Newton nemrég 
megjelent szótárában láthatjuk,3) a pulykának már három kövült vál-
faját födözlék föl eddig Amerikában — tudtommal Európában még 
nem akadtak nyomára a közetekben — egyet t. i. Colorado miocén, 
kettőt pedig New-Jersey post-pliocén formátióiban. 

Ha a Thode által adott dátum (1469.) helyes — mert forrását nem 
idézi — ugy ez adat is régibb nemcsak Mexiko fölfedezésénél (1518), 
hanem Columbus- (1492) vagy Cabot János (1497.) legelső utazásánál is. 

A mi a pulyka neveit illeti különféle nyelveken, az osztrák-német 
„Indian" és franczia „coq d'Inde" vagy ,poide d'Inde" (honnan mai 
neve „dindon"), semmit sem bizonyil, vagy legföljebb azt, hogy a gyöngy-
tyúk neve nemcsak a görög és latin, hanem más nyelvekben is áthá-
ramlott a pulykára. Harrington egy Rómában 1641-ben megjelent török-
olasz szótárban a pulyka nevét Szintén „indiai kakas"-nak vagy „indiai 
tyúkénak találta. Arabs nyelvben is az ; inig ellenben Kis-Ázsia némely 
részeiben „egyiptomi tyúk"-nak nevezték szerinte.4) 

A pulyka angol neve „Turkey cock" (török kakas) figyelemre 
méltóbb;5) szintúgy régi német neve „Kaiekutscher Hahn" is,8) de 
szintén félreértésen alapulhatnak. Legalább Gyllius Péter, a franczia iró, 
ki a 16. század elején hosszabb ideig tartózkodott Törökországban és 
ki a Bosporusról könyvet is irt, azt állitja, hogy a pulyka „ex novo 
orbe", tehát az u j világból származik. Egy más német neve a szárnyas-
nak „YVälscher Hahn" (olasz kakas) is.7) Portugal nyelven pedig neve 
„perù",8) mintha csak Peruból (eredetileg spanyol gyarmat) származtatták 
volna. A gyöngytyúk angol neve pedig mai napság „guineaforol", tehát 
Afrika nyugoti partjáról származtatja a név. 

!) Athénaiou Naukratitou Deipnosophistai ed. J. Schweighäuser. Argentorati, 
1805. vol. V. lib. XIV. cap! 71. A leírást Clytus Milesius, Aristoteles egyik tanítványa 
liyómán adja. 

a) Sumario de la natural história de las Indias. Cap. XXXVI. Az editio princeps 
tudtommal Tolcdoban jelent meg 1526-ban, 

a) A Dictionary of Birds, part . IV. London. 1896. gab. art. „Turkey". Az illető 
czikk szerzője szintén „gyöngytyuk'-párti. 

4) Miscellannies by Daines Barrington (London, 1781.) p. 137. Ű „pulyka"-párti. 
•') Már 1541-ben. Leland's Collectanea 2. edit. VI. 38. 
«) „Ey von Kallckuth" 1537-ben Cordatusnál Tagebuch Luther's. A lapszámot 

hem jegyeztem föl, de a könyvben van indçx, 
') Barrington id. m. 136. 139. Hibáját, hogy Calicut városát kell értenünk, 

nem Calcuttát, mága Is kijavitja. U. o. 536. lap, 
8) Vieyra Novo Diccionario. Páris, 1837. 
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Mint látjuk tehát, a pulyka különféle nyelveken való nevei a föld 
kerekségének más és más pontjai felé czéloznak és azért az etymolo-
giával sem boldogulunk. 

Ami magyar nevét illeti, csak a 17. század elején akadunk mai 
nevére — legalább a Nyelvtörténeti Szótár tanúsága szerint — még 
pedig Zvonaricsnál (1615.) és Pázmány Péter prédikáczióiban (1636.). 
Ugyanazon forrás szerint Miskolczi Jeles vadkertbe (1702.) szerint „az 
indiai pávát magyarul indiai tyúknak vagy pulykának hijjuk". Az indiai 
páva nevét, mint tudjuk, Hernandez de Oviedora vezethetjük vissza, 
ki nemcsak a pávát és pulykát, hanem a „curassao" madárfaj t is 
pávának keresztelte el. • . ; ,• 

Különben arra nézve, hogy mily gondatlanul octroyáltak régente 
nevekot egy vagy más madárfajra, különösen a szótárcsinálók, arra 
nézve rikitó példa pl. Pápai Páris szótárának Bod-féle (1767-iki),kiadása, 
melyben „urogallus, tetrao, gallus numidicus, gallus Indicus, meleagris, 
gallina Africana" mind, — tehát egy teljes állatsercglet—.mind egyetlen 
egy név alá kerül. 

Calepinus soknyelvű szótárának 1585-iki kiadásában a magyar 
részt — mint azt Szily Kálmán kimutat ta1) — egy magyar jezsuita, 
Szántó dolgozta ki, ki annyira jár tas vaia az ornithologiában, hogy 
ismerte a különbséget a csíz és tingilicz madarak közt. Ez az irò a 
„meleagrides" névhez azt a magyarázatot adja, hogy „indiai tyúk". 
A latin szövegben pedig az áll, hogy „gallinae Africanae sunt, quas 
valgus lndicas gallinas vocat". A „gallina" szó alatt szintén azt 
találjuk, hogy „meleagrides valgus hodie vocat gallinas lndicas". Amit 
azonban Varro-nak De re rustica-j&bòl idéz (lib. 3. cap. 9.), hogy a 
„gallinae Africanae (sunt) grandes, variae, gibberae e t a Graecis meleagrides 
a p p e l l a n t e " azt együttesen sem a pulykára, sem a gyöngytyúkra nem 
foghatjuk. 

' ) Ki volt Calepinus magyar tolmácsa Ï Akad. értek. 188tí, 

17* 



II. R Á K Ó C Z I F E R E N C Z P O S T Á I . 

I r t a : D r . SZÁDECZKY LAJOS. 

Ama hatalmas nemzeti fölkelés és szabadságharcz, melynek emléke 
II. Rákóczi Ferencz nevéhez fűződik, elég hosszu ideig tartott arra, 
hogy azalatt a „vezérlő fejedelem" egy sajátos postaszervezetet létesít-
sen, amely mind belső szervezetét, mind kiterjedését és dús hálózatát 
tekintve, messze felülmulta az eddigi magyarországi postákat. Csak az 
a kár, hogy ennek virágzása és működése, a hadi szerencse forgandó-
ságától volt függővé téve. Amig a forradalom diadalról-dialra halad, a 
posta is szépen virágzik és zavartalanul működik (1703—1706.); midőn a 
nemzet kifáradni kezd a hosszu küzdelemben s pénzügyi bajok állanak 
be, a hadi szerencse elfordul (1707-—1708-tól) a postánál is zavarok 
keletkeznek : s midőn a kiütött pestis a halálos döfést megadja a forra-
dalomnak: azzal együtt hanyatlik alá az eredeti magyaros szabású 
postaintézet is. 

Rákóczi Ferencz a nemzeti felkelés első sikerei után, midőn 1703 
őszén, a Dunántúl kivételével, úgy szólván az egész ország kezében 
volt, tüstént szervezte a postát, mint nélkülözhetlen intézményt hadi 
sikerei biztosítására. Szepesi Jánost_ tette főpostamesterévé s általa ren-
deztette be és igazgatta a postákat, saját „constitutiója" és utasításai 
szerint, a fejedelmi gazdasági tanács (oeconomicum consilium) főfel-
ügyelete mellett. 

1703 őszén és 1704 folyamán már működött e posta, de úgy látszik 
még a kezdet nehézségeivel küzdve, mert a fejedelem 1705 jan. 1-én a 
magyar és erdélyi posták újjászervezése iránt ad ki rendeletet főposta-
mesterének, aki rendesen a fejedelem udvarában s főhadiszállásán oldala 
mellett tartózkodott. A főpostamester utasításaiból és előterjesztéseiből 
a következő postaszervezet világlik ki. 

Rákóczi postája is, mint a korbeliek általában kétféle irányban 
működtek: mint közlekedési intézmény s csak másodsorban mint 
levélposta. 

Az utasokat kétféle osztályba sorozták: hivatalos és magánutasok. Az 
előbbiekhez tartoztak a fejedelemtől küldött köretek útlevéllel vagy futárok 
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(u. n. curérok) czimerrel, vagy a fővezértől, Bercsényitől, vagy a com-
mandérozó generálisoktól a fejedelemhez küldött futárok. 

Ezeket íizetés nélkül tartozott a posta szállítani, részben rendes 
fizetésük fejében, részben azonban a kincstár terhére. Rendes jegyzö-
könyvet kellett róluk vezetniük, hogy kicsoda, honnan, mikor, ki által és 
moly postákon küldetett. Ezt aztán negvedévenkint beküldötték a posta-
mesterek a föpostamesteri hivatalba (az ofticiumra) s a szerint fizettek 
minden hivatalos utas után félbért, azaz csak egy lótól való fizetést, 
a rendes taksa szerint. 

A kik „magándolgokban" járva, akarták a postát igénybe venni, 
azok is csak fejedelmi „palétával" vagy a coinmandérozó generálisok-
tól (hadtestparancsnokoktól), avagy a várbeli tisztektől nyert útlevéllel 
tehették, az egész rendes dij lefizetése mellett. 

Útlevél vagy engedély nélkül poslalovat vagy szekeret nem volt 
szabad követelnie senkinek. Ha erőszakkal akart valaki ilyet kicsikarni, 
vagy bár a fejedelem útlevele mellett, arra kemény büntetés volt 
szabva „becsülete és élete elvesztése alat t" . 

Mint levélszúllitó intézmény is kétféle leveleket hordott a posta, 
1. vagy közönséges leveleket a rendes postajárattal (az u. n. ordinariával), 
vagy 2. sürgős leveleket, u. n. stafétákat, melyeket tüstént külön pos-
tával kellelt küldeni, és pedig oly gyorsan, hogy ennek a vitelére egy 
posta-távolságra (2 postamérföldre) mindössze másfél órát szabott ki 
a rendelet, mig a futárral és a rendes postával 2 óra alatt kellett 
ugyanazt a távolságot megfutnia. E kiszabott idő nyilvántartása czél-
jából a postamerternek rendes naplót (protocollumot) kellett vezetnie ; 
azonkívül a szolgálatban lévő, útra menő postalegényt (postillót) is el 
kellett látnia rendkívüli esetben u. n. stafetalis levéllel a rendes posta-
mesternél u. n. currenssel, a melyekre fel kellett írni „mely nap, mely 
órában érkezett a staféta, curér, czimeres posta és ordinaria." Akinél 
aztán végződött „a stafétával avagy ordináriával való currensnek folyása" 
az tartozott azt a föpostamesteri hivatalba felküldeni, hogy lássák ott, 
kin mult az esetleges késedelmezés, hogy az hivatalát veszitse és meg 
is büntettessék. 

Minden posta csak a saját területén járhatott, a postamesternek 
és veredáriusoknak meg volt tiltva, hogy „egy-két postán általmenjen". 
Ha valaki pénzért tovább vitte az utast vagy stafétát a szomszéd 
állomásnál, duplán vették meg raj ta a taksát s kárpótolták belőle a 
megrövidített postamestert. 

A postát a rendes postalegénynek (poslillonnak) kellett vezetnie, a 
„postatáblát, vagy a kürtöt" (posla-sipol) nem volt szabad magán-
emberre vagy szolgára bíznia. 
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A rendes levélposta (u. n. ordinària) hetenként kétszer közlekedett 
Yireghaf&rezott napon és órában, a mit pontosan meg kellett tartani és 
késleltetniNenki kérésére vagy tilalmára nem volt szabad. A levélcso-
mag összeköttetett és lepecséltetett, azt megsérteni, vagy útközben fel-
bontani s más levelet hozzátenni vagy belőle kivenni szigorúan 
tiltva volt. 

E rendes postajáraton kívül a postamester bárkinek is levelét 
„extraordinarie" tovább küldeni nem tartozott, hacsak a staféta küldési 
diját, a rendes 90 denárnyi taksát az illető le nem tette. A közön-
séges levelek portója minden ivtöl 4 poltura volt, melyet a feladó 
fizetett. 

A magán utasok, a kik útlevél mellett a postát használták, a fel-
szálló helyen minden előtt 60 pénzt fizettek „discretio" (beiratási dij) 
czimen s azlán minden személytől minden ló után egy-egy postára 
90—90 denárnyi rendes taksát („még ha a rendes ordinaria postán 
jövö-menő pakétos levéllel mennének is.") Azonkívül u. n. „korbács-
pénzt" is fizettek t. i. 30 pénzt. 

A postalovakkal nyargalvást menni nem voit szabad, csak rendes 
ügetéssel. Ha a rendetlen haj tás miatt a posta-lóban kár esett, 
az olyan futárt följelenteni tartozott a postamester, ha azt akarta, hogy 
kára megtéríttessék. Málhát 50 fontig vihetett az utas, akik azonfelül 
megterhelték a postát s abban a miatt kár esett, esetleg a ló árát is 
megfizettették vele. 

Az utakat, ha azokat vizáradás vagy az idő viszontagsága meg-
rongálta, a legközelebbi helység birája vagy szükség esetén a vármegye 
tisztjei tartoztak a postamester megkeresésére kijavíttatni ; ha kérése 
nem használt, jelentést kellett tenni a főpostamesternek, hogy ez a 
fejedelemnek az utak jókarban tartásáról szóló rendeletének érvényt 
szerezzen. Ha a vizek áradása miatt a rendes postaúton nem lehetett 
szabadoson járni, szabadságában állott a postának az ut mellett haj-
tatni s a viz fogó gátakat átvágni. 

A Rákóczi-féle első postarendelet utolsó (9-ik) pontja szorgalmas 
vigyázást parancsol a postamestereknek arra, „hogy az ordinària, vagy 
stafétális levelek el ne vesszenek, ne késedelmezzenek és fel ne bon-
tassanak", hogy a postamester „mindeneknek nevét, a levelek érkezé-
sének napját és óráját , curéroknak érkezését, menését feljegyezze, és 
a maga diariumába betegye." „Aki ez ellen vét (ügy mond) nemcsak 
tisztit elveszti, hanem élete vész cl érette." 

Hogy pedig a postamesterek és veredáriusok kötelességüknek 
annál inkább eleget tehessenek, a fejedelem fölmentette őket minden 
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személyes hadi szolgálattól, a zsoldosoknak szállásadástól és gazdálko-' 
dástól (t. i. a katonák ellátásától). 

A fejedelem eme rendeletéről 1705 márcz. 4-én Egerből keltezve 
tudósítja a postamestereket egy hozzájuk intézett 9 pontos utasításban, 
maguk miheztartása végett.1) 

A fizetések felöl már előbb rendelkezett a fejedelem. Postameste-
rek negyedévenként (angariatim) 60 frtot — egy lovattartó fiókportás 
u. n. veredáriusok 24 frtot kaptak. Mellékjövedelmük volt a levélportó, 
az utasok és staféták szállítási dija. 

Elrendelte a fejedelem azt is, hogy postaállomásoknál a helysé-
gek bírái a posta-lovak legelőjéül egy-egy drb közeli rétet tartoztak 
kihasítani, hogy a posta-lovak legeltetés végett messzire járása miatt 
a futárok és staféták küldözésében késedelem ne történjék. A vármegyék 
is tartoznak meghatározott mennyiségű szénát és abrakot adni a posta-
mestereknek. 

A postavonalak irányát maga a fejedelem szabta és állapította 
meg, s ő engedélyezte esetleg uj vonalak szervezését i s ; pl. 1706 elején 
„kegyelmesen parancsolta Losoncztól Beszterczéig és onnan Léváig 
kívántató postás helyeknek felállítását."2) Az engedélyezett vonalokon 
aztán a postahelyeket (a szokásos 2—2 mfnyi távolságban a mikor 
simpla-, vagy a szükséghez képest távolabb, a mikor aztán dupla postá-
nak vagy esetleg féldupla — serniduplának — nevezték) — a fejedelem 
gazdasági tanácsa és föpostamestere által együttesen választatta meg 
és tűzette ki. 

A postamestereket és fiókpostásokat a föpostamester nevezte ki. 
Nem volt nagy a concürrentia. „A determinált fizetéseknek kevéssége 
és a szolgálatnak nehéz volta miatt, — oly subjectumokat (egyéneket), 
a kik értsék is a szolgálatnak mivoltát, nehéz találni" — irja a fö-
postamester. 3) 

Pedig sok postamesterre volt szükség, mert az országot az eddi-
gieknél sokkal sűrűbb postahálózat szőtte át. A föpostamester még 1706 
folyamán is ujabb és ujabb vonalakat akarna nyitni, a nagy kerülö-
utakat egyenesre szabni, mert ekkor pl. Eger ós Tokaj között az össze-
köttetés Gömörön át Apátfalva és Putnok felé történt, „annak pedig 
egyenes útja volna Kövesd és Ónod felé az Tiszán Szerencsre által", 
viszont a Debreczenbe és a Váradra járó levelek és tudósitások is ezen 

' ) Megjelent a „Nemzetgazd. Szemle" 1883. III. f. 
2) Szepesi János levele a f. gazd. tanácshoz 1706 márcz. 1. Postaközlöny, 

1869. 23. sz. 
8) A gazdasági tanácsnak 1706. márcz. 1. U. o. 
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a nagy kerülö-úton jártak még ekkor : Debreczennek s az váradi bloquá-
dának pedig egyenes útja s lineája volna az csegei passzuson (tiszai 
réven) által ." De ezeknek és más új postavonalaknak felállításába a 
fejedelem nem könnyen és csak később egyezett belé, mert nem tetszett 
neki, hogy „az postalis lineali túlságosan szaporodjanak s azzal is a 
nemes ország cassájának több költség causáltassék." 

A postahálózat főkép Felső-Magyarországon volt sürü, mert az 
volt a hadmüveletek főhelye. De a Dunántúl s később a magyar Alföl-
dön keresztül is vezetett egy-két vonal, be egészen Erdélybe, Kolozsvárig. 

A postavonalakozek voltak : 
I. fővonal (középső vonal) Nagy-Szombattól Erdély határáig. Állo-

másai : Nagy-Szombat, Szered, Mocsonok, Nagy-Kér, Vercbélv, Léva, 
Magyarád, Ipolyság, Vadkert, Acsa, Hatvan, Gyöngyös, Verpelét, Eger. 
Innen előbb felment Apátfalvára és Pulnoknak s onnan Tokaj felé ; 
később egyenesítették ki a lineát Mező-Kövesd, Einöd, Ónod, Tisza-
Lucz irányában, ahol átlépvén a Tiszát, Hajdu-Nánás, Hatház, Nagy-
Kálló, Nyir-Bátor és Nagy-Károly felé ment Szatmárig. 

E fővonal egyik ága, amely szintén fővonalszámba ment, Vadkert-
től felkerült Losoncznak, onnan keletre fordulva, Rimaszombaton, Put-
nokon (Sajó-Kaza, Edelénv), Szikszón át Szerencs, Tálya, Tokaj felé s 
innen a Tiszán túl Nagy-Káliónál egyesült az Erdély felé vezető fő-
vonallal. 

E fővonalaknak több kisebb-nagyobb elágazása v n l L J l y e n J . Mocso-
noktól Tardoskedd, Érsekújvár felé Bátorkesziig ; 2. Nagy-Kértöl („tulaj-
donkép Lévától") a Bányavárosok felé : Bakabánya, Selmecz, Zólyom, 
Beszterczebányáig, ahol csatlakozott az északi u. n. lőcsei lineához ; 
3. ilyen összeköttetés volt Egertől, Apátfalván át Putnokig s innen Pel-
SŐCZÖR, Rozsnyón s Lőcsére ; 4. a Felső-Tisza vidékén Nyir-Bátorból is 
történt egy elágazás Mátészalka, Vásáros-Námény, Tarpa, Beregszász 
irányában, (amely Tisza-Ujlak felé Szatmár-Némctivel is össze volt 
kötve) Munkács felé. 

A II-ifc az északi fővonal („Lőcsei—Kassai linea") volt, a mely 
Beszterczebányáról kiindulva, Revuczán át ment Rózsahegyre, innen a 
mostani kassa-oderbergi vasút vonalán több kisebb-nagyobb állomáson 
át (Olaszi, Okolicsna, Liptó-Szt.-Miklós, Hibbe, Lucsivna, Svábócz) haladt 
Lőcsére, onnan Korotnok (Koritno) és Bertót állomásokon át Eperjesre 
s (Licsérden keresztül) Kassára. Innen a Hernád-völgyén le Buzita, Szina, 
Vilnány állomásokat érintve Szikszóra, ahol elágazott, egyrészt kelet 

') A föpostamester levele a gazdasági tanácshoz 1700. márcz, 14, (P. K, 
1869. 23. sz.) 
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felé Megyaszón, Szerencsen, Tályán át Tokaj felé ; 2. másrészt nyugat 
felé Edelény és Sajó-Kazán át Putnoknak s Rimaszombaton át Losoncz-
nak (ez már a fennebb említett I. fővonal egyik ága); 3. Losoncz, aztán 
Vámosfalva, Ocsova állomásokon keresztül össze volt kötve Zólyommal 
is, amelytől egy állomás volt : Beszterczebánya. 

A III-ik a déli fővonal, az ország nyugati határától a Duna déli 
vonalán Magyar-Ovártól Győr, Komárom érintésével haladt Buda felé/s v 

innen Hatvannál érintve a középső vonalat, egyenesen a Tiszának tar-
tott s Ároktön tul a csegci réven átkelve, a Hortobágyon keresztül 
Debreczennek, innen egyrészt Nagy-Váradnak, másrészt Margitán át 
Szilágy-Somlyón Erdélybe vezetett Ziluh, Magyar-Zsombor felé Ko-
lozsvárig. 

E kiterjedi postahálózat nem egyszerre keletkezett s talán nem is 
működött az egész egyszerre. Pl. 1706 elejcn Eger és Tokaj közt az 
összeköttetés még a Putnok-Szikszói vonalon történik, ugyanerre Debre-
czen és Nagy-Várad ; csak később egyenesítik ki ezt Mcző-Kövesd, Ónod, 
másrészről a csegei réven át Debrcczen felé. Ez évben állítják fel a 
Léváról a bányavárosokon át Beszterczebánya felé vezető vonalat. 

De a mily szop képet mutat magában a postahálózat, ép olv szo-
morú volt a posták belső állapota, főkép midőn a forradalom hanyat-
lani kezdett. Fizetésük rendetlenül történik, emiatt a postamesterek 
adósságba keverednek s midőn a pénz becsét veszti s egy szekér szé-
nának ára 20—30 frt, egy köböl zabé 4 — 5 s egy postalóé 100 frtra emel-
kodik, csekély fizetésükből (200—300 frt) a legszükségesebb dolgokat 
sem tudták előteremteni s főkép vasat (patkóra) és posztót pénzért sem 
kaphattak sehol. A posta számára rendelt szénát és abrakot a várme-
gyék meg nem adták. A futárok lovaikat agyonnyargalták. A tisztek 
hatalmaskodtak felettük ; egyszerű leveleiket nem a rendes postával, de 
fizetés nélkül staféta módján (stafvetaliter) követelték küldeni, érkező 
leveleiket a postakocsikkal kívánták „a városon föl s alá" maguk után 
vitetni, mit, ha nem tettek, „árestombavitetéssel s akasztófával fenye-
gették" a postamestereket. A postamesterek hadi és adómentessége sem 
respectáltatott : „találtattak olyanok, akiknek nemcsak contribuálni és 
zsoldost adni, de insurgálni hadba menni is kellett." 

A postakocsikat is „némely hadirendek" erővel elvitlék magokkal, 
„az lovakat vesztébe, ahol teltszett otthagyván" ; sokszor pedig a kocsiso-
kat előfogták s „untig verték". Az egyenlőtlen elosztás lelett is panasz-
kodtak a postamesterek, némely „simpla" posta beillett volna a másfél-
nek s ez „duplának" ; mások ellenben „fölöttébb is kicsinyek" voltak. 

Mindezen általános bajokhoz bőven járultak magánsérelmekről 
szóló panaszok is a föpostamester személye ellen. Mert mig egyrészt 
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az általános bajokért is őt okozták, addig ő, ugylátszik máskülönben is 
elég okot adott a panaszra. Kapzsiságával, erőszakosságával s a posta-
pénzek hűtlen kezelésével maga ellen zuditotta a postamestereket, 
akiknek panaszára a fejedelem vizsgálatot rendelt el. 

A vizsgálat, melyet a fejedelmi gazdasági tanács esküdtje s a 
főpostamestor megbízottja az abauj—sáros—szepcs—liptö—gömöri posta-
körvonalon (1707. május 15-étöl) ejtettek meg: igazolta a vádakat s 
szomorúan illustrálta a posták állapotát. 

Liptó vármegyében a posták négy esztendőtől (tehát 1703.) fogva 
egy angáriánál (Vi évinél) több fizetést nem láttak. Másutt is 3—4 
angária is eltölt, mikor főpostamester uram ö kegyelme megfizetett. 
Némelyeknek a vizsgálat idején is „legalább három angáriabéli fizeté-
sek" hátra volt. Voltak, kiknek másfél és két posta helyett egy postára 
fizetett a főpostamester. Fizetésükért messze földre kétszer-háromszor 
is maguknak kellett fáradniok. A futárok és staféták diját csak ugy 
fizette, amint neki tetszett, a számokat kijavítva reducálta, sokat azzal 
a mondással törölt ki : hogy az udvarnál nem acceptáltatik. Az eskü-
letételekre a postamestereknek egy lótól igért féltallér helyett a zárlat-
kor „kocsistul, négylólúl sem adott többet egy tallérnál." Szóval fizetés 
dolgában a postamesterek teljesen ki voltak szolgáltatva a főpostamester 
önkényének s úgy látszik visszaéléseinek, zsarolásainak. 

Pedig a rendes postadijak is oly csekélyek voltak, főkép miután a 
pénz értéke a háború zavarai miatt alászállott, hogy a postamesterek a 
rendes fizetésért sem szívesen szolgáltak s panaszként hozzák fel, hogy 

„az pénznek semmi becsére nézve, valakinek tetszik csak egy 
kereskedő is az postát előrántja, ezzel maga lovait^ megkímélvén, 
az postalovakot anynyira megrontják, hogy sokszor a nemes ország 
szorgos dolgaira is elégtelen." 
A főpostamester ismerte e bajokat és panaszokat, sőt maga is tett 

jelentést 1706. végén a fejedelemnek, kiemelvén főkép az erdélyi posták 
nyomorúságát és fizetetlenségét, „mivel az erdélyi cassákban pénz nem 
találtatik." J) 

Ez a fizetetlenség volt a legfőbb baj, szülő oka a további zava-
roknak, ugy hogy emiatt már 1706-ban fenyegetőztek a postamesterek, 
hogy „a következendő ily eszLendö napján készebbek tiszteket letenni", 
mintsem ilyen viszonyok között tovább szolgáljanak. 

Méginkább növelte elkeseredésüket a főpostamester erőszakossága, 

') Szepesi Jáuos főpostamester Rákóczinak Rozsnyóról (bizonyára 1706 végén) 
irt előterjesztése; közölve a Posta-Közlöny 1869, 13, számában (tévesen van 1707-böl 
keltezve.) v 
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du l'va bánásmódja, aki „derék nemes személyeket, midőn fizetéseket 
sollicitálták, fizetések helyett rút pirongatásokkal s mocskos szitkokkal" 
fizetett. Némelyeket, kik két-három angaria ellelése után fizetéseket 
kérték : „árcstorninal" büntetett. Az acsaikat, amiért a hátralékos fize-
tést nyngtázni nem akarták : 

„kimondhatatlan rút, mocskos szitkokkal, hunczut és több efféle 
titulusokkal azon helynek biráit, esküdteit és praedicátorát fizetés 
helyett contentálva, még a ki több, árestommal, kemény veréssel 
torkolta be." 

Legérzékenyebb panasza volt az erdélyi postamesternek, nemes 
Farkas János uramnak, aki személyesen vivén a maga dolgaiban járó 
Szepesi János föpostamestert : 

„hogy bizonyos levágott fa miatt hirtelen nem mehetett, úgy 
elverte, hogy legalább két hétig viselte a kckit." J) 
A postamesterek panaszainak s a vizsgálatnak eredménye az lett, 

hogy Szepesi János megfosztatott a föpostamesterségtöl s helyébe 
Kossovics Mártont nevezte ki a fejedelem főpostamesterré, részletes 
utasítással látván el öl (Munkácsról 1707. aug. 5-éről keltezve) a posták 
rendbehozását és igazgatását illetőleg. 

Meghagyja neki cz utasításban, hogy vegye át elődjétől a posta-
iratokat, a fejedelmi pecséteket, currens czímereket és letett hite sze-
rint igazgassa a postákat. Postamesterré csak tanult s legalább is 
írástudót nevezhetett ki ; fiókpostás írástudatlan is lehetett, h a j ó , értelmes 
deákot tart maga mellett, de főkép igaz hazafiaknak kellett lenniük. 
A postamestereket maga eskette meg a föpostamester, a fiókpostásokat 
a postamesterek : 

„tisztüknek híven és igazán, nagy serénységgel és fogyatkozás 
nélkül való folytatására". 

]) „A postalis helyeken peragáit inquisitili" extractusa és continuatiója ki van 
adva a Posta-Közlöny 1869. 10., 31., 32. sz. A részletes vallomások közt ilyenek 
vannak. A vilmányi posta Rabutin csász. generális által mindeniböl kiégett, 15 lova 
eldöglött. Buzitai postamester : nemes voltát nem respectálva a föpostam. által „in 
ordinaria modo" traktállatott. Bertóti p. 1704. és 1705-ben expcdiált többet másfél-
száz stafétánál, kiért egy pénzt sem vehetett. Szabolcsi p. : 3-ik esztendeje, hogy 
szolgál s „még egy batka fizetése sem adatott". Pclsőczi p . : valamikor Rozsnyóról 
lovain curér visszajött, föpostamester uram az fizetést fölvévén, magának megtartotta, 
söt lovai magának nem lévén elegendők, 2—3 nap is ott tartotta. Rosnyai p. : Czimeres 
curórok közül Szebercnyi István annyira nyargalta, vesztegette lovát, szemet kivervén, 
semmivé tette. Recskei p. : Károlyi Sándor uram ö nagysága euróról ment, de meg 
nem fizetett. Szikszói posta : „Tekintetes- és nagyságos Senynyei István uram ő 
nagysága postán hat lovain ment, egy postáját még nem fizette." s. i„ t. 
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A postavonalakat be kellett járni és állapotjukat megvizsgálni. 
Kiadandó utasításában meg kellett követelnie a postamesterektől, 

„hogy a minemű levelek kezekhez adatnak, investigáiják, kitol, hova 
s mivégre küldettetnek, úgy a postákra járó személyeket is meg-
tudakozzák, micsoda járatbéliek legyenek", és mindazokról naplót 

vezessenek s annak kivonatát negyedévenkint hozzá küldjék be. 
A föposlamester évi fizetése 1000 frtot, a postamestereké negyed-

évenként 36 frtot, félpostától 12 frtot, fiókpostásoké (veredárius) egy postatili 
24, félpostátul szintén 12 frtot tett. Számadásra is kötelezi a fejedelem a 
főpostamestert arra „deputálandó förendü hivei előtt." A téli hónapokra 
abrakot is rendel a lovak számára. 

A főpostamesternek 12 jó erős postalovat és három postakocsit 
kellett tartania, a szükséges szerszámokkal és .szolgákkal. A posta-
mestereknek egy „simpla postára" 8, másfélre (kivált a hol a posta-
vonal elágazodik) 10 lovat; fiókpostásoknak egy „simplára" 6, másfélre 
(semiduplára) 8 lovat. 

A fejedelem némely levelei szállítására hat czimeres futárt („curért") 
rendel a főpostamester mellé, a kik annak jeléül czimerét mindenkor 
nyakokban viselték ; fizetésük 8—8 frt volt havonként, ellátást az udvar-
tól nyertek. 

A rendes postainditás napja az udvartól, minden héten szerda és 
szombat volt ; de meg kellett várnia a főpostamesternek a fejedelemtől 
vagy a kanczelláriától az expediálandó leveleket és az inditási paran-
csot. A stafétát rögtön kellett küldeni, „a lineákat megcsinálván az 
utolsó postáig," a merre küldetett s postánként 75 pénzt kellett mellé-
kelni a stafétához „megírván palotájában, melyik postamesternek vagy 
veredáriusnak abból mennyi competál és kiki azok közül maga salá-
riumát kivévén, a következendő postára menten küldte tovább, le-
pecsételvén a pénznek csomóját." A paletára fel kellett irai az érkezés 
napját és óráját . Stafétának másfél, rendes postának 2 órányi idő volt 
szabva egy postatávolság megtiltására. 

A postamestereknek rendes naplót kellett tartaniok s abba bevezetniük 
a napot és órát, hogy mikor s honnan minémü levelek, futárok érkez-
tek s hova, kinek minémü levelek küldettek. 

Az utasnak a dijat előre megkellett fizetnie s postán csakis igazol-
ványnyal utazhatott, melyet hadi emberek tisztjeiktől, vármegyebeliek 
az alispántól, városiak birájuktól kaphattak. Lóváltás nélkül postaállomás-
nál tovább utazni csak rendkívüli esetben volt szabad, ha pl. a 
lovak nem voltak otthon, erről azonban bizonyítványt kellett venni a 
postamestertől. 

Postatáblát és kürtöt csak futárok és posták tarthatván, a kit 
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csalárdságon értek, a postamesterek megfoghatták, lovát elvehették s 
maguk számára megtarthatták. A kürtöt a posakocsis tartozott nyaká-
ban bordani s azzal adott jelt a kitérésre, vagy szoros utakon a posta 
bevárására. A fejedelem hadi szállásán a kürtöt nem volt szabad meg-
fújni, kivéve, ha örvendetes hirrel érkezett a posta. 

Magánember stafétáját addig el nem indították, mig az utolsó 
postáig le nem tette a 75—75 pénzt. A leendő postamester csak a 
rendes levéltaksát kapta; a fejedeleni és „commandérozó főtisztek" sta-
fétáitól azt sem. 

Rendes levél után egy ,,fél árkus papírból álló levélért egy poltura 
taxa" rendeltetett a feladótól, vagy a czimzettől ; kivévén a főtisztek, 
alispánok és az udvari szolgálatban lévők leveleit s azokhoz, kikhez 
a fejedelem küldött levelet. 

A lovakat szekerezésben rendes ügetéssel, a lovaglásban pedig 
„habukozással" kellett hajtani, a rendetlen járás miatt esett kárt meg 
kellett tőriteni. 

Az utakat a vármegyéknek, városoknak és helységeknek kellett 
jókarban tartani és javitani. 

Málhát egy lóra 50 fontnál többet nem tartoztak elfogadni ; a 
túlterhelés miatt esett kárért az utas volt felelős. Az utas 2 lóra egy 
személytől egy-egy tálért (másfél rénes frlot) fizetett egy simpla postán, 
akocsisnak adandó korbács-pénzen felül. A futárok után fél-taksa == 75 pénz 
fizettetett, korbács-pénz nem. 

A futároknak „fizetések rendeltetvén," nem volt szabad a lakosok-
tól ételt, italt követelni. 

A pakéták (levél-csomagok) felbontására csak a postamesterek 
voltak feljogosítva; 

„mindazon által, ha a commandérozó generálisok közel lenni 
történnek, azokhoz az egész pakétákat kézhez vigyék." 
Minden rendes levélposta (ordinaria) és stafét mellett pakétát 

kellett küldeni, a melyen minden postamesternek fel kellett jegyeznie, 
mely órán vette és mikor expediáltatta. Ezeket a főpostamester aztán 
átvizsgálta s a késedelmezö és rendetlen postamestereket birsaggal 
sújtotta u. m. ogy negyedévi fizetéslevonással. 

A rondes postát anynyival inkább stafétát csakis postalegénynyel 
volt szabad küldeni ; az ez ellen vétő egy angaria fizetés elvesztésére 
büntettetett a főpostamester által. 

A fiókpostások a postamesterek alá rendeltettek ; de elmozdítani 
őket csak a főpostamesternek állott jogában. 

A fejedelem székhelyére vagy főhadiszállására érkező minden 
levelet a fejedelemhez tartozott vinni a főpostamester, s a melyek 
másoknak szóltak, csak a fejedelem engedelméből oszthatta ki. 
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Részeges és „megháborodott elméjű" postill'ók által nem volt 
szabad leveleket küldeni, nehogy elvesszenek. 

Az újonnan szervezett postahelyeken, ha alkalmas házat nem 
találtak, a földesurakkal megalkudván, alkalmas házhelyet tarto-
zott kihasittatni a föpostamester, a fejedelmi gazdasági tanács által is 
támogatva. 

A commanderozó generálisok mellé tábori postamesterek rendel-
tettek, havi 40 frt fizetéssel a hadi cassából; ezek is a föpostamester 
alatt állottak ; de ha a postai szolgálatban vétkeseknek talátattak, 
büntetést a föpostamester 'megkeresésére az illető generális szabott 
reájuk. *) 

Kossovics Márton az uj föpostamester nagy buzgalommal s a hol 
kellett erélylyel fogott hozzá a fejedelem utasitásai alapján a posták 
rendezéséhez ; de az korántsem ment oly könynyen. Hivatalos szemle-
utjában, melyet legelőbb is Munkács és Kálié között tett, — s aztán 
Léva és a bányavárosok, majd Kassa felé folytatott, annyi volt a 
panasz, hogy „elunta hallani." A legfőbb baj az volt, hogy a veres 
rézpénzen (az u. n. libertásokon), melyben a posták fizetése történt a 
postamesterek semmit sem vehetnek, annyira nincs értéke. Lovat nem 
vehetnek, kocsikat nem csinálhatnak, szolgákat nem kaphatnak, mint-
hogy (posztó hiányban) nem ruházhat ják őket,, maguk is, csakhogy éhen 
meg nem halnak. Azt kérték tehát, hogy legalább egypár angárialis 
fizetésük ezüst pénzben történnék, a postalegényeknek pedig „bizonyos 
végpósztót" utalványoznának, mert az pénzen sem kapható. E nélkül 
nem is akartak többé szolgálni. 

„Mind resignálni akarnak inkább, hogysem mint magukat hittel 
kötelezni az uj instructióbeli punktumokra." 
Hiába volt a föpostamesternek mind szép szóval, mind haraggal 

való föllépése, a postarendezés nehezen ment s kénytelen volt mindjárt 
a legelső napokban felterjesztést tenni a fejedelemhez s a fővezérhez 
Bercsényi Miklóshoz, kérve a postamesterek jogos kivánalmai teljesíté-
sét, mert „ha fogyatkozás lészen, ö ne okoztassék."2) 

Rákóczi postái a forradalom s szünet nélküli hadakozás szolgála-
tában, valóságos hadi posták voltak. Sorsuk is teljesen a hadjáratok foly-
tatása, iránya és szerencséje szerint alakult. Ott volt legélénkebb 
működésűk, a merre a vezérlő fejedelem és a hadak jártak, arrafelé 
terjeszkedik, a merre ujabb hóditások történnek s magától megszűnik, 

' ) A fejedelem utasítása Kossovics Márton föpostamesternek. Posta Közlöny 
1869. 28. 29. sz. 

2) Kossovics Márton levele Bercsényihez N.-Kálló 1707. aug. 17-röl, a Posta 
Közlöny 1809. 19. számában. 



mihelyt működésének területe az ellenség kezébe kerül. így aztán állandó 
kédet e postahálózat nem is mutathat. Az elősorolt postavonalak nem 
egyszerre keletkeztek s egyszerre alig is működtek s nem is egyszerre 
szűntek meg. 

A lcgállandóbbak s a legtovább működök az északi vonalak vol-
tak, a mint Rákóczi halalmának az alapját általában Felsö-Magyar-
brszág képezte. Itt alakulnak legelőbb mindjár t a forradalom kezdetén, 
s itt szűnnek meg legutoljára, a forradalom lezajlásával. A legproble-
matikusabb s legrövidebb ideig működő vonalak ellenben a dunántuli-
és az erdélyi- postajáratokéi. A dunántul jórészt csak a seregek fede-
zete alatt működhetik az ottani posta 1707—1708 folyamán, midőn 
ott folyik a had já ra t ; de 1709-ben ott már megszűnt Rákóczi hatalma. 
Erdélyt is, melynek fejedelméül választatott, alig egy pár évig bir ja 
s 1708-ban ottani uralma is véget ér s azzal együtt az ő postái is. 

1708-ban forduló pont áll he a felső-magyarországi harczokban 
is. À szerencsétlen trcncséni ütközet után a „szövetkezett rendek" 
hadai visszafelé vonulnak s Heister csász. tábornok nemsokára vissza-
foglalja a bányavárosokat. 1710-ben ujabb döntő csapás éri Nógrádban 
a felkelők hadait, a mely után nemsokára elesik Érsekújvár, Eger, 
Eperjes, a legfőbb várak s postahelyek. 

A szatmári béke (1711) után aztán a Rákóczi postái végkép át-
engedték a tért az ujabb postaszervezetnek. 



ADATOK. 

GYŐR VÁROS EGYEZSÉGE A KAMARÁVAL AZ ALFÖLDI MÁRKA-

KERESKEDŐK FELŐL. 

Contractus inter civitatem Jaurinensem et excellentissimam camo-
ram regiam Hungaricalem, ratione qualiter habendi commercii cum 
partibus inferioribus et arrestationum initus anno 1647. 

Mi Szakoni János és Czimko Mihály, Győr városának ablegatus 
plenipotentiáriusi, tettünk az ö Fölsége nömös pozsoni kamarájával , 
az kiadott punctumokra, az három szombati vásár és arestumolc miatt, 
kikért privilegiuminknak confirmátiója inhibeáltatott volt, városunk 
nevével ilyen végezést. 

Mivel az győri város, jobbára kereskedő emberekből áll, akik 
pénzeket szerencsére az alföldre aláadják, hogy mind ő Fölségének, s 
mind magoknak pénzek után hasznot szerezhetnének, történik azért 
sokszor, hogy az alföldiek az igaz mondásra el nem jönnek, hanem 
megcsalják az kereskedőket és pénzeket is odavesztik. Annakutánna 
sok porrei, bíráknak és fő embereknek busudalmával, más alföldi 
embereket kénytelenségből köll efféle adósságért megarestálni, mivel 
az győri ember alá nem mehet Törökországban, hogy birája kereshesse 
adósságát. 

Annak okáért, hogy efféle veszekésre inditó arestumokat eltávoz-
tatnánk, és a bűntelent a bűnösért ne büntetnők, ö Fölségének is s 
mind az nömös kamorának proventusa ne kissobbednék, tettünk ilyen 
végezést az ő Fölsége nömös kamarájával, azmint erről az győri nömös 
vármegye gyűlésében is protestáltunk. 

Hogy ennek utánna valaki pénzit aláadja az alföldi embernek, 
akármi névvel nevezett marháiért, és az, meg nem állaná fogadását, 
soha senkit mást se pénzében, se személyében az győri biró meg ne 
arestálhasson, hanem tulajdon csak azt a személyt, avagy annak az 
pénzhez közös társát, vagy pénzű, ha valahol találja, a kinek pénzit adta. 

Hol penig az adós föl nem jönne és nem akarna fizetni, az a 
városi ember adja tudtára az maga competens birájának és az a biró 
találja meg levelével, azon falunak, avagy városnak földesurát, és 
azután falu, vagy város biráját, azhol az adós lakik, intvén az satis-
factióra, és ha az falu birája nem akarna satisfactiót tenni, szabad 
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legyen azon falubeli embert az győri városi birónak azon adósságórt 
megarestálni, de más falubeli embert semmiképpen ne. 

IIa penig az adósnak halála történnék, akire annak javai és az 
adósság marad, az adósság fizetése is azé, és ha is nem akarna satis-
faciálni, az f"öljül megirt mód szerint procedáljon az győri biró. 

Azmi a három szombat állapatját illeti, ha valamely alföldi 
ember marhát hoz, és az vásárban beállétja, ha aznap eladhatja, 
békével elmebet és tovább nem tartóztathatik. 

Ha penig el nem adhatja, ne tartózzék többször behajtani, hanem 
megjelentvén az harminczadosnak, és az városi bírónak, ha aznap 
által akarja hajtani, Óvár felé szabadon elmehet, megadván az ö 
Fölsége igazát. 

Ha pedig olyanok találtatnának, kik vakmerőségben vetvén magokat, 
az város birájának hirt nem tennének, ha szintén az ö Fölsége 
harminczadját megadják is, tartozzanak az bírónak megjelenteni elinené-
seket, és az marhaelhajtást, hol nem, az privilégium szerint confiscál-
tassék marhájok az ollyan embereknek. 

Hogyha pedig az ollyan vakmerők, az harminczadosnak sem 
jelentenék meg magokat, in eo casu, ha szintén az városi ember akadna 
reájok, ne az város confiscálhassa az marhát, hanem az harminczados 
controbantálja, ö Fölségeé lévén az praeeminentia és praeccdentiu. 

Ez, följül megirt conditiókon megegyezvén az ő Fölsége magyar 
kamarájával, obligátjuk magunk, hogy ennekutánna ahhoz alkalmaztat-
juk magunkat, viszont, hogy az ö Fölsége kamarája is ebben megtart 
bennünköt. Datum Posonii, die 23. Januarii, anno domini 1647, 

Haec suprascripta ita esse conclusa testatur haec suae maiestatis 
camera Hungarica. Ex Consilio eiusdem die et anno praenotatis, 
Andreas Ruthkay m. p. 

Ráth Károlynak a Győr sz. kir. város levéltárában őrzött eredetiről vett 
másolata u tán a m. tud. Akadémia kézirat tárában. 

Gazdaságtörténclmi Szemle 1S9S. 18 



SZÉCHY MÁRIA UTASÍTÁSA DÉZSMÁSAl RÉSZÉRE. 

Par instructionis pro decimatore frugum nec non examinum comi-
tatus Geömöriensis anno 1667. 

1. Dósmás uram tudván azt, hogy ezen Geümör vármegyei désma 
minékünk sok pinzünkben áll, az désmaadó ember penig minden igye-
kezettel azon vagyon, hogy az désmást megtántorithassa, s azalatt, 
minket jövedelmünktől priválhasson ; méltó, hogy ezaránt hozzánk való 
kötelességéről megemlékezvén az désmálásban oly szívesen és elmésen 
proccdáljon, hogy az ő kegyelnie emberségén megnyughassunk. 

2. Hogy penig dolgában az Isten áldását magához kapcsolhassa, 
szükség, hogy amivel azt az ember magától cl szokta idegeníteni serio 
evitálja. Az többi között, fölöttébb meg szokta gátlani az szolgát, ura 
hasznos szolgálatjában, az privatum, mert mihelyen az szolga privati 
lucri eausa ura dolgában kezd mozogni, menten visszaesik minden 
igyekezeti elannyira, hogy az úrnak haszon helyett kárt tészen, magára 
penig becstelenséget hoz. 

3. Miképen, hogy penig mi az serénkedést méltán kívánhatjuk s 
parancsoljuk is fölöttébb, igy az bitangot abhorreáljuk ; ugy cselekedjék 
azért désmás uram, hogy az igaz, és ország conslituálta, ide alább 
megirt désmánál egyebet ne exigáljon, annyival inkább az mi jövedel-
münk praetextusa és szine alatt holmi illetlen bitangot maga számára 
malitiose ne extorqucáljon, se penig szükségtelen lovakkal, agarakkal, 
kópékkal, vislákkal, haszontalan cseléddel, az mindenfeljül eléggé 
opprimált szegénységet ne opprimálja. Contentus légyen ordihárius 
biró gazdálkodásával, lakás kedviért más, magát jobban biró embert 
birónak ne fogjon, se penig, extra casum necessitatis, egy helyen ne 
tartassa úgy magát, hogy az asztalára hordott italnak megfüzetésire 
azon helynek birája elégséges ne lenne. Sőt ha azon biró gazdálkodá-
sával szükségét be nem éri, nyissa erszénye száját inkább, hogysem 
mint más pintalét fizető vidéki birákot az italnak megfüzetésire attra-
háljon, s aziniatt más vidéki embereket személyekben vagy marhájokban 
arestáljon, mert tudni köll ő kegyelminek, hogy peracta decima inqui-
ráltatni fogunk az egész vármegyében, és valamelyik désmás után oly 
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dolog találkozik, hogy contra praescriptam instructionem vagy in excessu 
vagy in defectu peccált, severa animadversióban vétetünk. 

4. Minekelőtt a désmáláshoz fogna, ha az üdő, s hazánk 
csendessége engedi, elsőben az mi jószágunkban az nónát vétesse ki —-
tiszt uraimékkal, s vegye elöl az nónáról való lajstromot, ahhoz képest 
megirányozhatja az désmák állapotját is, sőt más urak jószágiban is, 
lia lehet, elsőben az nónák számát megvizsgálja, azután, hogy az 
désmaadó emberek álnokságit annáijobban eszében vehesse, azhun 
bátorságos az járás, maga is kirugaszkodjék, s az búzák, tavaszok 
kereszti számát holdankint megjárván, s megolvasván, az vetések quali-
tásit is jól megnézdegélvén annak fölötte az méhtartó helyeket meg-
járván s az köpüköt szorgalmatosan megolvasván, magának ad partem 
mindegyikét, mind m'ásikot notálja. 

5. De ha (kit Isten távoztasson kegyelmesen) az időnek alkalmat-
lansága és reánk rohanó veszedelem, az nónák vizsgálását nem szinte 
szenyvedhetné, avval bár ne galibáskodjék, hanem csak az mezők 
perlustrálását, s azokon levő búzák, tavaszok connumerálását modo 
praemisso el ne mulassa. Azonban az désmaadó embereknek hagyja 
meg, nemhogy egész falu, de egyetlen egy ember se merészelje behor-
dani gabonáját sub poena 11. 12 a singulis contra facientibus exigendoi'um. 

6. Ezt megcselekedvén az csürököt is megjárja, és valaki az désma 
elölt désmaadó földről mit béhordott, s elcsóplett volna, s reádésmálni 
nem akarna (reáexaminálván ez ilyenre az szomszédokot is) ínegcontra-
bontolja, azután azon határnak lakosit convocáltatván, a bírót ugyan az 
ö praesentiájokban esküdtesse meg, hogy amire kérdezik, atyafiságra, 
adományra való tekéntot, vagy félelem nélkül mindeneket igazán meg-
mond, a hitnek depositiója után az pinzaccidentiákat : úgymint biró-
pénzt per 11. 1., sellérpénzt per den. 6., pásztorpinzt valamennyi ökör-, 
borjú-, ló-, és disznó-pásztor leszen az helyben, azkik az egész falu 
tehenét, ökrét, borját, lovát, disznát külön-külön őrzik, a singulis per 
den. 12, molnárpinzt per den. 12, mingyárt letétesse véle. Azután az 
désmaadó embereket, akár parasztok, akár paraszt funduson lakó 
annalisták, szolgarendek, szabadosok és ispányok legyenek is, de még 
az magokot jobbacskán biró szántóvető selléreket is igen szorgalmatosan 
megtudakozza tôle, s azokot egymás után, főképen penig az paraszt-
földet élö, nemeseket és sajtadó juhászokot, s ellenben nemes, vagy 
sajtadó juhak földet vető paraszt-désmaadókot, sőt még más comnie-
taneusok azon határbéli paraszt-földekben lévő vetését is accurate 
kitudakozván, Írogassa fel biró fassiója szerint ; azután az szántás-vetés 
nélkül való pásitos, vagy más ember házánál lakozó, sellér-pénzzel tartozó 
sellcreket. Auuakiölölte pásztorok számát is szorgalmatosan kitudakozván, 
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és lajstromban notálja, de az birót iterato, et quidem serio admoneálja, 
ezaránt senkit el ne tagadjon, lia az perjuriumnak poenáját cl akar ja 
kerülni. De hogy mégis rendesebben procedálhasson azon fáradságával : 
1. Tudja meg a bíráktól az ö határ jokban nincs-e oly nemes ember, 
akinek paraszt földben, ellenben penig oly paraszt ember, akinek 
nemes földben volna vetése. Mert observáltatik eziránt oly fraus, hogy 
az nemes ember maga nemes-földét jobbágyának engedi, hogy az désmától 
liberálhassa, maga penig az jobbágya paraszt-földét veti, s mind désmástól 
maga számára takarítja. 2. Vagyon-e köztük oly dézmaadó ember, aki maga 
paraszt-földét (hogy désmát ne adjon) parlagon hagyván, puszta-teleknek 
földét szántja, veti. 3. Paraszt-erdőkből, cserékből és berkekből ortott, és az 
építésről adott szabadságában expirált, és már désma alá vetette földe azon 
határban vagyon-e. 4. Azon határban oly föld vagyon-è, aki nem 
szinte templomhoz való, csak sub praetextu proventuum ecclesiao dene-
gáltalik tőle a decima, mert az ilyenektől mind désma szokott járni. 

7. Ezután a dcsmaadót vegye elől, elsőben mind egyig meg-
esküdtetvén, hogy igazán megmondják, buzájok, tavaszok, rajok számát, 
egyházi embernek, pásztornak mennyit adtak, vagy kenyérnek elesép-
lcltenek legyen. Az hitnek letétele után pedig solenniter protestáljon, 
s intse meg, úgy vigyázzon minden ember hitire, hogy valamit hiti 
után eltagad, megcontrabontállatik, amelyet osztán ne másnak, hanem 
magának imputáljon. Azután üljön le és silentiumot imponálván az 
embereknek, ezeket adjon elejekbon. 1. Hogy a nónát minden ember 
kiszámlálja magában, s csak azt mondja meg, akiből désma esik. 
2. Bajpinzt per den. 2, ostorpinzelcet (aki szolgájának 1 vagy 2 szaput 
vettetett fizetésében) per den. 12, sarló-pinzelcet (akiknek mennyi számú 
részében való aratója volt) per den. 6. készen tartsanak, és az 
exámennek rendi szerint mindjárt le is tegyék. 3. Valamíg mindnyájo-
kot nem examinálja s désmáját kinek-kinek ki nem mondja, el ne 
oszoljanak. 4. Arra jól vigyázzon, kinek mennyire való désmáját mondja, 
hogy oztán annyit hozzon s ne mentse avval magát, hogy nem értette. 
Azután egyenkint kezdje examinálni ököt, kinek mije vagyon, s azt 
beírván lajstromában az désmáját mondja ki neki. Egyszóval, hogy az 
mi jüvedelmünköt voltaképen kikereshesse, az désmaadókot serio meg-
intse, hogy: 1. Maga vetéseit szolgáénak ne mondja senki, mert az 
szolga 2 szaput excedáló vetésit meg köll dósmálnia. Aratórészt azon 
résznek elvesztése alatt maga háznépire senki ne számláljon. 3. Csak 
egy földtől senki meg ne merészelje désmáját behozni, hanem mindenik 
földin az micsodás termett, olyat hozzon désmában. Mikor osztán 
ezeket mind elvégzi, vegye elöl az mezőnjáráskor connotált vetések 
kereszti számát, és ha az emberek kevesebbet fateálnak annál, s 
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Uzarant magokot rationabiliter nem menthetik, nyilván eontrabontot 
tapogasson ottan, azmolyet, ha különben nem lehet, ugy keressen föl. 
Az egész lakosokkal menjen ki az mezőre és újonnan holdonként meg-
járván az vetéseket, és mindenik désmaadó ember vetésit az leistromban 
megtekintvén, valamennyivel az földön több találtatik az lajstromban 
connotált vetéseknél cpenannyit contrabontoljon el, és igy proccdáljon 
az többiben is az contrabantok kikeresésében és miszámunkra való 
foglaltatásában. 

8. Minekelőtte penig az désmák kimutatása után az désmaadőkot 
magától elbocsátaná, jól eleikben adja, aki mi néven iratja magát az 
désmahordás és asztagban vagy pajtában rakatáskor is annak nevezzo 
magát, ne köllessék olyankor az désmásnak más nevének az leistromban 
való keresésénél galibáskodnia, s előtte álló dolgot késleltetnie. Csak 
szegényét búzájának, tavaszának désmában ne hozza. Az asztag aljára 
vagy fedésire minden ember gazt hozzon, s rakatására elégséges embert 
hagyjon. Az sedecimát az egyházi személyeknek kiszámlálja, do ők is az 
mater ecclesiatól per il. 1. fdiától penig, akár templomos, akár ne, per 
den. 50 fizessenek, melyet ha denegálnak, az sedecimát nem köll 
kiadni nekiek, de az catholicus plebánusok akár adják meg az cathed-
ráticumot, akár ne, az sedecimát kiszámlálja ö kegyelmeknek. 

9. In granis sohul ne alkudjék extra casum summae et inevitabilis 
necessitatis az mi specialis annuentiánk nélkül. 

10. Az désmában jutott rajokat szeme előtt megpróbálgassa, és 
azkit elválaszt, megjegyezze, s az csetneki, pntnoki és yömöri járásbclit, 
murányi, az széchi, baloghi, serici és rátkai járásbclit penig báloqhi tiszt 
uraimék kezében szolgáltassa. Azki penig iuxta praemissa, az désmát 
hatalmasol megtartandja, notálja és minékünk vagy gondviselőnknek 
per omnes circumstantias tudtára adja sietséggel. Mely aránt, hogy 
mégis rendesebben proccdáljon, az tavalyi inquisitio tenorához tartsa 
magát. 

11. Az désmahordáskor osztán, maga is jelen legyen désmás uram 
az cséplök mellé állandó embert megesküdtetvén (hogy az cséplökre 
igazán vigyáz) mindjárt odaállassa, hogy maga is kívínkint olvasgassa 
alá, s megnézze : micsodás, azt fölrovassa kívínkint. Egyik rovás désmás 
uramnál, másik az csépletőnél lévén, úgy, hogy az rovás mindenképen 
egyezzen az désmás uram lajstromával, s számadáskor, azmikor az csép-
letés vizsgáltatni fog, no mondhassa azt, hogy nem volt annyi, vagy 
szeginy volt a désma, készen legyenek mindjárt az magunk jószága-
beli cséplök is, hogy ha az üdőnek veszedelme (kit Isten távoztasson) 
úgy hozza magával, mihelyen az désma berakattatik, azokat is (elsőben 
megesküdtetvén, hogy igazán cselekesznek) mindjárt az csépléshez 
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állassa s csépelten csépöltesse mindenütt. Úgy accomodálván in tali casu 
magát, hogy addig egyik helyről el ne menjen, valamég az cséplést 
egyik helyen jókarban nem hagyja, úgy mindazáltal, hogy az csépletés 
extra casum summae et inevitabilis necessitatis 2—3 helyen ne essék. 
Az szalma penig takarékosan kazalban rakattassék, és az mi marháink 
téli tartásokra kár nélkül conserváltassék, hogy ahová parancsoljuk, oda 
hordassák. Megcsendesedvén mindazáltal az üdö, az csépléssel ne sies-
sen, hanem gondviselőink dispositiójátul várjon. 

12. Mivel pcnig az szapuk miatt sok versengések szólítanak az 
elcséplett désmák hordatásakor emergálni, désmás uram az mérőt maga 
tekintse meg, s azt megjegyezvén az bíráknak hagyja meg, ne mással, 
hanem avval mérjék föl az szóráskor, s amikor szemül kezekből kiadják 
is, azon mérőt küldjék az perceptorok kezében. Hagyja meg azt is az 
bíráknak, hogy <az cséplők mellett lévő embereknek gazdálkodjanak, 
éjjelhálások m iá ne költessék haza szökniek, mert in tali casu, ha mi 
kár esik az désmában ők fizetik meg. Hagyja meg azt is nokiek, ne 
csak az maga bírósága alatt levő, hanem más odahordatandó vidéki 
désmákra is vigyázzanak, úgy, hogy nem mindenik falu külön-külön, 
hanem azmint szalmájában odahordatott, egyező értelemmel, igyeke-
zettel csépöltessék, együvé rakassák, s azomban az cséplelök felé magok 
is tekénlsenek, hogy az cséplökre jól vigyázzanak (azért nem ad biró 
désmát, hogy az egész odahordott désmának tartozik gondját viselni) s 
egyszersmind osztán az megjegyzett mérővel hozzák el is, úgy, hogy 
olyankor a biró maga, vagy hites polgára jöjjön elől, s legyen jelen az 
leméretéskor Murányban vagy Jolsván, Amely biró penig contumaciter 
opponálja eziránt magát, minekünk vagy gondviselőnknek tudtára adja. 

13. Az parasztok ily igaz jövedelmimköt csak bitangnak tartják, 
s attól vagyon, hogy gondolnak is vele, nem is, alig hiszik sokan, hogy 
az elcséplett désmát csak lelökhessék s haza mehessenek, az percep-
torok penig nem quietálván az embereket róla, annyit irnak be, ameny-
nyit akarnak, s attól vagyon, hogy az számadó tisztek is sokszor 
kevesebbet assumálnak számadásokban introitusul az igaz perceptum-
nál. Ad evitandum itaque praesens malum, désmás uram pro fine azt 
is hagyja meg a bíráknak, hogy azkinek keziben az elcséplett désmát 
kiadják, attól quielantiát vegyenek róla, ki ha deáktalan, másféle deákos 
emberrel recognoseáltassék, hogy amikor számadásra fogjuk őket (kit, 
ha Isten megtart, el sem mulatunk) quietantiákkal mutassák meg, hová 
tötték az kezeknél levő désmát. Így mind a birúk jobban viselnek az 
mi jövedelmünkre gondot, mind penig az számadó tisztek az pereipiált 
désmákról nekiek adott quietantiákkal verificálni fogják azoknak introi-
tusit, hogy az többet kevesebbnek ne assummálják. Azért désmás uram 
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iteralo intetik ezen articulusban megirt szükséges dolgokat ez szerint 
expediálja, alioquin ennek neglectusából emergálandó kár néki 
imputáltatik. 

14. Az désma-pinz-accidentiákot penig épen az mi kezünkben 
szolgáltassa. Egyszóval ezen instructiótul ne recedáijon, alioquin difficul-
tásban involválja ő kegyelme magát. 

15. Ily karban s rendben hagyván mindenütt az désmákat, vegye 
elöl lajstromát, s eleitől fogva mindvégig, valahol mi désmát rakatott, 
az scdecimákon kivül, specilicálja, ki hová való s mennyi, búzáját, 
tavaszát külön-külön connotálván, s ugy adja be ad ventilandum reges-
trumát. 

Magát penig az számadástól semmi okból ne absentálja, hanem 
elöl jöjjön, s adjon számot mindenekről, hogy azhol mi difficultása 
volna is, idején eleit vehessük. Secus non facturus. Datum in arce 
nostra Sztrechin, die 25 Julii, anno 1667. 

G. Anna Maria Széchi s. k. 
(P. H.) 

Ez instructiónkat ez jelen való 1668. esztendőre is extendáltuk, 
melyet az désmásoknak kiadtuk. Jolsván, 16, Augusti 1668. 

G. Anna Maria Széchi s. le. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályának utasításai közt. 



A PESTI KERTÉSZEK CZÉHSZABÁEYZATA. 

A r t i c u 1 i C e li a 1 e s p r o m a g i s t r i s h o r t « 1 a n i s i n c i v i-
t a t e P e s t i e n s i d e g e n t i b u s d i e 18. O c t o b r i s a n n o d o m i n i 
1766. e X p e d i t i. 

1. Zumallen vor allen Dingen die Ehre Gottes zu befördren, als 
sollen alle Meister, Gesellen, und Lehrjunge dieses Handwercks (was sie 
immer vor einer Religion beypflichten), nicht nur einen from, und 
Gottes förchtigen Lebens-Wandel führen, sondern aucli alljährlich an 
den hohen Fest des allerheiligsten Fromleichnahms, und dessen Octav, 
unter ihren, wenn sie mit einer solchen nicht versehen wären, aus 
eigenen Kosten demnächstens beyzuschalfen, und in der alldasigen 
Pfarr-Kit'chen auf zu behalten kommenden Fahn, die feierliche Corporis 
Christi Procession mit Andacht zu begleithen. und denen heil. Meess-
Opfern (welche sowohl an denen 4 Quatembers-Zeiten, als an dem 
Fest-Tag der heil. Marine Magdalenae als von diesen Handwerck aus-
erwählten heiligen Schutz-Patronin celebriret) bey zu wohnen, und 
zum Opfer zu gehen (von welchen die Lehrjunge allein ausgenohmcn) 
gehalten seyn. Wer aber von der heiligen Corporis Christi Procession 
ohne erheblicher Ursach ausbleibet, so solle ein Meisler zwar 2, der 
Gesell in 1, der Lehrjung, anstatt dessen aber sein Meister, in Va Pfund 
weiss oder gelben Waxes, nicht minder derjenige Meister so eine 
heilige Meess, welche (wie oben gemelt) an denen 4 Quatembern, und 
an den Fest-Tag der heil. Mariae Magdalenae gelesen werden verab-
säumet, jedesmall in 1 ÏÏ, der Gesell V2 und der Lehrjung aber, an statt 
dessen sein Meister, V4 Wax zur Stadt-Pfarr-Kirchen ohnnachlässlich 
gestraffet werden. 

2. Sollen alle Meister, und Gesellen an dem Handwercks-Jahrtag 
und an jeden deren 4 Quatembern bey den Zech-Meister zu der von 
selben zu bestimmenden Zeit erscheinen, daselbst ihr gewöhnliche 
Gebühr, und Aufleg-Geld zum Laad abzinsen, auch so olft der Zech-
Meister einsagen lasset, bey den Handwerck erscheinen, jedoch sollen 
in einer derley Zusammenkunift die Handwercks-Geschälfte öffentlich, 
und geziemend vorgetragen, und gepflichtet werden, auch keiner ver-



blinden seyn, dergleichen Vorfallenheiten in geheim zu halten. Wann 
aber ein Meister oder Gesell, ein oder andern Versandung ohne 
erlieblicher Ursach verabsaumele, so sollen sie gestraffet werden, also : 
dass sothanne Straf den Meister betreffend 50, des Geseilens aber 25 Den. 
nicht übersteige, wann aber ein Meister, oder Gesell ausser denen 
gewöhnlichen Zusammenkünften eine dorley Versandung in seinen 
eigenen Angelegenheiten verlangete, da vor wird ein Meister 85, ein 
Gesell aber 42 Den. zur laad zu erlogen haben. 

3. Solle die Wahl des Ober- und Unter-Zech-Meister am Jahrtag 
des Handwercks gehalten werden, und nach deme der damallige Ober-
Zechmeisler nach Erstreckung seiner Zeit (oder ein anderer, so der 
Rechnung unterworffen) die Rechnung von den Einnahm, und Ausgaab 
geleget hat, solle eben der nehmliche mit noch zwey anderen tüchtigen 
Meistern vorgeschlagen, candidiret, und einer davon in beyseyn des 
Coinissarii (welcher samt allen, und jeden altern, und jüngeren Meistern 
zu allen llandwercks-Vorsamlimgen beygezohen werden muss) mit 
einhelligen Stirnen zum Zech-Meister erwählet, und den jeriigen, der 
rechtmässig erwählet worden, die Schlüssel zur laad e ingehänd ig t 
werden ; Es wird auch den Zech-Meister obliegen, allen Meistern dieser 
Zech ohne Ausnahm zu allen Handwercks-Versandungen einsagen zu 
lassen, es sollen auch sowohl boy Gelegenheit der Zech-Meisters Wahl, 
als auch in denen 4 Quateinbers Zusammenkunfften diese gegenwärtige 
Zech Articuln zu deren Wissenschaft vorgelesen, und Zech darinnen 
verständiget werden. Solte aber jemand ausser diesen Haubt-Versam-
lungcn in einer Particular-Zusamenkunfft selbe sich vorzulesen verlangen, 
solle es ihme auch gestattet seyn, gegen Erlegung 25 Den. 

4. So ein Jung die Gartnercy zu erlehrnen verlangete, so solle 
derselbe naçh vorgezeüglen authentischen Geburths-Brief bey einen 
einfcrleibten Meister auf beschehenes Anmelden bey der Laad auf 3 
Jahr lang vor einen Jung um den billigen Lohn das erste Jahr à 8 fl. 
das änderte à 10 il. und das dritte à 12 fi: aufgedungen werden vor 
welches Aufdingcn aber soll der Jung in die Laad 1 11. 3 xer dann 
nach vollgestreckten 3 Jahren abermall 2 II. vor seine freysagung mit 
Einbegrieff der vor den Lehr-Brieff ansonsten zu entrichten kommenden 
Tax zur Laad erlegen. Es solle auch der Meister seinen Lehrjung nicht 
gar zu schärft halten, oder selben mehr zu denen Hauss-Diensten, als 
zu Erlehrung der Gartnercy anstellen ; da aber ein Meister noch vor 
vollständiger Auslehrung seines Lehrjungs mit Todt abgienge, wird es 
der Einsieht des Handwercks anheim gcstellet, selben bey der hinter-
lassenen Wittib zu belassen, oder einen anderen Meister zu zueignen. 
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5. Da ein Gesell Meister zu werden begehret, der solle nebst 
Erlegung des Anmoldungs-Cield pr. 1 II. seinen Geburths- und Lohr-Brief 
dem ganzen Handwerck anzeigen, um zu sehen, ob er eines ehrlichen 
Herkommens seye? und seine Lohr, und Wander jahr gezimend voll-
gestrecket habe '? als dann sollen ihme zur nachrichtlichen Wissenschafft 
gegenwärtige Zech-Arliculn (jedoch ohne Tax) vorgelesen werden, 
hernach ist es nöthig, dass er sich bey dem Stadt-Magistrat wegen des 
Bürgerrechts gezimend anmelde, und da er dessen vorsichert, und 
wann er von den Handwerck hierzu tauglich, und befuget zu seyn 
erkennet wird, solle er von den Handwerk vor einen Meister erklähret, 
und den dasigen Stadt-Magistrat um Erlangung dos Burger-Rechts durch 
den Ober-Zechmeister, und einen anderen Mitineistor vorgestellet werden, 
als dann hat sothanncr neuer Meister die Tax vor das Meister-Recht 
pr. 6 11. in die Laad zu erlegen. Wird demnach ein solcher Meister 
gleich anderen befuget seyn, Lchrjunge aufzunehmen, und Gesellen zu 
halten. Übrigens wird hiebey alles Essen und Trinken, und sonstiges 
Gastmall gänzlich eingestehet, weder auch dem Handwerck unter was 
immer vor einen Vorwand erlaubet seyn, den neuen Meister anzuhalten, 
dass selber einen Trunk darreichen, oder aber gar ein Mittagmall bey 
Erlangung seiner Meisterschaft geben solle. 

6. Ein Meisters Sohn, aber der eine Meisters Tochter, und hinter-
lassene Meisters Wittib zu eheligen, und Meister zu werden willens ist, 
solle ebenfalls alle obangeführte Bedingnüsson zu erfühlen verbunden 
seyn, also zwar : dass solcher wegen denen Lehrjahren, und der Wan-
derschaft weder in einen, noch in allen Theillon frey seyn solle, auch 
mit Geld zu lösen mit nichton befuget ist, nur allein die Meister-Tax 
ausgenohmen, die ein solcher nur in der Helfte zu erlegen schuldig ist. 

7. Wird dem Handwerck frey stehen auch einige Land-Meister 
von der nächsten Gegend (jedoch cinzclweis, und vor ihre Persohn, 
und unter keinen anderen was immer vor einen Vorwand) in die Laad 
gegen Erlegung der halben Meister-Gebühr einzuverleiben, welche als 
dann verbunden seyn sollen am Hohen Fromleichnahms Fest (wann Sie 
die Entlegenheit oder keine andere erhebliche Ursach davon abhaltet) 
unter den Zechfahn gezimend erscheinen, und am Jahr-Tag des 
Handwercks dann an denen 4 Quatembern das gewöhnliche Aufleeg-
Geld abzinsen, oder selbes zur rechten zeit einzuschiecken. Wer ein 
solches unterlasset, wird der doppelten Straf unterliegen. 

8. Gleich wie die in diese Laad einverleibte Gärtner-Meister 
einzig, und allein von disen ihren Gewerb leben, als ist es auch billig, 
dass sie dabey geschützt werden, infolglich solin ausser Wochenmarkt-
Zeiten, und an niesen nur Morgen bis 12 Uhr, denen, so nicht einver-
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leibet seynd, weder Kuchel- noch Zierdt-Gartner-Waaren fail zu haben, 
und zu verkauifen erlaubet seyn, doch dass die einverleibte Gartner 
dadurch keino Theüerung einführen, und das Publicum auch keine 
Noth leydon solle, wird der Magistrat die Obsicht hierauf haben. Im 
allen Fall aber die Freyheit eines Edlmanes unbeschädigt, und aufrecht 
verbleiben solle, wie auch denen samentlichen Burgern, welche eigene 
Obst-, oder Kuchel-Gärten besitzen, jederzeit gebilliget wird, die eigene 
VVaar zu verkaufen, und auf den Marckt zu bringen. 

9. Weilen bey einer wohl regulirten Laad die Forcht Gottes am 
ersten, als dann die Liebe des Ncchslens zu beobachten komet ; als 
sollen die gesamt einverbleibtc Milgliedcr dieses Handwercks vorzüglich 
dahintrachten, dass sie unter einander einig, und Christlish leben, die 
Aeltern denen Jungeren mit guten Boyspill vorleichten, diese hingegen 
denen altern Meistern alle ehre erzeuchen, die Gesellen aber, und 
Lehrjunge gegen das Handwerck, und ihren Meister den schuldigen 
Gehorsam leisten wie denn auch die Handwercks Geschaffte ohne Zanck, 
nüchtern, und friedsam verhandlet, und beygeieget werden sollen ; 
Nicht minder werden hiemit alle Excessen, Fluch- und Scheit-Wörter 
gänzlich ahgethan, daher damit hierinfalls dio betretene nicht oline 
bestraff belassen werden solle dieser Zunft erlaubet seyn, nur allein 
in Handwercks-Sachen zu bestraften, dass jcdocli die Straff nach Maass 
des Verbrechens 1, 2, 3, höchstens 4 fi. nicht übersteige. Wird dennoch 
jeden Theill frovstehen, die Beschwerde weiters bey seiner Behörde 
anzubringen, kann auch keiner der scine Sach ohnmiltclbahr bey den 
rechtmässigen Magistrat anbringet, folgsam dieses Handwerck als seine 
erste Instanz übergehet, dessentwegen gestraffet werde, grössere ver-
brechen betreffend : Weilen deronselben Erkantnuss und Entscheidung 
ausser der Activitact des Handwercks ist, wird der Zech-Meister die 
beschuldigte alsogleich dem rechtmässigen Magistrat (als dessen Gericht-
barkeit ohnehin ohngekränkt verbleibet) anzeügen. Übrigends seynd so 
wohl alle Taxen als auch Siraf-Gelder ohnumgänglich in die Laad 
einzubringen. 

10. Solle kein Meister des anderen seine Früchten, oder Waaren 
verachten, weder die Kauffer, und jene, so eine Waar bestellen abreden, 
vieil weniger einer den andern seine Gesellen, oder Familiam abwendig 
machen, wer demnach darwider handlet, solle in jeden Betrettungsfall 
ein Meisler in 2, der Gesell aber in 1 II. gestraffet werden. 

11. Alle, und jede Handwercks-Nolhürfl'ton, so diese Laad betreifen 
werden, als da seynd: Meister-Brief, Lehr-Brief, und dergleichen sollen 
durch die Zechmeister mit den Zech Insigl, welches aus einer Arti-
schocken, so beyderseits mit einer Rosen beldeilhet, mit der Unter-
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schrifft: deren Bürgerlichen Zierdt, und Kuchel-Gartner Sigili in der 
Königl : freien Stadt Pest beschehcn solle. 

12. W a n n ein armer Meister oder Gesell in Kranckheit geriethc, 
und nicht in stand wäre ihme die ohnentbährlichen zu verschaffen, so 
solle denselben aus Christlicher Liebe mit einigen Geld aus der Laad 
beygespnmgen und geholfen werden, da aber dieser wiederum genesen, 
und sich erhoben wurde, wieder verbunden soyn, das ihme vorgestreckte 
Geld der Laad nach und nach zu ersetzen, wann aber ein solcher 
schwer erkranckete, damit selber nicht olino geistlichen Trost dahin 
sterbe, solle einen solchen Krancken Meister der Zcch-Meister dem 
Gesellen aber sein eigener Meister (der Kranke möge was immer vor 
einer Religion seyn) unter 2 fl. Straf den alldasigen Sfadtpfarrer früh 
zeitig anzukünden verbunden seyn. 

12. Es wird ein Meisters Wittib nach Ableben ihres Manns, in so 
lang sie in den Wittibstand verbleibet, alle Freyheiten gleich denen 
Meistern zu gemessen haben, und die Gartnerey forttreiben können, 
auch solle ihr das Handwerck in allen Vorfallenheiten nicht nur Hülf 
leisten, sonder auch einen tüchtig, und in der Gartnerey wohl kündigen 
Gesellen beygeben. Im Gegentheill aber, da eine Wittib sich ausser 
diesen Handwerck vcreheligen solte, wird ihr dieses nicht mehr gestattet, 
ausser da sie einen Burger heiratbete, in diesen Fall wird auch solchen, 
was der 8-te Articul lautet, der Verkauf erlaubet seyn. 

14. Wann jemand von diesen Handwerck mit Tod abginge, gleich 
wie alle, und jede Mitglieder dieser Zech den entseelten Leichnahm mit 
Andacht zum Grab zu bcgleithen schuldig seynd, also auch in Gegen-
theill, wer davon ohne hinlänglicher Ursach ausbleibete, solle ein 
Meister zwar in 25 Den. der Gesell aber in 12 Den. ohnnäehlässlicb 
gestrafet werden. 

Leztliehen de Gomissario Stylo solito. 

Hivatalos egykorú másolata az Orsz. Levéltár helytartótanácsi osztályának 
„Medianica" gyűj teményében fase. 82. Civitas Pest. alatt. 



BECZKÓ VÁROS 1634-IKI RENDTARTÁSA. 

Mi alól megirt Beczkó várának ós hozzátartozandó jószágnak 
urai és possessori1) valljuk ez levelünknek rendiben. Mivel az két város-
nak, Beczlcónak és UjhelyneJc, legki váltképen penig Beczkónak, az 
uraknak ottlévö residentiájokért is, és ezaránt is, hogy kökerétéssel, 
árokkal és kapukkal körülvétetett, kiváltképen való provisiója kívánta-
tik: azokrul azért, közenségesképen, mind az kettőrül és singillatim is, 
ilyen végezéseket teltünk. 

1. Azoknak azért az egyéb ekkédig megtartatott jó szokások ki-
vül végeztünk, hogy mind az két városban legyen 2 személy, egyik 
nemesi rendbül, másik polgári rendbül, kiket arra illendőknek az két 
inspector atyánkfia idővel választand. Mostan peniglen mindnyájunktul 
választatik Beczkóban: nemesek közül Mednyánszky Jónás, adjungáltat-
ván hozzája polgári és községnek rendi közül : Tarnóczi Lakatos 
András. Ujhelyben penig nemesek közül : Nóvák Miklós, polgári ós 
községnek rendi közül : Sláwik Miklós. Ezeknek teljes hatalmok légyen, 
mindenféle küzenségos és szükséges dolgoknak eligazításában, az két 
inspector atyánkfiainak segítsége által is, és kiktül nemcsak az város-
lakosok függjenek, de az városban lévő bírák is és hadnagyok, és 
azoknak parancsolatjára valamennyi szekér avagy munkás, vagy drabant 
kelleni fog, az városi dolognak eligazítására, azt mindjárt tartoznak 
végben vinni, fl. 12 bírság alatt, toties quotics az ellen cselekednének. 
Azonfölütt, a mikor valamiben kívántatnék és mód lehetne, az közön-
séges dolgoknak promoveálásában, és augeálásában, arra hatalmok és 
köteleségek legyen. 

2. Az városnak jövedelmét azért szedjék Beczkóban Tarnóczi 
Lakatos András, és Ujhclyen: városnak kamarás i ; kiket fordítsák az 
városnak közönséges szükségére és épületére, nem magok akaratjok 
szerint, hanem az két elütlek levő nemes személynek diserétiója és 
parancsolatja szerint; kikrül mindenekrül minden esztendőnek kitöltése 
után, az megnevezett Tarnóczi András Beczkóban és kamarások Ujhely-
ben, megirt elöttek járóinak, Mednyánszky Jánosnak és Nóvák Miklós-
nak, egynehány nemes személyeknek, és annyiszámu polgári rendnek, 

' ) Azaz a beczkói uradalom közbirtokosai. 
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kiket az két atyánkfia inspector denominálni fognak, jelenlétiben, szá-
mot is adjanak, ugy peniglen, hogy restantiákban semmi jövedelmeket 
ne hagyjanak. 

3. Legelsőben is azért mind az két város azminthogy az falu is, 
mindennemű istentelenségoknek gyakorlásátul, igen őriztessenek, lelké-
vel való szitkozódástúl, káromkodástúl, és egyéb föslött erkölcsektül, 
étszaki prasztkáktul, egymás ellen való hatalmaskodástul, ós egyéb 
gonoszságoktul, azminthogy mezőkben való kártételektől is. Kiknek 
mindeneknek büntetésére az bíráknak teljes hatalom adatott, megneve-
zett szitkokért és káromkodásokért fi. 12 birság, azminthogy prasztkák-
nak gyakorlása, azki házánál az találtatnék, és kártya s koczkajátszás 
az szerint; kibül egy forint jár jon a bíráknak, az többi az vétkező 
jobbágy urának, megbizonyodván az 2 vagy 3 emberséges emberrel. 
Az hatalmaskodásoknak pen ig és mezőkben levő kártételeknek bünte-
tése, eddig szokott mód szerint legyen. Kiken mindeneken az birák, ha 
végben nem vinnék, 11. 40 maradjanak birságban urok ellen, kiket az 
két inspector atyánkfia rajtok, tiszttartók által megvétethessen, ha penig 
végben nem vehetnék az birák, az két inspector atyánkfiának segedelme 
járuljon hozzá. Azminthogy korcsmáknak árultatása és étszaki szükség-
telen járások is tilalomba legyenek mindenütt, hasonló büntetésnek 
alatta. Télen 8 órakor, nyáron 10 órakor harangoztatván, valaki azután 
abban találtatnék, és azonkívül az hadnagyok efféle étszaki bujdosókon 
den. 50. vehessenek, és lia fegyver találtatnék nálok, az hadnagyé legyen, 
mindenkor penig mind falukon, városokon, minden embernek fegyvere 
legyen sub poena il. 12 hasonlóképen exigáltatván az kinél fegyver 
nem lészen, hogy azmidőn szükség, fegyveres kézzel előálhassanak. 

4. Az két város sarampókkal légyen körülvétetve, kiknek kapui 
legyenek, és azokat szüntelenül legalább 4 ember őrizze fegyveresen. 
Magok az gazdák az étszaki utczákot is azszerint, kikre regvcl s estve 
is dobszóval az sztrása kiigazéttassék ós az fölül megirt város-
igazgatónak liire nélkül, és annak otthon nem létében, városi főbírónak 
hire nélkül semmi idegen ismeretlen embereket be ne bocsássanak. 
Az külső-városiak pedig, mező felöl lévő kerteket ugy bekeréttessék, 
hogy senki azon által ne járhasson sub poena fi. 12., kikre az had-
nagyok tartoznak gondot viselni ; és lia, vagy az község közül vala-
melyiken, vagy az hadnagyon múlna az dolog, alfélén a tiszttartók 
11. 12 vegyenek bírságot, kit ha az tiszttartók sem mivelnek az két 
inspector atyánkfia velők megirt mód szerint alfélé tiszttartót büntesse, 
cs az általhágó parasztembert is az város-igazgatónak inlimátiója 
szerint; lia penig nemes emberen múlna el az dolog, szolgabíró által, 
elöl megirt mód szerint, azon birság niegvétcltessék. 
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5. Az beczkói városnak pedig küfalai, árkai, és kapui épéttessenek 
és tataroztassanak, kire midőn, azminthogy cgycb városi szükségre, 
avagy Vág vizére valami munkát vagy fahordást, vagy kő- ós mész-
hordást kellenék praestálni, akkoron az városiak, az urok munkájára 
ne kőnyszeréttessenck a tiszttartóktól, az két inspector atyánkfia segét-
ségo által is, de úgy, hogy alfélé dolog, egy héttel előbb a tiszttartóknak 
megjelentessék, hogy az urok munkájára másunnan provideálhassanak. 

6. Az beczkói kapuknak őrizetit 2 drabanttal augeálják, alól meg-
írandó jövedelemből. Az előbbi kettőnek fizessenek az birák, az 
újonnan szorzendö kettőnek penig Tarnóczi András, kik jó rendben és 
fenyőtökben tartassanak. 

7. lJeczkói városban, szokott mód szerint, Szent-Mihály naptul 
fogva pinkesdig az korcsma városiaké, ser- és bor-korcsma egyaránt, 
de úgy, hogy semminemő idegen borokat, se söröket az városban ne 
hozhassanak az korcsmárosok, mint ckkédig szokás volt, azon bornak 
és sernek elvesztése alatt, és azonkívül afféle korcsmárosokon fl. 12 
birság megvétessék, az város-igazgató személy állal és az két inspector 
atyámfiának segétsége által is, felényire földes urára a kié a korcs-
máros, felényire pedig az városra ; azhonnét közönségesen az városiak, 
Szent-Mihály naptul fogvást árulgatván korcsmákon borait, egész 
Szent-Pál fordulatának napjáig, cs attui fogva Pinkesdig város szá-
mára fogadtatván, 3 vagy 4 korcsmáros, az városi borok vitessenek 
azon korcsmákra ilyenképen : hogy valahány pénzen lészen itezéje, 
azmennyire mehetne akója az bornak, mindenik alvónak árábul 
32 pinz kivettetvén város számára, az többi adaltassék annak, azkié 
leszen az bor és az söpreit is visszavegye azon ember ; kivel egy 
szálnira sem sérödik meg senki, mert ha 32 pinz minden akótul levé-
tetik a város számára, nem sok fogyatkozása lészen, mivel egyébaránt 
is, minden akótul korcsmárosnak is kellenék fizetni, és azonkívül egycb 
szükségre is ; és ezen alkalmatosságbul, hogy kevés korcsma lévén, 
hamarabb készpénzhez juthat az szegény ember, és az bornak is keleti 
árosabb lehet, oly formán, bizvást cedálhat annak az 32 pinznek. Nem 
találtatván penig bor az városban, az város-igazgatóknak szabad más-
honnét is bort hozatni város korcsmájának szükségére, dc addig nem, 
mig az városban bort talál. 

8. Az mezei pascuátiókban nagy fogyatkozások vágynák, az 
honnéjt determináltatik, hogy az városnak limitátiója szerint, az zsellé-
rek barmot tartsanak, azok penig kik más emberek házaiban laknak 
vonyó barmot ne is tartsanak, azon baromnak elvesztése alatt. Viszont 
semminemő irtásokat, communis pascuátiókban ne tegyen senki sub 
poena il. 12-ki is megirt mód szerint megvétessék. 
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9. Az mezőkben penig esendő kártételeknek eltávoztatásáért, 
determináltatik, hogy az szölökhez, mezőkhez és rétekhöz oly őrzök 
választassanak zsellérek közül, kiknek házok és örökségök vagyon. 
Azoknak (ha az város-igazgató személyeknek tetszeni fog, kit experien-
tiával megtapasztalhatnak), minden quartátul l) nemestül és nemtelentül 
1 forint fizetésekre szedetnék, és kenyér, 4 zsellértül megannyi, és uj 
zsellérektül, és egyéb zsellérségben lakozóktul 12-töl megannyi, mivel 
azoknak is szölöjek és vetések van, de úgy, hogy ami kár kinek esik 
az szőlőkben és mezőkben, azon őrzők azt megfizessék. Az őrzőknek 
penig legalább 6-nak vagy 8-nak kell lenni, abban penig, senki az 
urak közül, maga zsellérének párt ját ne foghassa, azki arra választat-
nék, és üres volna ura munkájátul. 

10. Beczkó városának penig jövedelmét evvel augeáltuk, hogy 
valamennyi quartás és helyes ház, vagyon Beczkóban adna esztendőn-
ként 1 mércz árpát, mind nemes és nemtelen ; viszont 4 zsellér egy 
mérczet, ahhoz az polgárok minden-minden 4 quartátul 1 öllel fát, és 
16 zsellér egy öllel, az új zsellérek penig, azminthogy azok is, kik 
másoknál zsellérségben laknak tartozzanak a körül szükséges szolgála-
tokkal, azminthogy város körül való épületnek kiszolgáltatásában is. 
Afféle árpa mindjárt aratás után kiszedetnék, és abból ser főzettessék, 
város épületi körül való szükségre; emellett midőn kelletník főzetni, 
kihirdettetnék, hogy senki arra más sert ne főzzön, azhonnéjt az, 
folytában el is kelhet és valaki arra serét áruitatja, kiverettessék 
az feneke. 

11. Lenne, és legyen az városnak jövedelme : borígetö fazekaklnll, 
azmint már az egyszer megengedtetett nekiek, minden fazéktül 1 ezüst 
tallér járván. 

12. Valahány főzelék sört főznek az városiak, minden fözeléktül 
1 — 1 forintot adjanak város szükségére. Hogy penig ebben senki az 
várost ne defraudálhassa az tiszttartók közül, az város-igazgató vigyáz-
tasson reá, mely tiszttartó, ura neve alatt, ser főzését állatná valamely 
jobbágynak serfőzöjében. Kirül certificálja azon tiszttartónak urát, hogy 
ennyi számú sert jelentett főzetni az ö tiszttartója az ő számára, 
azhonnéjt azon úr irremissibiliter alfélé tisztartón azt megvegye. Az 
urak serfőzöjében is, ha főzetnek az jobbágyok, tiszttartóknak engedel-
mével, hasonlót tartozzanak praestálni. 

13. Az korcsmárosok minden seres hordótul den. 15 adjanak az 
városra, az bornak árultatásátu! penig minden akótul annyit, az mennyi 
pinzen itezéje lészen az bornak. Afféle korcsmárosok penig az 
város-igazgató személyektől választassanak, és esküdtek legyenek. Azokon 

9 Azaz negyedtelektöl. 



kivül senkinek korcsmárkodni ne legyen szabad, sub poena fl. 12, 
hanemha maga borát vagy serét árulja. 

14. Az idegen boroknak ismeretejért, mindenkor, szüret után 
megpecséltessenek jobbágyinknak borai, városokon és falukon, hogy 
magok borainak neve allatt másoknak borait ne fertőzhessék, és az 
kik affile billeg nélkül találtatván áruitatnának korcsmárosoktul, ügy 
mint idegen boroknak árultatói büntettessenek. 

15. Az mezei állapotokra is, és leginkább az Vág vizének elhaj-
tafására, hasonlóképen az házaktul légyen limitált censusnak kiszedése, 
nemestül és nemtelenül egyaránt. Az ispitál pénze is kinél van, kisze-
dettessék az két inspector atyafiaknak segedelmével, és fordittassék 
azon ispitálnak bizonyos és tapasztalható szükségére, az két inspector 
atyafiaknak és város-igazgatónak discretiója szerint. 

16. Mivel Beczkó városának mészárost fölötte roszszul viselik 
magukat, determináltatik, hogy az hust nem följebb, hanem ugy, mint 
Trencsénben vágjanak; hogy pedig bűven lehessen az jó hus, szabad-
ság adatik az falubéli mészárosoknak, hogy eleven barmot az városban 
hajthassanak, és azt az piarczon szabadon vághassák, azhonnéjt, ők 
is az falubeli mészárosok, nemkülönben, mint beczkóiak és újhelyiek, 
nem 20 funt fagygyút, hanem 40 funtot mindenik ezután az uraknak 
tartozzék praestálni, kikre is tartoznak advigilálni az városi birák, 
nemkülönben mint az többiek sub poena fl. 40, hogy az városban jó 
hus legyen. 

17. Valaki penig efféle jövedelmeknek beszolgáltatásában avagy 
egyébb már leirt dolgoknak végbenvitelében refractáriusnak találtatnék, 
az városi igazgatók, inspector atyafiaknak segedelmével, polgári] rendeken 
városi drabantokkal, adjungáltatván hozzájok 2 várbeli drabant is 
(kivel várbéli porkoláb mindenkor tartozik) in duplo megvchessék, az 
nemeseken penig: egy szofgabiróval és egy esküdtel, similiter in duplo, 
abscissis omnibus iuridicis remediis, akármely urnák az instantiájára 
emanáltatván az commissió, terminus sem adatván nékie, exequáltat-
hassék. 

18. Hogy peniglen mindezek commodissimc végbonvitcttossenek 
végeztünk, hogy mindenkor ketten az urak közül, kiket communiter 
arra választandunk; úgymint: egy felső urak részérül, más penig 
Rátkay és Majláth famíliának részérül, ezeknek megtartására és effec-
tuáltatására egyenlő és teljes authoritással obligátusok legyenek, pro 
tempore penig reákérdtük az nagyságos galanthai Eszterhási Dániel és 
Szúnyog Gáspár ur atyánkfiait, úgyhogy ezen két atyánkfia, inspector-
nak egyikének itt nem létében, az másik viselje mind az kettőnek 
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authoritását és hatalmát, és azmely legutóbb talán absens lenne, az 
hagyhasson képében, valakit akar, hasonló authoritással, ki csak addig 
duráljon míg vagy maga, vagy az másik elérkezhessék. Mely dolgoknak 
végbenvitelében, és megtartatásában, ha valamely az liszttartók közül 
refractáriusnak találtatnék, afféle tiszttartón azontúl fl. 12 birságul az 
két inspector atyánkfia megvétethessen, toties quoties azt afféle tiszttartó 
iterálná, non obstante praerogativa cuiusvis nobilitaris. Kire tempore 
huius statuti, jelenlevők de facto, jövendőbeliek pedig tiszteknek föl-
vételében megköteleztetve lettek és legyenek ; de úgy azért, hogy ez 
inspector atyánkfiainak mostaniaknak és következendőknek ebben való 
inspectiójok, az uraknak semmiben ne praejudicáljon. 

Ezeknek azért mindeneknek nagyobb erejére ezen végezésünket 
pöcsétünkkel és nevünknek subscriptiójával, muniáljuk és erősítjük, és 
azonoknak megtartására, hogy ezen városban lakozó nemesség is magát 
megkötelezze, akarjuk. Datum in oppido Beczkó, die octava mensis 
Maii. Anno domini millesimo sexcentesimo trigesimo quarto. 

Egykorú másolata az Orsz. Levéltárban N. R. A. fase. 1089, nr. 10. alatt. 
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2. U. az, Esztergom, 1528. márcz. 3. I. 14«. 
3. U. az, Worms, 1545. ápr. 28. megerősiti Ulászló privilégiumát. (Kiv. bej.) 

II. 93. 
4. U. az, Bécs, 1548. júl. 16. megerősíti Zsigmond kiváltságlevelét a garam-szt.-

benedeki konvent át i ratában és sa já t magának egy korábbi kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 
II. 251. 

5. I. Lipót, Bécs, 1086. szept. 24. megerősíti I. Ferdinánd 1545, ápr. 28-iki kivált-
ságlevelét. XVIII. 459. 

6. U. az, Bécs, 1695. febr. 18. á t i r ja és megerősiti I. Miksa, Pozsony, 1572. okt 
20-án kelt kiváltságlevelét, moly á t i r ja a) I. Ulászló 1496. évi, I. Károly 1328., Zsigmond 
1435., Magyarország rendei 1446., Csetneky László, a budahévizi keresztesek kormány-
zója, 1436., I. Mátyás 1483., 1474., 1470. évi okleveleit magában foglaló privilégiumát; 
b) I. Ferdinánd, Bécs, 1548. júl. 16. kelt és Zsigmond 1400., I. Ferdinánd, Bécs, 1541. 
jan . 3. és Worms, 1545. ápr. 28-ki okleveleit megerősítő privilégiumát, végül I. Lipót, 
Bécs, 1686. szept. 24-ki kiváltságlevelét. XXII. 356. 

Köröm (Zemplén). III. Károly, Lincz, 1732. szept. 11. XXXVI. 772. 
Körös (Kőrös). 1. Rudolf, Prága, 1596. márcz. 8. á t í r ja és megerősiti I. Ferdinánd, 

Bécs, 1548. máj. 8-iki kiváltságlevelét. V. 245. 
2. U. az, Prága, 1597. márcz. 21. á t i r ja és megerősiti I F Béla 1253., 1269., 

István bán 1252., 1341., Zsigmond 1424. évi kiváltságleveleit. V. 246. 
3. I. Lipót, Pozsonv, 1687. decz. 8. XIX. 120. 

Körös, 1. Nagy-Kőrös. 
Körösbánya (Zaránd). 1. I. Lipót, Bécs, 1701. jún . 28. át i r ja és megerős i t iBáthory 

István, Gyulafehérvár, 1573. szept. 27. kelt privilégiumát. E. 111. 437. 
2. Mária T., Bécs, 1745. nov. 16. átirja és megerősiti I. Lipót fenti kiváltság-

levelét. E. IX. 643. 
Kőszeg. 1. Miksa, Bécs, 1505. ápr . 6. megerősiti I. Ferdinánd kiváltságlevelét. 

(Kiv. bej.) III. 846. 
2. Rudolf, Pilsen, 1600. febr. 12. megerősili I. Ferdinánd kiváltságlevelét. 

V. 343. 
3. III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. febr. 20. á t i r ja és megerősiti II. Ferdinánd, 

Sopron, 1622. aug. 4-én kelt és TI. Mátyás, Bécs, 1609. okt. 14. (ebben ismét át i ratnak : 
Rudolf, Bécs, 1578. jun . 14., Miksa, Bécs, 1565. ápr. 6., I. Ferdinánd, Bécs, 1533. 
máj . 28. kelt oklevelei), Rudolf, Pilsen, 1600. febr. 12., I. Ferdinánd, Bécs, 1533. 
máj . 11., Miksa, Bécs, 1564. okt. 29., Frigyes, római császár, 1426. és 1478., I. Károly 
1311., I. Lajos 1353., Garai Miklós nádor 1407. évi kiváltságlevelei. IX. 805. 
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J. III. Ferdinánd, liées, 10-18. nov. 0. átirja és megböviti Pozsony, 1617. febr. 
20. kelt kiváltságlevelét. X. 173. 

5. 1. Lipót, Bécsújhely, 1081. jul. 17. XVI. 703. 
0. U. az, Ebersdorf, 1682. okt. 7. XVII. 325. 

Krapina (Varasd). 1. Rudolf, Prága, 1588. jan. 8. át ir ja és megerősiti I. Lajos 
1347., Zsigmond 1430., Zagorjei György 1496., I. Mátyás 1498. két, Korvin János 
1495. két, Korvinné Frangepan Beatrix 1500., Brandenburgi György őrgróf 1511. két, 
Kcglevith Péter 1534., Kevendi Székely Lukács 1547., Kevendi Székely Mihály 1577. 
kelt okleveleit. IV. 566. 

2. II. Ferdinánd, Rees, 1627. márcz. 20. megerősiti Rudolf fenti kiváltságlevelét. 
(Egvsz. bej.) VII. 603. 

Krizba, régen Kryczpok (Brassószék). I. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 27. meg-
erősiti Ulászló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 290. 

Kubin, I. Alsó-Kubin. 
Kuman. I. Nagy-kikindai kerület. 

Léflrád. 1. I. József, Bécs, 1707. jan. 30. XXVII. 225. 
2. Mária T., Bécs, 1759. aug. 8. XLV. 140. 
Léva (Bars). III. Ferdinánd, Pozsony, 1038. jan. 15. némely kiváltságokat meg-

erősít. (Egysz. bej.) IX. 60. 
Libetbánya (Zólyom). 1. I. Ferdinánd, Esztergom, 1527. decz. 13. megerősiti 

11. Ulászlónak I. Mátyás oklevelét magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 1. 50. 
2. U. az, Worms, 1545. ápr. 28. megerősi t i / / . Ulászló privilégiumát. (Kiv. bej.) 

11. 93. 
3. 111. Ferdinánd, Bécs, 1651. aug. 2. átirja és megerősiti Mária királyné 

vizsgáló bizottságának 1535. és /. Ferdinánd, Bécs, 1559. júl. 6. kelt okleveleit. 
X. 614. 

Lipani. I. Héthárs. 
Lipcse, I. Német- és Zólyom-Lipcse. 
Lippa (Ternes). 1. 1. Ferencz, Bécs, 1807. ápr. 17. LXII. 169. 
2. U. az, Bécs, 1810. ápr. 27. LXII. 1043. 
Liptó-Szent-Mlklós (Liptó). Lipót, Bécs, 1693. jan. 30. XXII. 227. 
Liszka-Olaszi (Zemplén). 1. Rudolf, Prága, 1601. ápr. 2. átirja és jóváhagyja 

l'cthe Márton váradi püspök 1596. nov. 11-én kelt kiváltságlevelét. V. 472. 
2. Hl. Ferdinánd, Lincz, 1648. aug. 14. átirja és megerősiti II. Ferdinánd, 

Pozsony, 1630. máj, 16, kelt és Rudolf fenli diplomáját megerősitö kiváltságlevelét. 
X. 140. 

3. 1. Lipót, Bécs, 1663. márcz. 3. XIII. 28. 
Lócs (Sopron). 111. Károly, Bécs, 1724. okt. 27. át ir ja és megerősiti / . Lipót, 

Bécs, 1659. márcz. 1., I I I . Ferdinánd, Bécs, 1651. decz. 15., II. Ferdinánd, Sopron, 
1622. júl.' 13.. 11. Mátyás, Bécs, 1015. márcz. 8., Rudolf, Prága, 1593. ápr. 30., 
/ . Mátyás 1483-iki okleveleit. XXXIV. 685. 

Lőcse. 1. I. Ferdinánd, Esztergom, 1528. jan. 6. megerősiti / . Mátyás kiváltság-
levelét. (Kiv. bej.) 1. 77. 

2. U. az, u. akkor megerősiti I. Mátyás és Lajos kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) 1. 78. 
3. U. az, u. akkor megerősiti Zsigmond kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 1. 78. 
Lopassó (Nyitra). I. Ferdinánd, Bécs, 1534. decz. 8. megerősiti II. Ulászlónak 

1. Mátyás oklevelét magában foglaló privilégiumát, továbbá / . Mátyás és Zsigmond pri-
vilégiumait. (kiv. bej.) I. 248. 
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-J. U. uz, Ágosta, 1550. aug. 15. II. 407. 
5. U. az, Ágosta, 1050. aug. 20. II. 409. 
0. U. az, Bécs, 1558. júl. 12. megerősiti / . Károly, II. Lajos, Zsigmond, I. Mátyás 

II. Ulászló királyok, Héderváry Lörincz, Báthory István, Révay Ferencz nádorok 
okleveleit. (Kiv. bej.) III. 527. 

7. U. az, Bécs, 1558. júl. 10. megerősit i Zsigmond kiváltságlevelét. (Kiv. bej.), 
III. 526. 

8. Rudolf, Prága, 1589. febr. 26. megerősiti I. Ferdinándnak Zsigmond diplomáját 
magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) IV. 189. 

9. U. az, u. akkor megerősiti I. Ferdinánd kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) IV. 189. 
10. U. az. Prága, 1596. okt. 11. megerősiti I. Ferdinánd és Miksa privilégiumait. 

(Kiv. bej.) V. 221. 
11. Lipót, Bécs, 1685. ápr. 23. á t i r ja és megerősíti I. Ferdinánd, Bécs, 1558. 

aug. 7-iki kiváltságlevelét. XVIII. 217. 
12. III.Károly,Bécs, 1719. júl. 30. á t i r ja és megerősiti I. Lipót fenti privilégiumát. 

XXXIII. 42. 

Lubló (Szepcs). 1. III. Ferdinánd, Prága, 1638. aug. 12. át ir ja és megerősíti 
I I . Ulászló 1508. és II. Lajos 1526. évi kiváltságleveleit. IX. 160. 

2. I. Lipót, Bécs, 1669. febr. 28. á t i r ja és megerősiti I I I . Ferdinánd, Prága, 
1638. aug. 12. kelt és II. Ulászló 1499. évi diplomáját megerősítő kiváltságlevelét, 
továbbá I I I . Ferdinánd fenti kiváltságlevelét. XIV. 293. 

Magospart (Bars). I. Lipót, Bécs, 1696. ápr. 12. át ir ja és megerősiti 1. Mátyás 
1470. évi kiváltságlevelét. XXIV. 134. 

Magyar-Ovár (Moson). 1. Miksa, Bécs, 1565. aug. 31. megerősíti Zsigmond és 
I. Ferdinánd két kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 871. 

2. I. Ferdinánd, Bécs, 1557, decz. 8. III. 459. 
3. I. Lipót, Bécs, 1697. ápr. 23. á t i r j a és megerősíti /. Ferdinánd, Bécs, 1557. 

decz. 8., Emii föherezeg, Bécs, 1578. okt. 7., II. Mátyás, Bécs, 1609. febr 17. 
(3 darab), I I I . Ferdinánd, Pozsony, 1655. jún. 24. és I. Lipót, Pozsony, 1662. szept. 12. 
kelt okleveleit. XIX. 49. 

Máramarosi öt koronaváros. 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1551. jún. 13. megerősiti 
Anna királyné, Buda, 1504. máj . 14-én kelt kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 11. 473. 

2. Rudolf. Prága, 1603. máj . 12. át ir ja és megerősiti /. Ferdinánd fenti 
kiváltságlevelét. V. 586. 

3. I. Lipót, Laxenburg, 1659. máj . 30. XII. 214. 
4. U. az, Bécs, 1696. jún. 10. á t i r ja és megerősiti I. Károly 1389., 1. Mátyás 1472., 

I. Ferdinánd, liées, 1546. márcz. 18., I. Apafi M., Nagy-Sink, 1664. febr. 4., I I . Rákóczy 
György, Gyulafehérvár, 1649. febr. 2., Báthory G., Várad, 1611. decz. 27., Báthory 
Kristóf, Újvár, 1578. nov. 28., I. Ferdinánd, Bécs, 1551. jún. 10., Anna királyné 
1504., Báthory Gábor; Várad, 1611. decz. 25., Báthory Zsigmond, Gyulafehérvár, 
1593. máj. 1., Báthory István lengyel király, Grodna, 1582. júl. 18., I. Apafi, Nagy-Sink, 
1664. febr. 17., I I I . Ferdinánd, Prága, 1652. szept. 12. kelt kiváltságleveleit. 
XXII, 477. 

5. U. az, Bécs, 1701. jún. 38. E. III. 435. 
Mármarossziget, 1. Mármarosi öt koronaváros. 
Maros, I. Kis- és Nagy-Maros. 
Martonos, 1. Tiszáninneni kir. koronái kerület, 
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Meczenzéf, Alsó- és Felső (Szepes). 1. Lipót, Bécs, 1679. aug. 21. átirja és meg-
erősíti 11- Mátyás, Lincz, 1614, márcz. 29. kell oklevelét. XVI. 550. 

Medgyes szék. 1. 1. Ferdinánd, Pozsony, 1552. márcz. 25, megerősiti Ulászló 
kiváltságlevelét. 111. 80, 

2. U. az, Ebersdorf, 1552. nov. 5. megerősíti ugyanazt. 111. 99. 

Medgyes város. 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1552. ápr. 0. át ir ja cs megerősíti Zsigmond 
1422, Csáky Miklós erd. vajda 1415. ós 1422., I. Mátgás 1471. és 1478., Ulászló 
1492. évi okleveleit. III. 148. 

2. U. az, Ebersdorf, 1552. nov. 13. megerősíti Ulászló kiváltságlevelét. (Kiv. 
bej.) III. 101. 

3. Mária T., Bécs, 1773. nov. 0. E. XI. 443. 
Medzibrogy (Árva). 1. Ferdinánd, Pozsony, 1550. jan. 18. megerősiti I. Mátyás 

kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 382. 
Megyer, 1. Nagy-Megycr. 
Melencze, I. Nagykikindai kerület . 
Merkopail (Fiume m.). 1. II. József, Bécs, 1785. márcz. 14. Lili. 179. 
2. I. Ferencz, Bécs, 1792. jól, 20. átirja és megerősíti II. József fenti kiváltság-

levelét. LV1. 435. 
Meszlény (Vas). I. Ferdinánd, Pozsony, 1550. febr. 2. megerősíti a vasvári káp-

talan tanúvallomását a meszlényiek nemesi kiváltságairól. (Kiv. bej,) II. 370. 
Mikefalva (.Brassószék). 1. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 27. megerős i t i / / . Ulászló 

kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 290. 
Mindszent (Abauj). I. Lipót. Bécs, 1079. aug. 21. át ir ja és megerősíti II. Mátyás, 

Lincz, 1014. márcz. 20. kelt két oklevelét. XVI. 550. 
Miskolcz. 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1550. jan. 4. megerősiti Mária, II. Lajos, Anna, 

11. Ulászló és 7. Mátyás kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) II, 357. 
2. U. az, Bécs, 1550. márcz. 0. megerősíti I I . Lajosnak I. Mátyás diplomáját 

magában foglaló kiváltságleveleit (Kiv. bej.) 11. 387. 
3. Rudolf, Prága, 1593. inárez. 22. megerősiti II. Ulászló 1492. és 1507., I. Mátyás 

1471., Mária 1503., II. Lajos 1516. és 1521., 1. Mátyás 1407., I. Ferdinánd, Pozsony, 
1563. nov. 20., Zsigmond 1411., Anna 1503. (kettő), I. Mátgás 1472., / . Ferdinád, Bécs, 
1550. márcz. 10., Bécs, 1561. júl. 29., Bécs, 1563. decz. 14. és Miksa, Bécs, 1563. ápr. 
1. kelt kiváltságleveleit. V. 110. 

4. I. Lipót, Bécs, 1694. márcz. 11. XXIII. 170. 
5. U. az, Bécs, 1698. ápr. 27. át i r ja és megerősiti Anna királynőnek 1503-ban 

kelt és 7. Mátgás 1472-ki oklevelét magában foglaló privilégiumát. XXIV. 392. 

Modor (Pozsony). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1534. decz. 8. megerősiti II. Ulászlónak 
I. Mátyás oklevelét megerősítő privilégiumát, továbbá I. Mátyás és Zsigmond pri-
vilégiumait. (Kiv. bej.) 1. 248. 

2. Rudolf, Bécs, 1582. máj. 11. IV. 320. 
3. Rudolf, Prága, 1607. aug. 13. át i r ja és megerősiti 7. Lajos 1374. jan. 21. és 

1361. decz. 25., II. Ulászló, Buda. 1515. márcz 27., I. Ferdinánd, Bécs, 1550. ápr. 2., 
Miksa, Bécs, 1569. febr. 8., Országit Kristóf, Csejte, 1564. decz. 5., Rudolf, Bécs, 1582. 
máj. 11., Stibor vajda 1404. jan. 28., Zsigmond, Buda, 1406. ápr. 3, kelt kiváltság-
leveleit. V. 826. 

Mohács. V. Ferdinánd, Bécs, 1840. márcz. 26. LXVI. 940. 
Mohol. 1. Tiszáninneni kir. koronái kerület, 
Mokrin. 1. Nagykikindai kerület. 
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Miravcsc, régen Maroncha, Marocliiu (Zágráb). 111. Ferdinánd, Pozsony, 1638. 
jan. 27. át ir ja cs megerősiti Zsigmond 1417. cs C'zíllci Hermann 1426. evi okleveleit. 
IX. 102. 

Moson. 1. Miksa föherezeg, Bécs, 1558. jan. 11. (Kiv. bej.) III. 470. 
2. II. Mátyás, Bécs, 1610. okt. 20. ál ir ja és megerősiti Rudolf, Pozsony, 1578. 

márcz. 23. kelt ós Miksa föherezeg, Bécs, 1558, jan. 11. kelt kiváltságlevelét meg-
erősitő diplomáját. VI. 202. 

3. I, Lipót, Ebersdorf, 1668. márcz. 3. átirja és megerősiti II. Ferdinánd, Bécs, 
1635. ápr. 15. kelt és TI. Mátyás fenti diplomáját magában foglaló kiváltságlevelét. 
XIV. 205. 

Mothófalva vagy Motyova (Zólyom). 1. I. Ferdinánd, Esztergom, 1528. jan. 3. 
megerősiti 77 Lajosnak 77. Ulászló cs I. Mátyás okleveleit megerősitő privilégiumát. 
(Kiv. bej.) I. 77. 

2. Miksa, Bécs, 1573. szept. 30. megerősiti 7. Ferdinánd fenti kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) 111. 1070. 

3. I. Lipót, Bécs, 1688. febr. 24. át ir ja és megerősiti I I I . Ferdinánd, Pozsony, 
1655. jun. 10. kelt kiváltságlevelét, melyben át vannak irva Miksa és 7. Ferdinánd 
fenti, 77. Lajos 1517., Ulászló 1493. és 7. Mátyás 1464. évi privilégiumait. XIX. 172. 

Munkács. 1.1. Ferdinánd, Bécs, 1548. júl. 18. megerősiti a) Mária királynénak 
Anna királyné, 7. Mátyás és Hunyady János diplomáit magában foglaló kiváltságlevelét ; 
b) 77. Ulászló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 11. 242. 

2. U. az, ugyanakkor Mária királyné kiváltságlevelét, mely átirja Zsigmondnak 
a II. Lajos diplomáját magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 244. 

3. Miksa, Bécs, 1571. nov. 7. megerősíti 7. Ferdinánd, Bécs, 1548. jul. 18-iki 
kiváltságlevelét, (Kiv. bej.) III. 1006. 

4. II. Mátyás át i r ja és megerősiti Miksa, Bécs, 1571. nov. 7. kelt és 7. Ferdinánd, 
Bécs, 1548. júl. 18., Mária 1523., Anna 1505., I. Mátyás 1458., Hunyady János 1446. 
(kettő), 1445., 1451., II. Ulászló 1507. évi diplomáit megerősítő kiváltságlevelét VI. 344. 

Nagybánya (Szatmár). 1. 1. Ferdinánd, Esztergom, 1528. márcz. 3. 1. 148. 
2. Miksa, Bécs. 1573. jan. 35. megerősiti II. Lajos és 7. Mátyás három ki-

váltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 1047. 
3. Rudolf, Prága, 1580. márcz. 18. IV. 208. 
4. U. az, Prága, 1601. febr. 24. át ir ja és megerősiti Miksa. Bécs, 1573. decz. 

18., 7. Ferdinánd, Bécs, 1554. jún. 15., 77. Ulászló 1504., János király 1527. kelt kivált-
ságleveleit. V. 418. 

5. U. az, u. akkor át ir ja és megerősiti 77. Ulászló 1492. évi kiváltságlevelét. 
V. 424. 

6. Í.Lipót, Bécs, 1665. ápr. 21. át ir ja és megerősiti III. Ferdinánd, Bécs, 1640. 
jan. 2., 77. Ferdinánd, Bécs, 1630. febr. 3., 77. Mátyás, Bécs,1618. márcz. 8., Rudolf, 
Prága, 1580. márcz. 18. kelt kiváltságleveleit. XIII. 187. 

7. U. az, Laxenburg, 1665. máj. 18. XIII. 198. 
8. III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 24. átirja és megerősiti I. Lipót 1005. ápr. 

21-iki kiváltságlevelét. XXIX. 189. 
Nagy-Becskerek (Torontál). 1. I. Ferencz, Bécs, 1804. decz. 14. LXI. 530. 
2. U. az, Lend, 1832. júl. 12. LXV. 886. 
Nagy-Bobrocz (Liptó). 1. Rudolf, Prága, 1604. márcz. 28. át ir ja és megerősiti 

Miksának, Bécs, 1569. ápr. 30-án kelt, / . Mátyás, Buda, 1482. ápr. 3-ki diplomáját meg-
erősitő kiváltságlevelet. V. 680, 
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2. I. Fcrcncz, Bécs, 1793. febr. 7. álirja és megerösili 111. Ferdinánd, Ebersdorf, 
1654. okt. 4. kelt ós 1. Ferdinánd, Pozsony, 1563. nov. 20., valamint Miksa, Bécs, 
1569. máj. 8-ki okleveleit magában foglaló privilégiumát. LVII. 44. 

Nagyfalu (Árva). 1. Rudolf, Pozsony, 1583. ápr. 28. megerösiti Miksa kiváltság-
levelét, mely ismét megerősíti I. Ferdinándnak, II. Lajos és Zsigmond diplomáit tar-
talmazó kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) IV. 385. 

2. 111. Károly, Pozsony, 1712. jún. 24. át ir ja cs megerösiti II.Ferdinánd, Bécs, 
1635. okt. 15. kelt és liudolf, Pozsony, 1583. ápr. 28,, Miksa, Pozsony, 1569. okt. 18., 
I. Ferdinánd, Pozsony, 1548. nov. 9., I I , Lajos 1525-ben kelt okleveleit magában 
foglaló privilégiumát. XXIX. 276. 

Nagy-Füss (Komárom). 1. Kis-Fíiss. 
Nagy-Káta (Pest). Mária T., Prága, 1743. máj, 25. XXXIX. 426. 

(Folytatása következik.) 
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Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. V o n 
Franz Zimmermann, Carl Werner und Georg Müller. II. Band: 1342—1390. 
Nummer 583 —1259. Mit 7 Tafeln Siegelabbildungen. Herausgegeben 
vom Ausschuss des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde. Herman-
Stadt, 1897. II - f 759 lap. 

E terjedelmes, becsesebbnél-becsesebb oklevélanyagot magába 
foglaló kötet — tartalmát tekintve — méltán sorakozik az első mellé, 
mely utóbbinak szerzőihez Müller György, n.-szebeni levéltári titkár 
csatlakozott, hogy a fáradságos műnek megjelenése mihamarább lehetővé 
váljék. A kötet 677 oklevelet tartalmaz, s ezek közlési módját, felsze-
relését illetőleg teljesen az elsőhöz, ennek előszavában adott elvekhez, 
alkalmazkodik. 

Az oklevélsorozat végén a 7 táblán közölt pecsétek feliratai és 
magyarázatai, továbbá a használt kútfők jegyzéke, betűrendes tárgy-
mutató és végül helyreigazítások és pótlások foglalnak helyet. Egy szóval 
mindenben ritka pontosságra való törekvést látunk, ami egy ily óriási 
anyagot felölelő kötetnek használhatását és becsét csak növeli. 

Az oklevélkiadásnál alkalmazott szempontok bírálása azonban nem 
tartozván folyóiratunk keretébe, inkább lássuk a tartalmat, mely gazda-
ságtörténelmi szempontból (kereskedelem, 30-ad, ipar, czéhek, kilenczed, 
tized stb.) kiválóan becses és gazdag ; s talán nem lesz fölösleges, 
lia a nevezetesebbekről — noha azoknak egy része már a régibb 
kiadásokból ismeretes is kivonatosan megemlékezem. 

Nagy Lajos, Mária és Zsigmond, de főleg N. Lajos király nemcsak 
az egész hazában, de a messze külföldön járó kereskedők érdekeit és 
az ebből keletkező hasznot tartva szem előtt, mindennemű kiváltsá-
gokkal könnyített azokon ; különösen a n.-szebenieket vette oltalma 
alá, lehetővé tévén különféle czikkeiknek kivitelét Csehországba, a 
Havasalföldre, sőt a tengerpart felé is. 

N. Lajos 1351. A n.-szebeni kereskedőknek a szokásos adók-
lefizetése mellett az országban szabad közlekedést biztosit ; főutirányok 
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a Meszes-heggen keresztül, a N.-Váradra és Dévára vezető utak. 
(84. oldal.) 

U. az. 1359. A n.-szebeni kereskedőknek 3 — kereskedelmi czik-
kekkel megrakott, u. n. mázsaszekérrel — a szokott adó és 30-ad 
mellett — Budáig szabad forgalmat engedélyez. (171. o.) 

U. az. 1365. Pártfogásába véve a nagyszebeni és a többi keres-
kedőket, megtiltja Buda városának, bogy azokkal szemben árumegállitási 
jogát érvényesíthesse, bogy igy háborítatlanul vihessék czikkeiket Bécsbe, 
vagy ahova akarják. (223. o.) 

U. az. 1367. A n.-szebeni és vidékéhez tartozó kereskedőknek 
azon szabadságot adja, hogy áruikat — tekintet nélkül Buda sz. kir. 
város árumegállitási jogára — Bécsbe, Prágába, Zárába és Vclenczébe 
is szállíthassák, lefizetvén a szokott adókat. (297. o.) 

U. az. 1370. Meghatározza a n.-szebeni kereskedők részéről Bada 
és Bécs közti hajózási forgalom, továbbá Csehországba irányuló szekér-
forgalom révén fizetendő adókat; felmonti őket a Buda és Zára (illetve 
Dalmáczia) közti kereskedelmi vonalon — kivéve a budai 30-adot — 
mindennemű adó fizetése alól. A Bécsbe menő nagy és kis hajók 1 t 
frtot, Budára jövők 1/a Irtot fizetnek. Csehországba menő, avagy onnan 
érkező n.-szebeni kereskedők rudasszekér után 4 cseh garast, ajanczás-
szekér után pedig 2 cseh garast fizessenek. (338. o.) 

U. az. 1370. A n.-szebeni kereskedőket a Buda és Zára közti 
kereskedelmi vonalon — lefizetvén a budai harminczadot — minden-
nemű adófizetés alól felmenti. (361. o.) 

U. az. 1371. A n.-szebeni kereskedőket Lengyelországban űzött 
kereskedésüket illetőleg, a krakóiak, kassaiak és löcseiek által élvezett 
szabadságokkal ruházta fel. (370. o.) 

f . az. 1372. A n.-szebeni kereskedőknek megengedi, bogy kereske-
dői czikkeikkel ezentúl akár a székesfehérvári, akár valamely más út-
irányt használhassanak. (393. o.) 

Tamás fa János, győri főispán 1373. Megyhagyja tisztviselőinek, 
bogy a n.-szebeni kereskedőktől a Budán, vagy Székesfehérváron keresz-
tül vezető országúton csak annyi adót szedjenek, mint a budaiaktól. 
(401. o.) 

N. Lajos, 1373. Kiváltságot ad a n.-szebeni szászoknak, hogy 
viaszt önthessenek, és azt jelvényükkel ellátva az egész országban, 
főleg Székesfehérvárott árulhassák, vagy akár Bécsben is kereskedjenek 
vele. (403. o.) 

U. az, 1382. Megtiltja a külföldi kereskedőknek, bogy áruikat 
N.-Szebenen túl a Havasalföldre vigyék, és bogy az évenkint szokásos 
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vásárok idején kivül N.-Szebenben borsot, sáfrányt és más fűszereket 
kicsinyben eladogassanak. (555. o.) 

Mária királyné 1383. Meghagyja az összes, különösen a m.-ővári 
adószedők és 30-adosoknak, hogy a n.-szebeni és a többi erdélyi 
kereskedőktől no szedjenek jogtalan adókat és csempészés ürügye alatt 
ne hányják szét áruikat; ha e czimon átakarják azokat vizsgálni, 1 arany 
márkát adjanak előbb a kereskedőnek, csempészett czikkeit pedig fog-
lalják le. (573. o.) 

Erzsébet anyakirályné, 1384. Feljogosítja a n.-szebenieket, hogy 
külföldi kereskedőket területükön való kereskedésükben megakadályozzák, 
és czikkeiknek a Havasalföldre szállítását betiltsák, illetve a kir. kamara 
részére lefoglalják. (590. o.) 

Mária királyné, 1386. N.-Szeben város panaszára meghagyja az 
összes ispánoknak, nemeseknek, nemesi és városi bíráknak, hogy Gyepes 
Elek és társait, n.-szebeni kereskedőkön elkövetett rablótámadásuk miatt 
nyomozzák, és ha elfogták, szolgáltassák ki őket a városnak. (605. o.) 

Zsigmond, 1390. Szigorúan meghagyja a 24 szepesi városnak és 
Kassának, hogy ne merészeljék a n.-szebeni kereskedőket a N. Lajos 
királytól nyert kiváltságaikban megsérteni. (640. o.) 

U. az. 1390. A n.-szebeni kereskedők panaszára szigorúan meg-
parancsolja Brassó városának, hogy a nem erdélyi kereskedőket akadá-
lyozzák meg abban, hogy a Havasalföldre árukat szállítsanak, sőt a 
n.-szebeniok kérésére fogják el őket. (641. o.) 

K. Lajos, 1358. A brassóiaknak szabad kereskedelmi forgalmat 
biztosit a Bodza folyó ós Prahova közt fekvő román területen. (153. o.) 

U. az. 1369. Megtiltja a lengyel, német és egyéb külföldi kereske-
dőknek, hogy szövetjeiket Brassón túl vigyék, és Brassó városának áru-
megűllitási jogot ad. (336. o.) 

U. az. 1370. Seidlini Miklós és Lőrincz, meg Toyhan János brassói 
kereskedőket és a családjukhoz tartozókat, Brassóból Zárába menet és. 
jövet, felmenti a szokott adófizetések alól — kivéve a budai 30-adot. 
(354. o.) 

U. az. 1374. A brassói kereskedőknek megengedi, hogy viaszf 
készítsenek, és azt jelvényükkel ellátva Budán szabadon árulhassák. 
(416. o.) 

U. az, 1366. A deesi és désaknai kereskedők érdekében meghagyja, 
hogy őket kereskedésükben senki se merje gátolni, megkárosítani, tőlük 
illetéktelen vagy túlnagy adót szedni, őket elfogni — kivéve ha lopáson 
érik; — mert felettük kizárólag a saját bíróságuk Ítélhet. (247. o.) 

Tamás fia János, főispán 1375. Az erdélyi kereskedőknek a 
komárommegyei Káes és Bánhidán keresztül Budára vezető úton 
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kereskedelmi czikkeikre nézve ugyanazon kiváltságos adófizetést adja, 
mint, a milyet a budaiak élveznek. (438. o.) 

N. Lajos, 1377. A Tordán 1377. ápr. 5-én tartolt országgyűlés 
alapján a Kolozsvárról Bács, Nagy-Almás és Bánffyhunyadra menő 
kereskedőknek kiváltságot ad, melyszerint tőlük csak Rácson szedhető 
adó. (456. o.) 

U. az. 1378. Elrendeli, hogy a kassai és más városi magyar 
kereskedők a szokott évi vásáridőkön kívül csak Kolozsvárit és N.-Szrhcn-
hen jelenhetnek meg áruikkal ; posztót pedig csak darabban árulhatnak. 
(491. o.) 

Zsigmond, 1388. Ar. erdélyi, különösen kolozsvári kereskedők 
részére védlevelet állit ki, melynek alapján ezek mindennemű kereske-
delmi czikkeikkkel, főleg lovaikkal egész Magyarországon, az évenkint 
szokás szerint tartolt vásárokon megjelenhetnek. (626. o.) 

U. az. 1388. Meghagyja a főispánok, várnagyok és azok adószedői-
nek, hogy a külföldre törekvő kereskedőktől koesilovaikat el ne vegyék 
azon czimen, hogy azoknak kivitele tilos, kivéve ha 12 arany frt érté-
két meghaladják; ez esetben az összeg lefizetése mellett tartsák azokat 
vissza. (629. o.) 

A harminczadra vonatkozólag László havasalföldi vajda (1368) a brassó-
vidéki kereskedők részérc megállapítja a helyeket, melyeken azok fizetendők. 
A hrailai vonalt kivéve, külországba menő kereskedők kétszer fizetnek 
30-adot, először menet, másodszor jövet. Menet Kimpolunghan, vagy 
közelében, s a fizetésnél a 30-ados részéről nyert pecséttel zavartala-
nul mehetnek ; jövet pedig a Duna körül. A bradai vonalon menők 
csak jövet fizetnek egyszer 30-adot ; a szlatinai vámot egészen elengedi. 
(306. o.) 

N. Lajos pedig (1368.) a behozatal és a kivitol nagyobbitása ked-
veért a havasalföldi kereskedőknek, annak fejében, hogy brassóvidékiek 
mentek legyenek a havasalföldi adóktól, a fizetendő 30-adokat elengedi. 
(315. o.) 

A vámokat illetőleg Dénes, erdélyi vajda helybenhagyván Kont 
Miklós és Tamás vajdának a kolozsvári kereskedők részére tett rendel-
kezéseit, elrendeli, hogy ezek, ha Kalyánon keresztül Búza, Teke, Szász-
Bégen, Sárospatak, Sajó-Magyarós és Székelyvásárhelyre akarnak menni, 
nem tartoznak Bonczhidát érinteni és ill vámot fizetni, hanem P.-Szent-
Miklóson ; ellenben a retteghiek, deésiek, lekenczeiek és kolozsváriak, ha 
Beszterceére tartanak, Bonczhidán kötelesek menni és vámot fizetni. 
(191. o.) 

A". Tjijos, 1366. 4 dénárban állapítja meg a kolozsváriak 
részéről hordónkint fizetendő borvámot (268. o.) Ugyanő (1379) a 
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Kolozsvár városa és Drági Jakab mestor meg társai közt a kolozsvári 
kereskedők részéről Drági Jakab mester birtokain fizetendő vámok ügyében 
létező pereskedést megszünteti és megállapítja, hogy a kolozsváriak 
Drágon 1 hordó borért 10 (szerecsen) dénárt, egy szekér vizáért 9 dénárt, 
egyéb halért 6 garast, egy szekér sajtért 4 garast, egy lóért 2 dénárt, 
6 disznóért 2 dénárt, 6 rúd szalonnáért 2 dénárt, egy vég jobbfajta 
posztóért 2 garast, közönségesért 1 garast, zöld posztóért (zefír) 1 dénárt, 
vegyes czikkeket hordó mizsaszekérért 16 garast, egy bőrért 1 dénárnyi 
vámot fizessenek. (508. o.) 

Az iparra vonatkozólag még érdekesebb dolgokat találunk : 
N. Lajos, 1361. Megparancsolja a székelyek főispánjának, hogy 

tiltsa, be a beszterczei mészárosoknak a posztósok kárára történő posztó-
eladást ; ha mégis árulnának, az ő védelme alatt viszont a posztósok 
is árulhassanak húst. (189. o.) 

Legtöbbet köszönhettek N. Lajos királynak a ezéhek is ; a régebbi 
túlszigorú, vagy nem alkalmas szabályokat hatályon kivül helyezi, meg-
állapítja a czéhekbe való felvételnek feltételeit, a czéheken belül a rend 
és fegyelem fentartása czéljából alkalmazandó bírságokat stb. 

A 7 erdélyi szék, 137(1. A N. Lajos király által erre kijelölt 
Goblin püspök és János várnagy jelenlétében tartott tanácskozásban a 
mesteremberek hozzájárulásával megállapítják a n.-szebeni, segesvári, 
szász-sebesi és szász-városi ezéhek szabályait. 

Általában: Évenkint decz. 25. és jan. 1. között minden czéh 
2 ezéhmestert tartozik választani. Ezek megesküsznek arra, hogy 
ezéhük minden tekintetben méltányossággal lesz a város és polgárai 
i ránt ; semmi jogtalanságot czéhükben büntetlenül meg nem tűrnek, 
ártatlant gyűlöletből nem üldöznek. E czéhmesterek a polgárok tanács-
kozásain megjelennek, hogy, lia a polgároknak a mesteremberek ellen, 
vagy viszont, panaszuk volna, azt eligazítsák. Minden mesterember 
saját személye számára (társ kizárásával) vásárolhatja a szükséges 
szerszámokat; czikkeit a piaezon kiállíthatja, azokat, akár otthon, akár 
a piaezon eladhatja ; annyi legényt vagy inast tarthat, amennyi töle 
telik. Minden mesterember csak törvényes úton keresheti követelését. 
Csak egy mesterséget űzzön mindenki, ne kettőt, vagy többet ; ha 
egynél többet is üz, 20 tinóm cziist márkát fizet büntetésül. Aki valamely 
jövevény mesterembert gazsággal vádol, — bogy az ne lehessen a 
czéhnek tagja — ezt a vádat saját költségén tartozik bizonyítani, 
külömben, mint rágalmazóval fognak elbánni. Jövevényt, lia mocsoktalan 
jellemű, a czéh a szokásos dijak lefizetése mellett tartozik felvenni, ha 
szegény, arra határidőt nyer. Minden czéh a kihágások alapján szedett 
bírságokat templom-gyertyára és a szegények eltemetésére fordítsa. 



•289 

Czéhbeli mesternek fiai, leányai és özvegyei dij nélkül lehetnek a czéh-
nek tagjai ; ha valaki valamely elhunyt czéhbeli mester özvegyét veszi 
el, vagy a fentemiitett 4 városban tanuló inasok hasonlóan, felét fizetik 
a dijnak. A czéhbe való felvétel dijai czéhek szerint: 

Mészáros: 10 frt, 2 font viasz, 2 korsó bor, iakoma. 
Tímár : 8 
Irhás : 6 
Pék : _. . . . 6 
Csipesz:... ... ... 6 
Kovács:1) . . . . . . 6 
Szűcs : 4 
Késes : 4 
Takács : 4 
Kabátkészitö, kalapos : . . . 3 
Keztyiis : 2 
Szörif kádár, fazekas, tű- \ t) 

gyártó, szabó és varga ) 
A fazekas az emiitetteken kiviil még egy viaszgyertyát is tartozik 

adni. (450—452. o.) 
Ezeken kiviil: A mészárosok a polgároknak tiszta és friss húst 

mérjenek; aki lopott marhát vásárolt, 1 frt bírságot fizet és 4 hétig 
nem nyithatja ki székét. Ha kimérés közben férfit vagy nőt megsért 
egy orto-t azaz negyedforintot, ha pedig czéhbeli temetésén meg nem 
jelenik 3 garast fizet. Ha a czéhmesterek a mészárszékben büdös, vagy 
tisztátalan húst találnak, vessék a kutyáknak. (450. o.) 

A pékek bőséges fehér kenyeret süssenek ; ha abban hiba akad 
1 frtot fizetnek ; ha nem sütnek szép fehéret, szintén 1 frtot fizetnek 
és 8 hétig nem süthetnek. (450. o.) 

A tímárok marhaböröket háznál, vagy olyanokat szarv nélkül ne 
vásároljanak, hogy igy a lopott bőrök vásárlását elkerüljék; 25 dbnál 
kevesebbet nem vehetnek ; vásár napján az első mise vége előtt bőröket 
ne vásároljanak. Ha egy timár valakit megsért, egy ortot fizet; ha nem 
eléggé, vagv nem jól cserzett bőrt visz vásárra, a czéhmesterek koboz-
zák el tőle. (450. o.) 

Az irhások, ha czéhbeli temetésén meg nem jelennek, vagy ha 
társukat gyalázzák 1 font viaszt fizetnek. (451. o.) 

A kovács senki lovát fuvarozásra vissza ne tartsa, hacsak az 
a vasalás fejében ki nem volt kötve; ha valakinek lovát megnyilazza, azt 

1) Ezekhez tartoznak a tűggártók, iistkészitiik. konsiggártók, övcsinálók. kard' 
csinálók és lakatosok is. 

Gaol >ságUlrtcnelmi Szemle sUs. 120 



•290 

ingyen tartozik gyógyítani, de a ló gazdájának abrakolása mellett; ha 
valakit rágalmaz, vagy czéhbeli temetésén meg nem jelenik, 11 dénárt 
tizet. (451. o.) 

A szűcsök mások préméből semmit se készítsenek, hacsak a prém 
tulajdonosa a saját, vagy családja számára nem készitteti. A kereskedők 
pedig evetbört 100-on alul, báránybőrt 50-en alul, róka- és nyestbőrt 
pedig 25-ön alul vásárolni ne merjenek. Ha valamely szűcs ócska 
prémböl készit árut, a czéhmesterek kobozzák el tőle, ára szálljon a 
szt. Mihály tiszteletére épült oltár javára. Idegen kereskedőktől valamely 
szűcs prémek vásárlására pénzt el ne fogadjon, valamint bogy a 7 szék-
területén olyanoknak prémeket eladni se merészeljen. Ha valakit szi-
dalmaz, 6 dénárt fizet; lia prémekkel kereskedik, 2 frtot fizessen a 
szt. Mihály oltára javára. 

A keztyüsbk fehér bőröket eladásra ne merjenek vásárolni, annál 
többet se, mint amennyire éppen szükségük van. 

Ha valamely takács hamis szövetet készit, minden ingóságát veszti, 
aki pedig kurta, vagy nem elég széles fonószálakat igaz szövet gyanánt 
ad el, attól azokat el kell kobozni. (452. o.) 

A kádárok 3 dénárért tartoznak a hordót megabroncsolni. 
A mely czéli e szabályokon változtatna, vagy a megállapított 

dijaknál nagyobbakat szedne, vagy valakitől a czéhbeliséget jogtalanul 
megtagadná, 20 szebeni mértékű, finom ezüst márka bírságot fizet, 
melyből 10 a király Landskrone várának, 10 pedig a kerület közönsé-
gének jut. (452. o.) — Egyes iparágakról szólnak a következők : 

A7. Lajos (1366j megengedi a kolozsvári Szt.-Erzsébet-kórháznak, 
hogy a tulajdonát képező csertörö malmot őrlő malommá alakítsa át. 
(243. o.) Segesvári Salamon comes és testvére Miklós a gyulafejérvári 
kápt. elölt (1367.) a Küküllő mentén levő 2 kerekű őrlő és egy csertörö 
malmát tartozékaival együtt Suner Péter segesvári polgár és társainak 
eladják. (283. o.) 1367-ben a n.-szebeni timárczéh eczeli Péter comestől 
és társaitól 85 frton egy cscrtörö malmot vásárol. (290. o.) 

György biró és Kolozsvár város tanácsa 1369. A kolozsvári szűcsök 
azon panaszára, hogy a vidékiek összevásárolják előlük az összes állat-
bőröket, s ez által nekik kárt okoznak, megállapítja, hogy ki mennyi 
állatbőrt vásárolhat, s hogy a kolozsvári szűcsök czéhének engedelme 
nélkül nem czéhbeli prémeket nem készíthet. (320. o.) 

A földesúri küenczed behozatalára érdekesek : 
Mária királyné, 1389. Feljogosítja a gyulafehérvári káptalant, hogy 

jobbágyaitól 9-edct szedhessen akár természetben, akár pénzben. (639. o.) 
U. az. 1390. Megengedi u. annak, hogy Kis-Enyed birtokán élő jobbá-
gyaiklól a 9-ed helyett más adót vehessen. (639. o.) 
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A tizedre vonatkozólag is fontos intézkedéseket találunk, a melyek 
mint ismeretes — az 1437. évi erdélyi paraszt lázadás kitörését 

érlelték meg. N. Lajos 1315, meghatározza az erdélyi egyház papi 
törvénykezésének hatáskörét stb. a tizedeket is megállapítja : Egy-egy 
lized-kepe után egy font kamarai dénár fizetendő. (23. o.) Do 1352-ben 
a szept. 20-án tartott budai országgyűlésen a pápa közbenjárására 
megmásítja a tizedet illetőleg eddig hozott rendelkezéseit. Az újból 
pénzben fizetendő, és pedig: egy-egy kepe után eddig fizetett 12 vagy 
10 bécsi pénz helyett ezután csak 8 fizetendő, ezen alul fizetett tized 
megmarad. (90. o.) A Tordán 1358. jan. 29-én tartott gyűlésen Domonkos 
erd. püspök és az erd. nemesele maguk között ekkép állapítják meg a 
tizedet : az oly nemesek, kiknek birtokain u. n. quartanaria ecclesiák 
(vagyis, amely egyházak plébánosainak a püspök a tizednek V-4-ét adja) 
vannak, a püspöknek tizedet fizessenek. (149. o.) N. Lajos pedig (1361.) 
elrendeli, hogy a bárczasági plébánosoktól elvett és az erdélyrészi várak 
fentar tására rendelt tizedek 1 4-eit két év múlva ismét ők kapják. (187. o.) 

Az adózást illetőleg a n.-szebeni szék (1357.) bizonyltja, hogy a 
heltaiak és kisdisznódiak között, a heltaiak birtokát képező fekvőségek-
nek az utóbbiak részéről való használat fejébon, egyezség jött létre, 
melynek alapján Kisdisznód közönsége évenkint 1 márkát (antiqu. 
banalium de Slofenberg) fizessen ; 8 curia pedig egyenkint 1 lat uj 
dénárt , akinek almakertje van, 4 font viaszt fizessen a heltaiaknak. 
(145. o.) 

Sőt egy valóságos — népességi statisztikánkra is érdekes — adó-
összeirást t a lá lunk; 1378-ban János, brassói főispán és társai Újváros 
adózó házait 15 polgár által összeiratják. (498. o.) Ezen összeírást 
magyarázza N. Lajos 1381. évi parancsa a 7 erd. és a medgyesi meg 
nagy-selyki székhez, hogy a két utóbbihoz csatolt Ebesfalva birtokon 
Írassák össze az adózó házakat. (540. o.) 

Városi statútum csak egy van, Besztercze városáé 1367-böl, mely 
a borbehozatal , szőlők vásárlása bormérésrül és a mesteremberekről 
intézkedik. Szürettől július 25-ig senki se mer jen Beszterczébo bort 
behozni, kivéve azokat a polgárokat, kiknek a város határán túl fekszik 
szöllejük, de ezek is csak a saját jukat , ha mégis tenné valaki, a hozott 
bortól és jobbik igásától (akár ló, akár ökör) megfosztják. Fölös szülőt 
senki se vásároljon. A város atyái évenkint megállapítják a korcsmáro-
sok részére a borok, valamint a mesteremberek czikkeinek árait. Idegen 
mesteremberek a szokásos dij és adók lefizetése mellett letelepedhet-
nek. (280, 281. o.) 

Végül az oláhokat illetőleg is sok jellemző adattal találkozunk : 
N. Lajos (1377) a Kolozsvár városa erdejében fekvő Felek faluban az 

20* 
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utak biztonságúra való őrzést 20 oláhra bizza. (478. o.) Az oláhok 
garázdálkodásait akar ja megszüntetni a n.-szebeni szék (1383), midőn 
kijelenti, hogy eddigi lopásaik, rablásaik, gyujtogatásaik, gyilkosságaik 
alapján nem vonja őket felelősségre, de kiköti, hogy a szászok enge-
delme nélkül azok földjein ne merjék barmaikat legeltetni ; hogy a 
havasokat N.-Talmácsig, a nagy oláh faluig őrizzék, hogy nem adnak 
szállást gyújtogatok- és gyilkosoknak, mert ez esetben azokkal együtt 
máglyára kerülnek ; éppúgy, ha heten megesküsznek arra, hogy valamely 
oláh gyújtogat, lop, vagy fosztogat ; végül, hogy ijat csak szükségből 
merészeljenek hordani. (565. o.) Mária királyné (1386) pedig N.-Szeben 
városa panaszára meghagyja az összes ispánok, nemesek, nemesi és 
városi bíráknak, hogy Gyepes Elek és társait, nagyobbára oláhokat, 
n.-szebeni kereskedők ellen elkövetett rablótámadásuk folytán üldözzék. 
(605. o.) 

Terünk nem engedi, hogy e becses okleveleket tovább részletez-
zük, azért csak egyszerűen megemlítem, hogy a mi szempontunkból 
még a bányászatra 1357. (148. o.) ; a földmivelésre 1346. (35. o.); 1348. 
(54. o.) ; és 1380-ból (526. o.); a földesúri ilélkedésre 1365/6-ból (230. 
és 235. o.); a mértékekre 1370-ből (349. o . ) ; a menedékjogra (ius asyli) 
1380-ból (528. o.); s végül egy 1355. évi (114. o.) erdöfelosztás, és egy 
1360. évi (179. o.) becsű ingatlanokról érdekelnek különösebb figyelmet. 

Szivböl kívánjuk, hogy e jeles oklevéltár 111. kötetét is mielőbb 
üdvözölhessük. 

11. S. 



VEGYESEK. 

Hongrieur, hongroyeur. Tagányi úr megtisztelő felszólításának 
engedve, készséggel elmondom, amit e tárgyat illetőleg eddig fölkutatnom 
sikerült, annyival is inkább, mert erről a Pallas nagy lexicon „ Tímár-
ság" czimii czikkében, állítólag De la Lande után, több téves állítással 
találkozunk. 

Mindenekelőtt sietek megjegyezni, hogy ámbár e két szó megvan 
pl. Littré, Larousse, Bescherelle stb. szótáraiban, a lexicographusok 
nem adnak semmi dátumot s azért az ö révükön nem tudjuk meg, 
hogy a két szó mióta honos a franczia nyelvben. Annyiban azonban 
egyetértenek, hogy mindkét szó hazánk franczia nevének, „Hongrie"-nak 
köszöni eredetét, (iodcfroy szótárában azonban, mely az ó-franczia 
nyelv-anyagot adja a XV. század végéig e két szó nincs még meg. 

Jacques Savarg des Bruslons egy munkájából, a Dictionnaire uni-
versel de Commerce-böl (Páris, 1723—1730) másrészt megtudjuk azt, 
bogy a bőröknek „magyar módra" (à la façon de Hongrie) való föl-
dolgozásának iparát „csak" IV. Henrik király honosította meg Franczia-
országban „állítólag alig 110 év előtt". Ezalatt mindenesetre a XVI. 
század utolsó évtizedét kell értenünk, még pedig a következő okból. 
Szerző emliti t. i., hogy mielőtt az illető ipart meghonosították volna 
Francziaországban, a magyar módra földolgozott bőrök fontjának rendes 
ára 40 sous1) volt. Miután azonban ezen áruczikknek nagy kelendősége 
vaia nemcsak a ménesekben (les haras du royaume), hanem a királyi 
udvarnál és a hadseregnél is, IV. Henrik egy Uose nevű ügyes timárt, 
ki a bőrgyártás különféle ágaiban nagy jártassággal birt, elküldette 
hazánkba, hogy az itten gyakorlatban álló bőrgyártási módszereket 
el lesse. Hose sikerrel jár t el küldetésében s hazaérve, Francziaország-
ban megvetette alapját a „hongrieurs" vagy „hongrogeurs" mestersé-
gének, minek azután az volt a következménye, hogy a „magyar mód"-ra 

•) 20 sous tournois = 1 livre tournois, 
60 „ „ = 1 écu, 

1 sou — 12 deniers — 24 mailles vagy oboles. 
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kidolgozott bőröknek ára, még az időközben kitört háborús idők 
daczára is, 20 sous-ra, tehát felényire szállt le. Már pedig e háborúk 
alatt másokat nem érthetünk, mint azokat, melyeket IV. Henrik király-
uralkodásának elején folytatott pártütő főurai ellen körülbelül 1598-ig, 
midőn t. i. ö visszatért a római katholieismusra és a nemzet zöme 
elismerte öt ezentúl királynak. 

A látszólagos dátumzavarnak persze az a magyarázatja, hogy 
ámbár Savary munkájának két első kötete 1723-ban jelent meg, — a 
harmadik (kiegészítő) kötet 1730-ban — a terjedelmes munkának meg-
írása és sajtó alá való elkészítése több évet vett bizonyára igénybe. 

Szerzőnk azt irja továbbá, hogy az ö idejében a hongroyeur-ök 
nem valának egy testületbe egyesülve, hanem egy társulat számára 
dolgozának munkabérért (aux gages), mely társulat a XVII. század végén 
alakult a „magyar bőrök" (cuirs de Hongrie) gyártásának „utánzására". 
A gyár vagy gyárak eleintén Páris mellett Saint-Derűsben dolgoztak. 
A társulat keletkezése idején nem tett semmit szabadalmainak meg-
védésére, s csak 1702-ben márczius havában eszközülte ki első kiváltság-
levelét s ez is oly lazán volt fogalmazva, hogy három évvel később, 
azaz 1705. márczius havában ujabb kiváltságlevelet kellett kieszközölnie, 
még pedig az időközben átalakult iparviszonyok folytán tetemes pénz-
áldozatok árán. Hogy Rose ideje óta az említett társulat megalakulásáig, 
tehát az egész XVII. század folyamában mi volt sorsa az uj iparnak, 
azt szerzőnk nem emliti. 

Savary részletesen irja le a szóban forgó bőrgyártásnál követett 
módszert is, melyből megtudjuk, hogy ámbár az ökör-, tehén-, ló- és 
borjubőr egyaránt alkalmasnak bizonyult a gyártásra, főleg mégis csak 
ökörbőröket dolgoztak föl e czélra, melyeket iilö megmosás és késsel 
való megkoppasztás után konyhasó és timsó keverékből készült csávában 
áztattak rövid ideig; és újra megmosván, még mielőtt teljesen meg-
száradhattak volna, egyik oldalukon tintafeketével (noir d'ancre) befes-
tettek, melytől a „couleur de Hongrie" néven ismeretes, szürkébe hajló 
szint kapták. Végül számos apróbb műtét után a bőröket olvasztott, de 
nem túlságosan forró fagygyúval fenték be. 

Etymologusainknak kell eldönteniük, hogy a „iimár" és „timsó" 
szók között van-e valami összefüggés, épugy mini megfclelöleg a latin-
ban az „aiuta" és „ahmen" között. 

Kropf Lajos. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A BUDAPESTI MÉSZÁROS-IPARTESTÜLET LEVÉLTÁRA valóságos fölfedezés-
számba megy a szakemberek előtt. Nem is sejtettük, hogy a fővárosban egy olyan 
czéhlevéltár is legyen, mely eredeti középkori okleveleket tartalmazzon. Most, hogy 
az ipartestület nemes elhatározásából, e levéltár Hazai Hugó ur által szakszerűen 
rendeztetett, alkalmunk volt azt áttekinteni. A középkori iratok, a régi budai mészáros-
czéli ládájának maradványai. Hogy ezek egyáltalán s hozzá ilyen jó karban meg-
maradhattak a török uralom alatt, azt csak ugy lehet megértenünk, ha fölteszszük, 
hogy a budai mészárosczéh, más czéhek példájára, a török elől valami felföldi 
városba menekült, Buda visszafoglalása után pedig oda visszatért. Erről azonban a 
levéltár fölvilágosítást nem nyújt. A levéltár legrégibb oklevelei Zsigmond királytól 
származnak. II. Ulászló átiratában a budai mészárosok és halárusok közti viszályra 
s a halelárusitás szabályozására vonatkoznak. Ezekben sokszor Nagy Lajosra történik 
hivatkozás, bizonyosra vehetjük tehát, hogy a czéh alatta keletkezett. A czéh sza-
bályzala megvan 1481-ből Mátyás király és Ulászló megerősítésében. A levéltár leg-
becsesebb darabja a mészárosczéh eredeti jegyzökönyve 1500-tól 1518-ig, a mely a 
czéh autonom adózásáról, ünnepségeiről és bírság-számadásairól szóló följegyzéseket 
tartalmazza. Az összefüggő iratok azonban csak Buda visszafoglalása után a XVII. 
század utolsó tizedéből kezdődnek, és mind a budai, mind a pesti mészárosczéhek 
ügyeire vonatkoznak. Ismételve elismerésünket kell kifejeznünk a t. ipartestületnek, 
hogy az ügy fontosságát méltányolva, levéltára (József-kőrút 82.) rendezésével azt a 
magyar gazdaságtörténet kutatóinak hozzáférhetővé tette. 

A „MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE" 1898. évi áprilisi füzetébon érdekes törté-
nelmi összehasonlításokra nyújt alapot egy névtelennek „Hogyan él a paraszt" 
ezimü czikke. — Bálint J. „Gazdasági politikánk múltja és jövője" czimen a 48 
előtti állapotokat is magyarázza. — Ugyanez folytatódik a májusi füzetben is. 

A „MÉSZÁROSOK ÉS HENTESEK LAPJA" 1897. évfolyamának magyar gazd. 
tört. érdekű czikkei, az 1 —10. számban: Hazai H. „Adatok a komáromi mészáros-
czéh történetéhez" a XVII—XVIII. századból. — A 28—52. számban : Hazai H. „A 
budapesti mészárosipartestület levelesládáiból". — Az 1898. évfolyam 5. számától 
kezdve folytatódik: Hazai H. „Adatok a györmegyei pusztai mészárosczéh" történe-
téhez" czimü czikke. 

A „ZEITSCHRIFT FÜR KATHOLISCHE THEOLOGIE" 1897. évi 2. füzetében 
minket érdeklő czikk : Al. Hoffer. A dalmácziai egyházmegyék és a magyar czimzetes 
püspökségek. 

A „ZEITSCHRIFT FÜR K1RCIIENGESCHICIITE" XVIII. kötetében, az 1. füzet 
minket érdeklő czikke: 1'. Kund, A bolognai joghallgatók egy anyakönyve a modenai 
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Este-könyvtárból, — A 2. füzetben hazánkfia, M. Szlávik, A magyarországi ana-
baptistákról értekezik. 

A „ZEITSCHRIFT FÜR ETHNOLOGIE" XXIX. köt. 6. füzetében Reinecke. Rhina 
befolyását az ókori szkita-szibériai népekre fejtegeti, mely a mi őskori czivilizácziónkra 
is világot vet. 

A „REVUE HISTORIQUE" 1898. évi május—júniusi füzetében minket főleg 
H. Pirenne czikke érdekel a középkori községek, vásárok és kereskedők eredetéről. 
Szerző e kérdésre nézve a legújabb német és franczia kutatások eredményét összegezi. 
A természetes közlekedési vonalak meníén kereskedők telepednek meg községekké, 
a királyi várak ál jában, ahol — mivel akkor még a közhatalmat csak a vártisztek 
képviselik — az áruforgalom is hathatós védelemre talál. 



AZ ELSŐ ERDÉLYI FÖLDMIVELÖ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE. 

(1769—1772). 

I r t a : D R . K Á R F F Y Ö D Ö N . 

A mult század egyik jellemző jelensége az általános gazdasági 
föllendülés, mélynek vezető eszmélt- az udvar körében kell keresnünk. 
Beláthatatlan a sorozata ama határozatoknak és intézkedéseknek, melyek 
Mária Terézia uralkodását e téren emlékezetessé teszik. i&Slc között 
bizonyára nem JÜQISÓ a gazdasági..Säitläci-^algpitásehigk eszméje, mely-
nek szükségét Erdélyre nézve; először 1766-ban vetette föl a bécsi 
udvari kereskedelmi tanács az erdélyi udvari kanczelláriánál, azt mondván, 
hogy ez cgyenQsen a fölség óhaj tására történik. 

Még ez év folyamán meg is indultak a tárgyalások. A kanezellária 
az erdélyi fökormányszéket ő fölsége ezen szándékáról fölvilágosítván, 
megküldötte azokat a közös alapszabályokat, melyeknek alapján Auszt-
riában már több helyen ilyen társulat létesült, bogy a tervezett erdélyi 
gazdasági társaságnak is zsinórmértékül szolgáljanak. 

E szabályok — melyek az erdélyi társaságra is kötelezőkké 
váltak — röviden a következők. Tagjai : olyan férfiak, különösen pedig 
földbirtokosok, kik a gazdaságban jártasabbak, és kiktől a gazdasági 
viszonyoknak ugy elméleti, mint gyakorlati felvirágoztatása remélhető. 
Mindegyikük aztán a maga lakóhelyén igyekezzék megismerkedni a gazdasági 
helyzettel és tapasztalatairól tegyen jelentést a központban lakó tagokhoz, 
kik annak megvitatására havonkint gyűlést tar tanak. E szerint vannak 
központi rendes, és vidéki levelező tagok. A vidéken lakók is birnak 
szavazati joggal, lia a központ ülésein megjelennek, söt egyazon vidéken 
lakó tag is hívhat össze gyűléseket s hozathat határozatokat. A társulat tiszt-
viselői : egy „protector", kinek ugyan az ügymenetre semmiféle befolyása 
nincsen, de aki egyrészt a tagokat munkásságra ösztönzi, másrészt 
befolyását és tekintélyét a társulat határozatainak foganatosítására 
használja. Az elnök állapítja meg az ülések munkarendjét , a tár-
sulat képviseletében érintkezik a külföldi társulatokkal és felsőbb ható-
ságokkal s az ülósi jegyzökönyveket hitelesiti. Melléje van adva a 

liazdasúgtörténclmi Szemle 1898. 21 
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titkár (sindicus), jegyző (actuarius) és írnok (scriba). A tagok az ülés 
alatt a rangkülönbség elkerülése okából köralaku asztal köré ülnek és 
szótöbbséggel határoznak ; évenkint egy gazdasági kérdést tűznek ki 
titkos pályázatra, melyre azonban előzetesen az udvar jóváhagyása 
kikérendő. A pályadij egy 150 forint értékű érem. A társaság jövedelmei 
1. az évenkinti 200—400 forintnyi javadalmazás, melyben a kereskedelmi 
alapból (Fundus commercialis) részesül, csakhogy e költségből a külön-
féle gazdasági újítások próbálandók ki ; 2. ugyanezen alapból évenkint 
300 forint : könyvek beszerzésére, levelezések költségeire, avagy netalán 
egyes tagok értekezéseinek kinyomatására. E jövedelmekről mindenkor 
a társulat elnöke köteles a kanczelláriának évenkint elszámolni. 

Ezen alapszabályok keretén belül, három évi feneketlen tárgyalások 
után, végre 1769. május havában a társulat: „erdélyi földniivelő egye-
sület" czim alatt megalakult *) és működését megkezdette. 

Munkásságáról bő felvilágosítást nyújt az Országos Levéltár erd. 
főkormányszéki osztályának Fascicolare gyűjteményében az „Acta 
societatis agriculturae 1769—1772." czimü iratcsomó, mely a társaság 
illési jegyzőkönyveit és levelezését tartalmazza. Ezen iratok ismer-
tetése képezi a jelen sorok tárgyát, hogy a nagy bajjal megalakult s 
rövid pár év múlva megszűnt társulat működéséről magunknak teljes 
képet alkothassunk. 

Az 1769. év folyamán hat ülés volt, melyek közül azonban az 
első három jórészt csak a megalakulással foglalkozott. Az 1769. május 
1-én báró Bánffy Farkas vendéglátó házánál tartott alakuló ülés, 
elnökké : Lázár János grófot, a főkormányszék egyik tanácsosát, társu-
lati t i tkárrá: Hannenheim István főkormányszéki titkárt, jegyzővé pedig 
Hotter János fogalmazót választotta meg. A május 10-én tartott máso-
dik ülésén felolvasták a kormányszék leiratát,2) mely szerint az, a 
protectorságot kész örömest elvállalja, és igéri, hogy e közhasznú tár-
sulat támogatására minden tőle telhetőt el fog követni. 

A helyettes elnök: báró Bánffy Farkas indítványára elhatározták, 
hogy az azon évi szeptember 1-én tartott nagy-gyülésre a vidékieknek 
nagy arányú bevonása czéljából mentül több tagsági meghívó küldessék szét. 
De május 26-án a nagygyűlés napjá t november 25-re elodázták, amikorra 
a mezei munkák befejeztével a meghívottak tömeges megjelenése inkább 
várható. Végül az elnök a jánla tára az eddigi ülések jegyzökönyveit a 

' ) A társulat megalakulásáról és megszüntetéséről lásd bővebben czikkemct az 
„Erdélyi Gazdaságtörténelmi Szemle" 1897. évf. 119—121. l ap ján ; a társulat műkö-
désére vonatkozó s itt feldolgozott anyagról azonban akkor még nein volt tudomásom. 

a) Acta soc. agr, nr. 2. 
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fökormányszéknek bemutatták azzal a kéréssel, hogy azokat ö felségéhez 
juttassa. x) 

A társaság működése szeptember 8-ig szünetelt, amely napon tar-
tott ülésében felolvasták a kanczelláriának 1769. aug. 2-iki rendeletét,2) 
mely szerint a felség a társulat eddigi intézkedéseit jóváhagyja. Szük-
ségesnek tartja azonban, hogy tagokul a három bevett vallás lelkészei 
is fölvétessenek, sőt körlevelek ut ján adassék tudtul, hogy, habár 
sokan kaptak már meghivót, mégis a társulatba való belépés bárkinek 
minden rangkülönbség nélkül jogában áll. A társulat a gazdasági 
könyvekből kivonatokat készíttessen s ezek aztán latin nyelven kinyo-
matva az első három évben ingyen osztogattassanak. A nagygyűlés 
alkalmával pedig három gazdasági kérdést jelöljön ki, a melyből 
egy, pályakérdésül fog kitüzetni. Az ülés a müvek kivonatolására nézve 
elhatározta, hogy arra, a papok közül fognak valakit felkérni. 

A pályakérdésre vonatkozólag pedig az elnök a következő három 
kérdést terjeszti elő: 

1. Nem lehotnc-c a Németországban házfedésre használt pala-
leövet Erdélyben is ily czclra fölhasználni a drágább s tűzveszélyes 
fazsindelyek helyett. 

2. A drága tűzi anyag termelése czéljából nem volna-e czélszerü 
a turfa-àsás meghonosítása, külföldről hozandó szakértő segítségével 2 

3. Ugyanazon okból nem volna-e czélszerü a £<k?dn-kutatásra 
nagyobb gondot forditani? 

Az ülés c három kérdés megbeszélését a nagygyűlésig halasztotta. 
Vcgül több vidéki tag köszönő levelét olvasták fel.3) 

A november 25-én tartott nagygyűlést az elnök, egy, a királynőt, 
mint a társulat létrehozóját dicsőitő beszéddel nyitotta meg. Azután 
előadta, hogy Zilahi József gyalakuti ref. pappal eggyütt próbát tett, 
vájjon a burgonyából, (e pomis terrestribus, sen cyclamine), elöúllit-
ható-e valami tápláló eledel. A kísérlet be is vált, mert felerész búza-
lisztből s ugyanannyi burgonyából, vagy két rész búzalisztből s egy 
rész burgonyából sikerült is, valami kenyérhez hasonló süteményt clö-
állitaniok. A tagoknak be is mutatta, de azok azt vizenyősnek találták, 
amit a túlságos viznek tulajdonítottak, mely elkészítésénél használtatott. 
Ellenben az elnök által bemutatott, szintén burgonyából készült pálin-
kát (crematimi) illaténak ítélték. 

Ezután áttértek a három pályakérdésre. A palakőrc vonatkozólag 

1) U. o. nr. 3. 
2) Másolatban u. o. nr. 4 
' ) U. o. nr. 5—15. 

17* 
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az elnöknek tudomására jutott, hogy az a szili havasokon, Gyulafehérvár 
és Igenpataka vidékén gyakori. 

A kőszén dolgában pedig Fíltsch Dániel keresztényszigeti ág. lel-
kész értésül adta, hogy az Resinár és Talmács vidékén, különösen 
Sebesen fordul elő. A turfapróbák azonban, melyeket bemutattak, nem 
váltak be, mert a nedves anyag nem fogott tüzet. Tárgyalták továbbá 
Sehoeder Mihály szolindeki lakos tervezetét,1) egy uj szántási módról, 
melyet Mecklenburg-Strelitzben használnak, és melynél 2 igás b.arom any-
nyit végezhet, mint az Erdélyben szokásos szántásnál négy. Mint-
hogy — úgymond — neki, mint Poroszországból bevándorolt gyarma-
tosnak nincsen módjában ezt az ujitást kihasználni, segítséget kér a 
társulattól, hogy annak módját másokkal is megismertesse. A társulat 
megdicsérve igyekezetét, a segélyezést kilátásba helyezte. 

November 27-én folytatták a nagygyűlést, moly alkalommal újból 
szóba került a kőszén kérdése. Felszólították Kern vajdahunyadi ura-
dalmi igazgatót, hogy Hátszeg vidékéről, ahol az, nagy mennyiségben 
fordul elö, szállíttasson belőle a vajdahunyadi érczbányába, és olt 
próbálja ki annak hasznavehetőségét. 

Még több más vidéki tag javaslatát terjesztették elő, de a gyűlés 
az idő rövidsége miatt azoknak tárgyalásába nem bocsátkozott. 

Ilyen volt b. Kemény Simon terve,2) a Maros-folyón való tutajo-
zásról. Kifejti, hogy milyen fontos ez, különösen Tordavármegve lakos-
ságára nézve, ahol a zord éghajlat nem képes elegendő élelmet nyúj-
tani, s a tutajozásból évenkint 25,000 forint haszna van. Ugyanez áll 
Gyergyöszékre is, mely szük jövedelmét gerendák, deszkák és zsindelyek 
tutajozásával pótolja. De a tutajosoknak nagy kárukra van, hogy minden 
egyes gát, vagy malom mellett vámot követelnek rajtuk, néhol termé-
szetben is. Azt ajánlja tehát, hogy e zaklató vámokat töröljék el. 

Csapai László,8) Gálfalvi Gergely4) mezőgazdasági tanácsokat küldtek 
hármas szántásról stb., többi közt fölemiitvén, hogy az oláhok a tavaszi 
vetés reményében az őszit gyakran teljesen elhanyagolják. Pataki István5) 
Kolozsvárról, pedig a mezőgazdaság és ipar fel lenditésére^ázTtatáfriá 
leghelyesebbnek : ha az iparosokat a mezei munkától, s viszont a föld-
miveseket bármiféle ipar üzésétöl szigorúan eltiltanák. Egri János 6) 

í) U. o. nr. 16. 
2) U. o. nr. 17. 
8) U. o. nr. 18. 
4) U. o. nr. 19. 
6) U. o. ad nr. 20. 
o) U. o. nr. 21. 
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Kolozsmegye éghajlati viszonyait fejtegeti s azt mondja, hogy a megye 
lakossága kevés hajlammal bir az iparra, s csak a bőrcserzést, varga-, 
asztalos-, takács- és ácsmesterséget üzi. Kívánatos volna, ha a 
nép röstségét elhagyná, és elszoknék a nyugtalan, helyhez nem kötött 
élettől. Telegdi István1) Kolozsvárról, két levélben adja elö tapasztala-
tait. Az egyikben elmondja, hogy Kolozsvár környékén sok az olyan 
telek, mely, tulajdonosa elszegényedvén, most pusztán áll, ezeknek 
bérbeadását javasolja tehetősebb gazdák részére. A másikban érdekes 
mezőgazdasági babonát találunk: „sok jó régi szántóvető emberektől hal-
lottam, hogy István király napján, három edénykében, egy-egy kis egy-
féle búzát kell vetni, úgyhogy az egyik edény jegyezze : Szeptembert, 
a másik: Oktébört, a harmadik pedig: Novembert, s minekutánna kikél, 
nézze meg a gazda : melyik hónapot jegvzö-edénybéli buza mutatja 
szebben magát, s abból vessen, mert nem vallja kárát . . 

A nagygyűlés mindezeknek tárgyalását mellőzve, a pályakérdések 
megválogatását is későbbre halasztotta, megbízván Zilahi József gyala-
kuti és Fillsch Dániel keresztényszigeti lelkészeket, hogy a gazdasági 
szakkönyvekből kívánt kivonatokat elkészítsek. 

Ebben az évben még egyszer ülésezett a társaság, dcczember 
18-án, mely alkalommal az elnök újból bemutatott egy burgonyából és 
lisztből készült kenyeret, a mely most már a kívánalmaknak teljesen 
megfelelvén, elhatározták, hogy most már tisztán burgonyából készült 
kenyérrel is próba teendő. Filtsch Dániel elkészülvén a gazdasági 
szakmunkák lajstromával, azt benyújtotta. 2) E lajstrom felöleli az 
akkori német, franczia, olasz gazdasági irodalmat 152 művel, melyek 
között még a jó öreg Piinius, Varró, Cato, Columella, Palladius sem 
hiányoznak. Ez az ülés határozott a fölségnek fölterjesztendő három 
pályakérdés dolgában is. A javasolt kérdések ezek voltak : 

1. Mi okozza az Erdélyben oly gyakran föllépő üszögöt és esetleg 
mi volna annak ellenszere ? 

2. Mi okozza a vetésekben pusztító ragyát és mi az ellenszere? 
3. Az ország éghajlatát és gazdasági állapotát tekintve, egy 

okszerűbb szántási és trágyázás: mód keresendő. 
A következő, 1770-ik évből mindössze két ülésnek jegyzökönyve 

és egynehány ügyirat maradt ránk. Az első ülés (aug. 30.) alkalmával 
felolvasták és tárgyalták a főkormányszék leiratát, melyben a kanczei-
láriának a társulatot érdeklő rendeletét közli.3) A kanczellária azt kívánja 

' ) U. o. nr. 22. és ad nr. 23. 
2) U. o. nr. 23. 
3) U. o. nr. 24. és ad. nr. 24. 
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1. hogy a burgonyatermelés moghonositására a főrendek, különösen a 
főispánok főleg oly helyeken működjenek közre, ahol a gabonatermelés 
kedvezőtlen. Hogy pedig a burgonya annál jobban terjedjen, az abból 
való kenyérsütés tanitására kész a katonaságtól ahhoz értő egyéneket 
küldeni. 2. A kőszénre vonatkozólag megjegyzi, hogy az az osztrák 
örökös tartományokban már nemcsak ipari, de házi alkalmazást is nyert, 
tegyenek tehát legalább kísérleteket vele, különösen oly vidékeken, ahol 
nagyobb mennyiségben fordul elö. 3. A turfára nézve is, habár még 
kétséges, valljon az erdélyi turfa mennyiség s minőségre mcgfclel-c a 
Hollandiában és Ausztriában találtnak, kívánatos, hogy belőle kísérletezés 
végett a kanczelláriának mintát küldjenek. 4. A palaköveket a kanczellária 
nem ajánlja házfödésre, mert tűzvész esetén nem bonthatók szét oly 
gyorsan, mint más e czélra használt anyagok. Annál kívánatosabb volna 
azonban, ha a főkormányszék és a társaság odahatnának, hogy az 
oláhok jobb lakóházakat építsenek, ami nemcsak a saját kényelmükre 
szolgálna, de így az értékesebb tulajdonhoz való nagyobb ragaszkodásnál 
fogva inkább helyhez köthetők is volnának. 5. A kanczellária kivánja, 
hogy a havonkint megjelenendő nyomtatott „kivonatok" csakis a közön-
séget különösebben érdeklő gazdasági dolgokkal foglalkozzanak s bogy 
havonta pár ivnél többre ne terjedjenek. 6. A pályakérdések közül a 
harmadik helyen emiitettet tűzi ki, azzal a hozzáadással, bogy a pályázó 
ne csak a szántóvas szerkezetével foglalkozzék, de figyelembe vegye azt 
is, hogy bármily vetemény alá lehessen szántani. 7. Ajánlja a társaság-
nak, tegyen megfigyeléseket arra nézve is, hogy : mely veteménynek, 
milyen talaj felel meg legjobban és hol várható azoknak bővebb termése. 
Végül meghagyja, hogy ezentúl a társaság jegyzökönyvei egész terjedel-
mükben küldessenek meg a kanczelláriához. 

A társaság pontról-pontra tárgyalván a kanczellária leiratát, a 
harmadikra nézve felhivandónak véli Timi János vízaknai serfőzöt, hogy 
a társaságnak haladéktalanul küldjön az olt, s az alsófejérmegyei Bürkös 
község határában található turfából mintát. Ezen ülés alkalmával kapnak 
utólag meghívót Fridvalszki kolozsvári és Lestyán udvarhelyi jezsuita 
atyák. 

Fridvalszki jezsuita atya, egyike lön a társaság legtevékenyebb 
s legalaposabb képzettségű tagjainak. Már szeptember 12-én loir a 
kanczellária,1) melyben Fridvalszkinak következő öt rendbeli találmányát 
hozza a társaság tudomására : 1. hogy burgonyából (e piris terrestribus 
== pityóka, vagy tótrépa) is lehet kenyeret sütni ; 2. hogy török-
buzából pálinkát lehet égetni ; 3. felfedezett bizonyos vegyülctü földet 

») U. o. nr. 30. 
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(alcali lixiviosa), moly a vászonszövésnél nyerhet alkalmazást ; 4. meg-
találta a módját, hogyan lehet nádból papirt készíteni; 5. fölfedezett 
Mármarosban egy fa-nemet, mely a török mogyoróhoz teljesen hasonló. 

Mindezeknél azonban fontosabb Fridvalszkinak egy teljes javaslata,1) 
mely megérdemli, hogy bővebben ismertessük. E gazdasági javaslat 
(projectem oeconomicum) a földmivelés, állattenyésztés, ipar és keres-
kedelemről szól. 

A Jöldmivélésre nézve javasolja : hogy az irtásokat kell szaporítani. 
E ezélból az első hat évre, az újonnan bevetett terület teljesen adó-
mentes legyen, az irtás és trágyázás pedig a jobbágyok robotjába 
betudandó. Az irtásra határozott napok jelölendők ki. Ajánlja továbbá 
a birtokok tulajdonosainak pontos összeírását, mert rendszeres föld-
mi velésnok nincsen nagyobb akadálya, mintha egyes birtokok vagy bir-
tokrészek tulajdonosa bizonytalan. A túlságos birtokszerzést is felette 
károsnak tartja, mert sokszor a birtokosnak nincs módjában azt 
kellőleg műveltetni, s jobbágyait túlságos munkával halmozza el. 
Kárhoztatja, hogy az őszi és tavaszi vetést ugyanazon az egy tagon 
eszközöljék, mert a termés egy része hamarább kerülvén aratás alá, a 
másik — p. a török buza — lábon marad és a learatott részre kihajtott 
barmok pusztításának van kitéve. Ajánlja, hogy ahol csak lehet, három 
fordulóra oszszák a földet: őszi és tavaszi vetés alá, és legelőnek. 
A török buza túlságos termelését, mely nagyobb fáradtsággal jár 
és a földet kiszárítja, mérséklendőnek véli. Végül az Approbáták 
törvénykönyv III. részének 32. pontja oda volna módosítandó, hogy ha 
valaki hanyagságból földét három izben műveletlenül hagyja, szomszéd-
jának jogában álljon azt a maga számára megművelni. 

Ezek után áttér az iparra és előadja, hogy három évi inaskodás 
után nem kellene őket azonnal fölvenni a czéhbe, hanem a mivéltebb 
országokban való tartózkodásra volnának szoritandók, és hogy leg-
alább 3 évi vándorlás után, jó bizonyítványok és sikerült remeklés 
alapján vétessenek föl. Egyes helyeken szükséges volna( az iparosok 
számát is megszorítani, mert például Zilaiion 130 csizmadia lakik, kik 
aztán egymástól nem bírnak megélni. A meghatározott létszámra a helyi 
hatóságok ügyelnének. Külföldről iparosok volnának hozandók, kik egyes 
kevésbé ismert iparágakat, igy többi közt a vászonszövést, megismer-
tetnék ; de emellett egy ruházkodási szabályrendelet is kívánatos volna, 
minL a milyen Disznódon már fennáll, mert szerinte az uri rendet 
alig lehet már megkülönböztetni a köznéptől. 

' ) Az előbbi szám mellett, lit. D. jelzettel. 



• 3 0 4 

Az állattenyésztésre mindenekelőtt szükséges, hogy a földmive-
sek büntetés terhe alatt eltiltassanak az igásmarháknak indokolat-
lan, vagy az adó miatt való eladásától. A lótenyésztés terjesztését nem-
csak a nép, de a hadügy szempontjábóL is fontosnak ta r t j a ; ennélfogva 
a lovak után szedett adót le kellene szállítani, s helyébe inkább a bor-
adó volna emelendő. Megjegyzi, hogy minden állattenyésztési ág között a 
juhtenyésztés a legjövedelmezőbb, csodálkozik, hogy ezt a gazdák 
Erdélyben majdnem teljesen elhanyagolják, pedig az erdélyi juhászatok, 
kedvezőtlen viszonyok mellett is, évenkint 3000 forintot jövedelmez-
nek. Kárhoztatja, hogy Erdélyben az a rossz szokás dívik, hogy nap-
jában csak egyszer itatnak. Végül a só árának leszállítását sürgeti. 

A kereskedés felvirágzását abban látná, ha több gyár-mühely állít-
tatnék fel. Ennek egyik füakadálya, hogy kevés az iparos. A forgalmat 
a túlságos vámok, nemcsak a külföldre, de magában Erdélyben is 
gátolják. A szabadabb kereskedés kifejlődésének sok helyen útjában álla-
nak egyes czéhek kiváltságai is, például a zilahi szűcsöké, mely szerint 
báránybőrt és prémet Középszolnok- és Krasznamegyében rajtuk kivül 
elkobzás terhe alatt senki sem vásárolhat. A pénzforgalom növelésére 
szükséges, hogy a földniivelés az ipartól teljes szigorral külünillessék el. 

Október 12-én ismét leir a kanczellária a főkormányszékhez,1) 
tudatván, hogy Fridvalszky sok turfát talált Erdélyben, amely nagy hasz-
nára volna a fa szűkében szenvedő vidékeknek. Mindezen terveket a 
főkormányszék a társulatnak adta ki véleményadás végett. 

November 30-án a nagyszebeni tanács azt jelenti a társaságnak,2) 
hogy a talmácsi hegyekben, különösen Sebes vidékén van ugyan kőszén, 
de nem nagy mennyiségben, mert a főréteg állítólag Oláhországba 
nyúlik át. Minőségére nézve pedig meghallgatta az ottani kovácsok és 
üstkészitök véleményét, kik azt jónak találták. 

A deczeinber 3-iki ülés egyetlen tárgyát, minthogy Lázár gróf 
leköszönt, az u j elnök választása képezte. E tisztségre egyhangúlag 
Bánffy Farkas bárót választották. 

Az 1771. évben három ülést tartottak. Az első január 15-ikin 
a kanczelláriának emiitett mult évi rendeletét újból tárgyalták. Ennek 
alapján először is a buryonya termesztésével foglalkoztak. Az elnök 
ismertetvén az erről hozzá beérkezett német dolgozatokat,3) azok 

!) U. o. nr. 29. 
3) U. o. nr. 27. 
3) Ezeknek czime : „Eigentlicher Process wie die Erdaepfl angebauet werden." 

— „Ausführliche Beschreibung wie der Brandtwein, aus denen Erdaepfeln erzeuget, 
davon Brodt daraus gebacken werden." 
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kiegészítéséül a következő kérdéseket vetette föl : 1. Vájjon a bur-
gonya zordabb vidéken is haszonnal termelhető-e és a vizenyős talaj 
nincs-e káros hatással r e á ? 2. Nem volna-e más rnódja is a termesz-
tésnek? mert a németországi bevándorlók állítólag annak többféle módját 
ismerik. 3. Bővebben volna kifejtendő, hogy a burgonya miként teendő 
e l? 4. Szükséges volna a keményitő és a hajpor készítési módját is 
leírni, inert ezekből szinten nagy haszon várható. Ezekkel kiegészítve czél-
szerü volna a burgonya termesztéséről, eltartásáról és hasznáról érte-
kezést iratni, mely esetleg ki lenne nyomandó. A társaság annak meg-
írásával Filtsch János tagtársat bizza meg. 

A kőszén ügyében Filtsch Dániel keresztényszigeti lelkészt 
bizzák meg, hogy a kőszén természetéről és hasznáról népszerű ismer-
tetést irjon. 

A turfát illetőleg a tárgyalást akkorra halasztják, amikor az ülésen 
maga a fölfedező Fridvalszki jelen lehet. 

Ezután tárgyalás alá vették a kanczelláriának a társaság műkö-
déséről szóló rendeletét. Erre azt felelik, hogy minden kezdet nehéz. 
Bevallják, hogy sem a kanczellária javaslataiból, sem a tagok műkö-
déséből valami különös haszon eddigelé ki nem mutatható ugyan, do 
bizvást remélhető, hogy ha egyszer a társaság nagyobb népszerűségre 
tesz szert, napról-napra több munkaerő fog rendelkezésére állani. Nem 
csekély ösztönzésül szolgál majd a pályanyertes müvek kitüntetése is. 
Végül kérik az igért évi sogélyezés megadását, ami szintén nem csekély 
mértékben járulna a társaság működésének nagyobbszabásu kifejtéséhez. 

Január 20-án érkezett meg Fridvalszki jelentése a társasághoz 
a burgonya-kenyér és a török-buzából égetett szesz dolgában.1) Az első 
jelenlés, az akkori tudományos irodalmi divat szerint modoros alapossággal, 
6 pontban adja elé. hogy : 1. mi a kenyér. 2. mi a különféle népek által 
használt kenyér közti különbség. 3. mi a burgonya. 4. miért jobb az 
ebből készült kenyér. 5. e növény haszna és 6. annak hatása az egészségre. 
Értekezése, a burgonyának azt a fajtáját emeli ki, amit az ő korában 
latinul: „helianthus" vagy „hcliantheum Indicum"-nak, magyarul pityóka 
vagy lót répának, németül „erd-pirn" vagy „erd-aepfelnek" neveztek, 
ellentélben a „lipsiai gyümölcs", „földi magyaró" vagy „szász magyaró-
alma" nevezetű burgonyával. Egyik rendtársa, a rend gyógyszerésze 
Kolozsvárit, aki nem rég jött meg „Indiából", a pityókában felis-
merte az indusok kenyéradó gyümölcsét. Különösen alkalmas még a 
pityóka sertéshizlalásra. Az egészségre igen jó hatású, lisztje csonttöré-
seknél összeforrasztó természetű, belsőleg véve pedig az aranyeret gyó-
gyítják vele. 

J) U. o. nr. 32. ós ad. nr. 32. 
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Másik jelentése 5 pontban elmondja, hogy: a szesz nem egyéb, 
mint olaj, mely erjedés által jön létre. A török-buzából a szeszt ugy 
állítják elö, hogy a csövek jól megtöretnek, liszttel üsszekevertetvén 
kovászszal a borszeszfőzéshez hasonlóan főzetnek. Más növényekkel is 
tett e tóren kísérletet, igy a „bromiá"-val (magyarul földi tök), sikerült 
is, de szagát más szagos anyaggal kell elnyomni. Ugyancsak 
sikerült a kísérlet a philipediával (magyarul varjumogyoró). Ugyané 
czélra egyéb gumós növények : igy a myrhidum (baraboly), cyclamen 
(disznóbab), ornythogaiae (madártej-dió), lathyrum (egér-dió), tribulus 
tribuloides (vizi mogyoró) is beváltak, sőt a fák nedve is. A szesz ki-
főzése után megmaradt anyag igen alkalmas sertések hizlalására. Végre 
fölveti azt a kérdést, vájjon az Erdélyben oly gazdag savanyuviz-források 
szesz előállítására közvetlenül, vagy közvetve nem volnának-e felhasz-
nálhatók. 

A február 1-i ülés kizárólag Fridvalszki ezen és előbbi terveivel 
foglalkozott. Először is a pitijókalcenyérrel, melyből maga Fridvalszki 
kétfajta kenyeret mutatott be : egyet merő pityókából, másikat kevés 
liszt hozzáadásával. A jelenlevő tagok inindakettöt kifogástalannak talál-
ták és felkérték Filtsch János tagot, hogy a sütőknél az e fajta kenyérrel 
nagyobb szabású kísérleteket tétessen. A török-buzapálinkát a társaság 
szintén megfelelőnek találta. 

Majd a turfa kérdése került szóba. Fridvalszki kétféle ilynemű 
földet mutatott be, egyet tégla, a másikat golyó alakba gyúrva. 
Mindkettőt izzó szénre vetve, látták, hogy csakugyan elégnek, és 
meleget adnak, habár sok tekintetben különböznek a külföldi, 
különösen a hollandi turfától. Erre a társulat Fridvalszkit a turfa nép-
szerű ismertetésének megírásával bizta meg, melyet aztán magyar és 
német nyelven ki fognak nyomatni, s az alapszabályok értelmében szét-
osztanak, hogy minél szélesebb körben váljék ismeretessé ; egyébként 
Fridvalszki kísérletéről a felséghez is jelentést tesznek. 

Április 19-én a tagoknak a főkormányszék ut ján tudomására jutott 
a kanczellária leirata, amely élesen bírálja a társulat eddigi működését, 
do egyúttal jellemzi a magas kanczellária atyáskodva akadékoskodó 
eljárását.1) 

Mindenekelőtt kifogásolja, hogy a pályakérdés feldolgozására 
nagyon is rövid időt szabtak, miért is a pályázat meddő maradt. Azt 
sem helyesli, hogy a pályakérdés első sorban a tagoknak adatott 
tudtára, és igy a nagy közönség abban a hitben lehet, hogy a pályá-
zatból ki van zárva. Zokon veszi, hogy az elnök személyében történt 

' ) U. o. nr. 34, és ad. 34. 
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változás későn esett tudomására. A jan . 15 i jegyzőkönyvből pedig 
arról győződött meg, bogy a társaság gazdasági ügyekben hivata-
losan is intézkedik, a mihez pedig nincs joga. Tagjaival a burgonyaterme-
lésről cs kőszénről értekezéseket irat, hololt e két tárgyról már számos 
könyv jelent meg, legjobb lesz, ha e kérdéseket a társaság elejti. Meg-
kérdezi továbbá a társaságot, vájjon van-e valami kinyomalásra érdemes 
munkálata, mert ez esetbon, annak szerzője kaphatná meg a pályadijat ; 
máskülönben a a földmivelés, állattenyésztés vagy erdőgazdaság köréből 
vett három legjobb értekezést fogja jutalmazni, egyenkint 50 forinttal. 
Elrendeli, hogy ezentúl a tagjainak szóló külön meghívókat hagyja el, 
ós a közönséggel ezentúl csak a havonkint megjelenendő tudositások 
révén érintkezzék. A társaság mentségét, hogy eddig miért nem tudott 
nagyobi) eredményt felmutatni, hallgatással mellőzi, de hozzáteszi, hogy 
ezentúl gyakorlati alapon működjék. Első sorban a földmivelés, állat-
tenyésztés és erdőgazdaság körére legyen figyelemmel. Hogy pedig a havi 
nyomtatott jelentések költségeit és egyéb kiadását fedezhesse, a 400 
forint segélyt erre az évre a kereskedelmi pénztárból elüzotesen kiutal-
ványozza, a mi pedig fennmaradna, azt jegyzőkönyvek vezetésére vagy 
más irodai munkákra fordítsák. 

Daczára, hogy a kanczellária a kőszén kérdését a társaság napi-
rendjéről levétetni rendelte, márczius 14-én a főkormányszék erre vonat-
kozólag több jelentést közölt a társasággal,1) melyeket Kendeffi Elek 
gróf, Ilunyadmegye főispánja küldött. Ezek között legérdekesebb 
ponori Petrik János szolgabíró „specificatiója, melyben deklaráltainak 
a borbátvizi processusban 4 helyt és az maezesdiben 1 helyt találtató 
égökönek helyei és azoknak Livádiához messzeségire való distancziái, 
nemkülönben az égö kőnek bövsége, és sokasága." E jelentés szerint a 
kutatások Petresz, Silly és Petrilla falvak határszélén történtek, ahol a 
„pereulu Gvinyi" árok mentén és a „pereu Plod.odsi" helynél csak 
keveset, de onnan nem messze már „bőven elégséges" kőszenet fedeztek 
föl, végre ismét más helyen „nagy tiszta kőszikla lévén afféle köböl", 
a kutatás nem volt eredménytelen. E kőszenet Kern József vajda-
hunyadi jószágigazgató ki is próbálta. A Zsil-völgyben ugyancsak cred-
ménynyel járt kőszén után Henthaller János bányahivatalnok (interimal 
Bcrgschaffer), aki erről jelentést is ir. 

A főkormányszék július 11-én a kanczellária márczius 19-iki 
rendeletét közli a társulattal,2) melyben több gazdasági kérdésre hivja 
föl figyelmét. Meghagyja, hogy a népet figyelmeztessék, hogy minél 

' ) U. o. Nr. 37, és ad. nr. 37. 
a) U. o. nr. 36. és ad. nr. 30. 
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egészségesebb bikákat tartson, azokat váltakozva használják, a borjukat 
a szokottnál tovább hagyják szopni, és 3—4 éves marhát ritkábban 
vágjanak. Az eleségül szolgáló vetemények termelésére nagyobb gondot 
fordítsanak. A juhtenyésztést illetőleg jelöljék meg az alkalmasabb 
vidékeket, és hogy mely időben kelljen az idősebb, alkalmatlan kosokat 
a nyájtól elválasztani. Az uradalmak felszólitandók juhnyájak beszer-
zésére, különösen a német fajtából. A lótenyésztésre alapos tervezetet 
dolgozzanak ki és jól hányják-vessék meg a dolgot. Tegyenek szigorú in-
tézkedéseket a falvak közelében lakó oláhoknál szokásos méh-puszti-
tások ellen különösen a rajzási időben. Szüntessék meg azt az elő-
ítéletet, mely némely helyen, de különösen Brassó környékén dívik, 
hogy a kétszer rajzott méhkasokat el kell pusztitani. Örök felállításá-
val és szigorú büntetésekkel védjék meg a méhészetet a pusztulástól. 

Igyekezzenek a len- és kender termesztését, és ezzel kapcsolatban a 
fonást népszerűvé tenni s azon legyenek, hogy az osztrák, karinthiai 
és durlachi bevándorlók a székely székekben telepedjenek meg, kik 
ott bizonyos segélyezés mellett a fonást meghonosíthassák. Minthogy 
pedig az oláhok az olajkészitésnél sok lent fogyasztanak, ennek 
valami pótlását kellene keresni a répatermesztésben. Végül mivel az 
oláh saruk (vulgo Oppinzen) készítésénél sok bőr vesz kárba és sok 
barom vágatik, felszólítja a főkormányszéket, intézkedjék, hogy e 
saruk tartósabban készüljenek, vagy legalább bízza készitésükett olyan 
mesteremberekre, kik a bőrrel takarékosabban bánnak. 

A lótenyésztés ügyét a julius 5-én kelt kanczelláriai rendelet újból 
figyelmébe ajánl ja a fökormányszéknek, melyet az véleményadás végett, 
julius 30-án közölt a társasággal.1) A rendelet azt kérdi, vájjon nem 
volna-e czélszerü, ha a kincstári csődörök a magánuradalmak közt 
osztatnának föl, annak idején ujak beszolgáltatásának kötelezettsége 
alatt. E végből jelöljék ki tehát azokat a vidékeket, a hol alkalmas 
tenyészkanczák találhatók. Azon esetre pedig, ha ilyenek egyáltalán nem 
volnának találhatók, az uradalmak és községek venni tartozzanak a 
kincstártól darabját 200 forinton, s azok elhultával ismét másokat 
vásároljanak. Eltartásukra a kincstárból fizetett 30 forinton kivül a 
hágatási dijjak szolgálnának, ezenkivül pedig a tulajdonos minden hágatás 
és ellés alkalmával egy-egy véka zabot kapna. 

A juhtenyésztés ügyében szintén külön rendeletet küldött a kanczel-
lária, melyet a főkormányszék kebelében fölállított kereskedelmi bizottság 
(cominissio commereialis) augusztus 7-én közölt a társasággal. Ebben 
elrendeli, hogy a kereskedelmi pénztár költségén, bizonyos számú jobb 

' ) U. o. nr. 36. és ad. nr. 36. 
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fajta spanyol és olasz kosok vétessenek s osztassanak ki a gazdák 
között oly módon, hogy azok fentartására, istállók épitésére s a juhoknak 
a szokottnál ritkább fejésére kötelezzék magukat, sőt kik e téren kitűn-
nének, meg fogná jutalmazni. 

A társaság mindezen kanczelláriai rendeleteket szeptember 5-iki 
ülésén tárgyalta. A szarvasmarhák tenyésztését illetőleg megjegyzi, 
hogy erre nézve a megyei hatóságok tehetnének legtöbbet. A juh-
tenyésztés előmozdítása már nehezebb, mert a nép sokkal szegényebb, 
semhogy a gazdaság ezen ágával foglalkozzék. 

A méhészetre nézve, minthogy tudomásuk van arról, hogy Brassón 
van valaki, a ki a méhanyák tenyésztéséhez értene, felkéri a városi 
tanácsot, hogy erről jelentést tegyen. 

A len- és kendertermelésről megjegyzik, hogy mivel ezt Erdélyben 
olajkészitésre és vászonszövésre használják, ehhez képest már az 
elvetésnél is külömbözően járnak el; az első esetben ritkábban, 
a másodikban sűrűbben vetik a lent. Egyébiránt a vászonszövésre hasz-
nált len termesztésére nem is minden talaj alkalmas, mig az olajlen 
bárhol is megterem. A lenolajnak pótléka könnyen megtalálható a répa-
termelésben, de a köznép azt már annyira megszokta, hogy nehezen 
tudna tőle megválni. A társulat azt hiszi, hogy a szövőipar terjedésével 
a lennek kizárólag erre a czélra való felhasználása magától fog elkövet-
kezni. 

Az oláh sarukról fölvetett terv kivihetőségében a társulat kétségét 
fejezi ki, főleg az iparosok csekély száma miatt. Felemiitendönek véli 
azonban, hogy mivel a bőr kikészítéséhez rendesen fiatal cserfákat hasz-
nálnak, ez az erdők nyilvánvaló pusztítására vezet. 

A társulat iratai közült nem érdektelen Lang Tivadar és Jánosnak, 
a felsölausitzi méhészeti társulat tagjainak emlékirata az általuk föl-
fedezett méhészeti újításokról, melyet azok Auersperg József erdélyi 
kormányzóhoz nyujlottíik be, s az a társulathoz tett át.1) Valami 
újfaj ta mézről szól, valamint a méhészetre kiváló hatású külföldi 
növények meghonosításáról. Felfedezésükről nein minden önérzet 
nélkül igy nyilatkoznak : „über die der Franzose stutzet, der Engellän-
der streitet, und die der gemeine Bienenwirth als eine Unmöglichkeit 
ansiehet . . 

Az 1772. év elején a főkormányszék leküldötte2) Antonius György 
hermányi lakosnak, a földmivelés körül tett tapasztalatairól szóló jelen-

9 II. o. nr. 42. 
2) 3119/772. 
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tését, melyben különösen azt ajánlja, hogy évenkint legjobb háromszor 
szántani. 

Febr. 13-án ülést tartott a társulat. Legelőször is két főkormányszéki 
rendeletet, -— melylyel kapcsolatban két munka érkezett — tárgyaltak. Az 
egyiket, mely a kőszénről szól, átadták Teleki Ádám grófnak, hogy azt 
latinra fordítsa. A másik a földmivelésről szóló, népszerű tankönyv 
volt, melyből kivonat készítését s ennek kinyomatását határozták, mely 
aztán az iskolamesterek által lesz tanitandó. 

Ezután áttérnek Uj egyházszék jelentésére, a méhészet ottani álla-
potáról. Itt a méhészetet csak közepes eredmény-nycl űzik, a kasokat 
márczius vége felé, lia az idő kedvező, teszik ki, május 1-én tisztogatják. 
Gonddal vannak, hogy egy kasból két rajnál több ne kerüljön ki, 
télre pedig száraz, se túlságosan meleg, se hideg helyre teszik. Külö-
nösen árt a méheknek a tartós zápor és jégeső. 

Ezután a főkormányszék kereskedelmi bizottságának tervezetét 
vették elő a nyersbőr dolgában, mely ugylátszik a már emiitelt oláh 
saruk ötletéből készült. A kereskedelmi bizottság legelőször is azt a ján-
lotta, hogy a szász mészárosok a nyersbőr árulásától tiltassanak el, 
amely rendszabályt a társulat az összes mészárosokra kivánná kiter-
jeszteni, csak az oláh „tábákárok", vagyis tabakos-irliások volnának 
alóla kiveendök. A második pont a gyakori marha-elhajtásokat volt 
mcggátlandó. A társulat a kereskedelmi bizottságnak ajánlott intézke-
déseit helyeselvén, csak azt véli még liozzáadandón&k, hogy a nyers-
bőr származási helyének megállapítása czéljából az állat lába, szarva 
és farka az eladás alkalmával a bőrön maradjon. A vargák és szíj-
gyártók felhivandók volnának, hogy vörös és fekete bőröveket is készítse-
nek, amiket az oláhok igen szeretnek viselni. Végül a legtöbb feldolgo-
zott bőrt eladó három kézművest megjutalmazni ajánlják, de hozzáteszik, 
hogy annak nyilvántartása bizonyos nehézséggel járna. 

Ezek után a társulat a lentermelés tárgyában a vármegyék és 
székek jelentéseit vette elő. Alsófejérmeyye jelenti, hogy területén alig 
foglalkozik valaki lentermeléssel, csak itt-ott elvétve olajkészités czél-
jából. Belső-Szolnok hasonló értelmű jelentést küld, okul hozva fel a nép 
nagy szegénységét, a termőterület szük voltát, a gyakori vizáradásokat 
és azt, hogy az oláhság csak nehezen szorítható földmivelésre. Ugyan-
csak semmi eredményt sem mutathat fel Boboka és Kolozs, nagyon cse-
kélyei Kraszna vármegye, mig Kővár vidéke ismét semmit. Udvarhelyszék 
jelenti, hogy területén a lentermcsztés csak nagy ritkán sikerül. Maros 
széken senki se találtatott, ki ezzel foglalkoznék, ellenben Szebenszékhen 
Schellenberg és Talmács körül a len jól terem s ott a Weigand müvét annak 
termesztéséről sikerrel osztották szét. Brassószéken történtek lentermeszlési 
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kísérletek, de a föld terméketlenségénél fogva meddők maradtak. A 
Sebesszéki bevándorlottaknak jelöltek ki ugyan földet a lentermelésre, 
de csak a jövő évben kezdhetnek hozzá. Szerdahelyszék jelenti, hogy a 
területén tett kísérlet bevált. Nayysinkszék ellenben a kedvezőtlen 
éghajlat miatt lentermelésre nem alkalmas. Közép - Szolnokban a 
lent oly csekély eredménynyel termelik, hogy a nép azt inkább 
csak olajkészitésre használja. Aranyosszékben alig van remény, hogy 
a lentermelés nagyobi) szabásúvá váljék. Med y íj esszékben a föld alkal-
matlan voltánál fogva még meg sem próbálták. Beszterczén sem, mivel 
a hozzáértők szerint a Weigand-féle kézikönyvben foglaltak alkalmazása 
sokkal több időt és fáradtságot igényelne, semhogy arra érdemes volna. 
Ujegyhdzszék jelenti, hogy a Weigand-féle népszerű kézikönyvben a len-
termelésről semmi olyast nem talált, ami már ismeretes ne lett volna. 

Elővették ezután a január 24-én kelt legfelsőbb rendeletet, mely 
a szegény sorsú nép jobb élelmezésére hívja fel a társulat figyelmét. 
A társaság elhatározta, hogy ez ügyben minden tőle telhetőt el fog 
követni. 

Az állattenyésztés dolgában is sok törvényhatósági jelentés érkezett 
be. Így Gyulafehérvár városa előadja, hogy a nép szegénysége miatt a 
juhtenyésztés be nem hozható. A brassói tanács jelentése szerint, 
legelök hiányában sem a marha-, sem a juhtenyésztés, mert a föld nagy-
részt szántóföldnek használtatik, nem fejleszthető, a nyers bőrből készült 
övek árulása pedig el volna tiltandó. Nayysinkszék helyi viszonyai nem enge-
dik meg a juhtenyésztést, s az oláh saruk használatát sem lehetne eltil-
tani, hacsak valami erőszakos intézkedéssel. A csernek semmiféle pótlékát 
nem ismerik. Medyyesszék a lakóknak elrendelte az egészségesebb bikák 
tartását, a borjuk több ideig való szoptatását, de a juhtenyésztést nem 
ajánlhat ják e vidéken, a föld mostohasága miatt, mely a lakosokat alig 
képes eltartani. A csernek ismerik ugyan egy pótlékát : az égerfa 
bimbaját, de ez se lenne képes azt végleg kiszorítani. Csilcszék előadja, 
hogy területén a lakosok a marhatenyésztés emelésére maguktól is 
mindent elkövetnek. De ennek nagy kárára van a Moldvából, a gyimesi 
szoros szabad átjárója, melyen át a marhavész könnyen bejöhet. 
Juhtenyésztésre a havasok alja a legalkalmasabb, mig az Olt vidékén 
az egészségtelen legelök miatt lehetetlen. A nyersbőr-saruk eltiltását 
előnyösnek tartja. Foyaras-sidék szintén tilalmat ajánl, de mivel oLt az 
oláh saruk igen el vannak terjedve, csak óvatosan lehetne eljárni, 
viselésüket meg kellene engedni, de az árulást szigorúan eltiltani. 
Juhtenyésztésre a vidéket nem tart ják alkalmasnak az egészségtelen 
legelök miatt, kivéve a havasok alját. 
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A pályakérdés ügyét is ezen ülés alkalmával döntötték el, hosz-
szasan ismertetve Fridvalszkinak, mint egyedüli pályázónak munkáját. 
Értekezése két részre oszlik, az első a trágyázással, a másik a 
szántással foglalkozik. 

Az első részben szerző először is Erdély földtani viszonyairól 
és éghajlatáról szól. 

Ezután áttérve a trágyázásra, elősorolja az e czélra szolgáló külön-
féle anyagokat: állati maradványokat, a márgát és meszet. A trágyázás 
egyik mesterséges módjául felemlíti azt, mikor nem a földet, de a be-
vetendő magot trágyázzák. Egyenkint tárgyalja a különféle földnemeket, 
a száraz, szikkadt („hungarice sziványos"), homokos, köves, krétás és 
fekete talajokat. Kifejti, mely időben kell trágyázni s a különféle vete-
mények alá milyen mennyiségben. Végül azt ajánlja, hogy a szolga-
birák a trágyázásban is tanítsák ki a köznépet s a kormány gazdasági 
tanszéket állítson fel. 

A második rész rajzban bemutat ja a különféle ekéket, különösen 
az Erdélyben használtakat : a „váltó-ekét", melynek elején „kormányos 
deszka" van, és melylyel kettős barázdát lehet szánlani, és a „koriilö 
ekét", de ennek leirása az ismertetésből hiányzik. Kifejti, miben áll 
a helyes szántás, a helyi viszonyokhoz képest, az egyenes, vagy 
a keresztben való-e. Az Angliában és Hollandiában szokásos szántást, 
mely az egyes barázdák közt három lábnyi tért hagy, Erdélyben nem 
ajánlja. Épugy nem az angolok szántó ekéjét, mely boronálásra is alkal-
mas. Legjobb módja a szántásnak : először hosszában, aztán keresztben, 
harmadszor vetés után. A társaság elhatározta, hogy, habár e munka 
nem felel meg szigorúan a kitűzött pálya kérdésnek, mégis, minthogy a 
trágyázás és szántás körül való eljárást megmagyarázza, a felségnek 
jutalomra fogja ajánlani. 

Az ülés utolsó tárgyát az Enyecli Sámuel kolozsvári órás által fel-
talált eke képezte, mely az eddigieknél szerinte sokkal könnyebben, 
kevesebb erővel használható, mivel hátulja keréken jár, úgyhogy 
olyan helyeken, a hol eddig hat igással szántottak, ehhez négy is 
elegendő. Szerkezete is ujitásszámba megy, mert tetszés szerint szabá-
lyozza a barázdák mélységét. A társaság felszólította Enyedit, hogy 
mivel a beküldött mintából annak hasznavehotősége nem vehető ki, 
készítse el találmányát természetes nagyságban, próbálja ki két-három 
szakértő előtt, és tegyen jelentést a sikerről. Egyébiránt Enyedit is 
ajánlják a felségnek némi segély kiutalványozására. 

A társulat utolsó működését egy méhészeti ánkethen (concerlalio) 
való részvétele képezte, melyet a főkormányszék kereskedelmi bizottsága 
hivolt össze, a maga részéről Bruckenthal főkormányszéki titkárt és 
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Offner szebeni szenátort küldvén ki, mig a társulat képviseletével : 
Möringor bárót és Schum Jánost bizta meg. 

Az ánket első ülését február 15-én tartotta, melyen mindenek-
előtt felolvasták a felség január 15-iki, az ánketet összehívó leiratát. 

Az ánketet előkészítő bizottság a törvényhatóságoktól jelentéseket 
kivánt be a méhészet állapotáról, melyek nagyobbára be is érkeztek. 
Hogy a méhészet akkori állapotát megismerjék, mindenekelőtt tehát e 
jelentéseket tanulmányozták, de azokból általános képet nem tudtak 
alkotni, az illető helyi viszonyokhoz képest különböző tartalma 
miatt. A jelentéseket három osztályba sorozták. Először : vannak 
vidékek, hol a rajok gyorsan szaporodnak, és jó táplálékot találnak, 
de alig gyűjtenek annyit, hogy érdemes volna a kasokat kiüríteni. Ebből 
következik, hogy az e vidékeken lakók inkább a méhészetet, mint a 
méztermelést tartva szem előtt, a kasokat adják el. E vidékeken gyor-
san tavaszodik, de a fák elvirágoztával a kirajzott méhek nem találnak 
méztartalmu növényeket. 

Másodszor : vannak vidékek, a hol a későn bekövetkező tavasz 
a méhek szaporodására káros hatással van ugyan, de a késő őszig gyü-
mölcsöző fák, és virágzó rétek bőséges mézet szolgáltatnak nekik. 
Ily helyeken a termelők más vidékről veszik a kasokat, melyeket őszre 
ismét eladnak. 

Harmadszor : vannak olyan vidékek, a hol a viszonyok mind a 
szaporodásra, mind a mézgyüjtésre egyaránt kedvezők. 

Az ánket elhatározta, hogy e jórészt a éghajlati viszonyoktól 
függő körülményeket alaposabban fogja tanulmányozni, a méhészetre 
hasznos vagy káros hatással biró növényekről kimutatást készíttet, 
és végül meg fogja vizsgálni, mely vidékeken űzik a méhgazdaságot 
okszerűbben. 

Márczius 14-én ismét ülést tartottak, melyen Soterius az ánket 
jegyzője a tövényhatósági jelentések alapján elkészült kimutatásokat 
bemutatta. Ebből kitűnik, hogy a vidéki jelentések az éghajlati és 
természeti viszonyokra alig fektetnek súlyt. Kivehető azonban, hogy 
a méhészetet legszorgalmasabban Kolozsmeyyében űzik, a hol a 
természeti viszonyok is a legkedvezőbbek. Április elején teszik ki 
a kasokat, május elején virit a cseresznye, június közepén van 
az első rajzás, és bizton bekövetkezik a másik, mely szintén eléggé 
kifejlődik. Egy kastól 8 kupa méz várható. Ehez legközelebb 
áll Gyergyószék, ahol egy kas 12 kupányi mézet ád, mert habár 
az éghajlat zord, mégis tavaszszal, viruló gyümölcsösök találhatók, 
mig augusztusban a haricska bő táplálékot nyújt a méheknek. Fejer-
me;/y eben az eredmény helycnkint már változó. Doboka, Középszolnok, 

G a z d a s á g t ü r l é u c l m i S z e m l e 1898. 2 2 
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Zaránd megye, valamint Maros, Aranyos, Bardées, Szeben, Segesvár, 
Nagysink, Ujegyház, Szerdahely szék, Foyaras, és Kővár vidék már 
sokkal mostohább viszonyok között van, de a méhészetet mégis némi 
haszonnal űzhetik. A Brassó vidékieknél az a szokás dívik, hogy 
szaporítás végett az uj rajokat összevásárolják. Aranyosszék panasz-
kodik, hogy tavaszszal igen későn tiltják ki a marhát a mezőkről, 
öszszel pedig korán hajt ják ki, ami által a mézadó virágok javarésze 
elpusztul. Itt is ápril elején teszik ki a kasokat. Medgyes város és szék 
jelenti, hogy területén a méhészet nem űzhető sikerrel. De ez nem áll, 
a felhozott akadályok nem jöhetnek tekintetbe, mert ott tényleg 
vannak méhesgazdák. Bélsö-Szolnokban, Udvarhelyszékben és Besztercze-
vidéken méhészet alig űzhető, az első kettőben a zord éghajlat, az 
utóbbiban a lakosságnak a földmivelés körül való elfoglaltsága állja 
útját. Kövárvidék pedig azt jelenti, hogy minden kisérlete a méhészet 
körül, a zord időjárás miatt dugába dőlt. Ugyanily értelmű Kraszna-
megye jelentése is. 

Bemutatták a méhészetre hasznos vagy káros növények lajstromát 
is,1) de sokkal érdekesebb ennél Fridvalszki jelentése a Gyergyószékben 
dívó méhészet állapotáról.2) Jelenti, hogy itt a méhek feltűnően na-
gyobbak, erösebbek a többinél. Kasokul nem kivájt fatönköket, vagy 
kosarakat, de nagyobbára fenyödeszkából készült ládákat használnak, 
melyekbe hársfaágak vannak tűzdelve. E galyakat január hóban szedik, 
ujholdnál, nehogy bennök a méhekre ártalmas hatású férgek legyenek. 
A bejárat igen kicsiny. Az uj kasokba, hogy a méhek megszokják, 
szegfűt tesznek, vagy azokat mézzel és borral kenik be. Ha tiszta fehér 
mézet akarnak, a kasokat földbe ássák és a szabadon hagyott bejáratot 
éjszak felé teszik. A kasoknak csendes, szélmentes helyet keresnek, 
melyet vályog, vagy kőfallal kerítenek be. Azokat dél felé állítják, még 
pedig nem a tiszta földre, hanem polezokra, melyek tetővel vannak ellátva. 

Évenkint minden kastól három rajt nyernek. A mézet ugy szedik, 
hogy a teli kasra üreset tesznek, melyet előbb mézzel és borral 
kentek be, azután a teli kast kifüstölik. A füstölésre rendszerint szárí-
tott ganéjt használnak, ha pedig a méheket el akarják pusztítani, bizo-
nyos gombafaj t használnak, melyet „puhatagnak" neveznek. 

A tolvaj, úgynevezett „kajtár méhek" ellen úgy védekeznek, hogy 
a méhes körül rózsákat ültetnek, mi által a dolgos méhek akkora erőre 
tesznek szert, hogy meg tudják védeni magukat ellenük. Különösen jó 
hatással van rájuk a szegfű, de még ennél is jobb a fehér mák, 

' ) A jegyzőkönyv mellett nr . 48/771. lit, A. 
2) U. o. lit. ß . 
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és a hársfa virága. Egy kastól legjobb esetben 10—11 kupa méz vár-
ható, de 5—6 minden esetre. 

Az ánket ezen előzetes anyag összegyűjtésével elkészülvén, a mé-
hészet jelenlegi űzési módját igy jellemzik: A mi a méhesek helyét illeti, 
azoknak csendes, szélmentes, száraz helyre van szükségük, de azért va-
lami pataktól vagy forrástól ne legyenek távol, s a napnak ki legyenek 
téve. Ezért ajánlatos a hegyek lába, vagy sikság. Jó, ha azok közelé-
ben közepes magasságú fák vannak, melyeknek ágaira a rajok leteleped-
hetnek. A Brassóvidékiek azt ajánlják, hogy ha egy helyen már nincs 
elegendő eleség, a kasok más alkalmas helyre, vagy a szőllőbe vites-
senek. 

A kasok rendesen fűzfavesszőből vannak fonva, kivül trágyával és 
hamuvegyülékkel bekenve. A kasok alá rajzás idején kosarakat tesz-
nek. Nagyságuk rendesen egy mérönyi. Tisztításukra szalmatüzet 
gyújtanak, és mézzel s borral kenik be őket. Itt felemiitik a Gyergyó-
vidékén használt fenyőfa-kasokat. 

Áttérnek a méhek betegségeire. Ezekről a jelentésekben kevés adatot 
találtak, csak .a brassói einlit valami „pestist", mely nemcsak a méheket, 
de a kasokat is megtámadja. Van még egy másik betegség is, németül 
„Hörner-Krankheit", mely a szárnyak elsárgulásával jár, s abban nyil-
vánul, hogy a méhek keveset röpülnek, s nem igen táplálkoznak. 
Betegségszámba megy az is, ha valamely kasnak királynője elvész, 
mert erre abbahagyják a munkát és elpusztulnak, vagy elszélednek. 
Ennek nincs más orvossága, mint oly rajból, hol több királynő 
van, az egyiknek átvitele. A tavaszi hideg esték, s az élelem hiányos 
volta is igen káros. Az első ellen ugy védekeznek, hogy a kasokat be-
ödik, az utóbbit mézzel pótolják. A méhpusztitó állatokat felsorolva, 
első sorban a molyokat emiitik, ellenszerül azt ajánlván, hogy a kasok alá 
mosatlan gyapjút tegyenek, melyre a "molyok rászállnak s könnyen 
elpusztithatók. 

A „kajtár méhek" onnan származnak, ha a méhek tavaszszal eleség 
hiján elhagyott kasokba jutnak. Ellenük üres kasokat állitanak fel, melyek 
belől mézzel és borral vannak bekenve, és oly szűk nyilásuak, hogy 
többé ki nem jöhetnek. A dolgos méhek kasainak bejáratát pedig trá-
gyával szokták bekenni, vagy „kutya-kaprot" tesznek elébe. Szokás még 
az általuk megtámadott kast más helyre vinni. A herék kipusztításában 
segítségére kell lenni a méheknek ; igy Dobokában vékony gályákból, 
vesszőkből a kasok bejáratára rácsot csinálnak, melyen a dolgosok 
ugyan keresztül bújhatnak, de a herék, mivel nagyobbak, fennakadnak. 

Az egerek ellen macskákat kell tartani a méhesek közelében, a 
télire eltelt kasokat pedig diófalevelekkel, ós németül „Zinkraut"-nak 

22» 
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nevezett növénynyel kell körülvenni. A fecskék és verebek szintén ártal-
masak. A békák s kigyók ellen pedig mérgezett tejet kell a méhesbe 
tenni, a hangyabolyok pedig elpusztitandók. 

A méhtenyésztés körül előforduló munkák, évszakok szerint ezek : 
A kasok szabadba való kitétele, különösen kedvező helyeken márczius 
közepén történhetik, de április közepénél semmiesetre sem később. 
A kasok polezokra rakatnak, nyilasaikkal a nap verőfénye felé, még 
pedig nem körben, de egyenes vonalban. A méhes körül levő füvet 
gyakran kell kaszálni, de még jobb, ha azok körül fövényes a föld. 
A kasokat a „kajtár méhek" ellen alul és a bejáratoknál is trágyával kenik 
be. A gyöngébb kasokat mézzel kell táplálni. A kasok ezután meg-
tisztíttatnak, némelyek szerint mindjárt a kitétel után, mások ez időtől 
számított 14 napig várnak. A megromlott lépesmézet ki kell venni, ezt 
pedig onnan ismerik meg, ha a méhek az olyat elhanyagolják. A jó 
lépesmézből pedig csak a tetejéről kell egy keveset levenni, s azután 
azt borral bekenni. Májusban meg kell vizsgálni a kasokat, ha vájjon 
van-e mindegyikben méh-anya. Ennek jelei : u j nemzedék jelenléte 
a sejtekben, s a méhek fokozott munkássága. Oly kasokba, melyekből 
kiveszett, más rajokból kell szerezni. 

Erdély több vidékén a mcbek május közepén rajzanak. Ilyenkor 
tehát a szük kijárat kibővitendő. A rajzás előjelei : szokatlan zúgás 
a kasokban s a méheknek a kas körül való sürii röpködése. A kasokat 
a raj befogadására elő kell készíteni, száraz ganéjjal bevonni, belül 
pedig szalmatüzzel vagy szurokkal füstölni. Mikor a raj kiszáll s 
valamely fán vagy cserjén letelepedik, rögtön oda kell vinni a kasokat, 
hogy abba szálljon és el ne mehessen. Ha nem akarna bemenni, ganéj-
füsttel kényszeritendö, és fövény hintendő reá. Mikor a raj már a kasban 
van, az ahhoz a helyhez közel, ahol tartani akarjuk, leteendő s lombbal 
befedendő, nehogy más raj is szálljon belé ; szürkületkor pedig helyére 
kell vinni és a nyilást ganéjjal bekenni. Némelyek azt mondják, 
hogy az újból kitörő rajt semmi módon se lehet visszatartani, 
inert előbbi kasukba visszatérnek. Egy kas 2—3-szor rajzik óvenkint. 
sőt az uj ra j ismét ujat bocsát. Ha tehát az első rajzás korán történik, 
a második, sőt harmadik sincsen kárára a kasnak. Nagyon ritkán történik 
azonban, hogy a harmadik rajzás után a kasban lévők elég erősek 
legyenek, s nem is találnak elegendő táplálékra s így gyakran nem 
is életképesek. Ennélfogva sokan a harmadik rajzást azzal akadályozzák 
meg, hogy a régi kasra ujat tesznek, miáltal a méhek abban uj tért 
nyernek. Szokás m i g az uj nemzedéket a sejtekbon elpusztítani és a 
heréket elölni ; vagy a lépesmézböl elvesznek egy keveset, mi által 
a méhek, uj munkát találván, élvonalnak a rajzástól. 
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Rajzás után a méhek mézkészitéshez. gyűjtéshez látnak. A 
heréket ilyenkor el kell pusztítani s a teli kasokra ujak teendők. 
A nyilás egy kis rés kivételével betapasztandó. Brassó vidékén szokás-
ban van, hogy az aratás után (aug. 10—20.) a kasokat a hermányi 
kertekbe viszik, a hol a haricskavetéseken bőséges ellátásuk van. 
Mondják azonban, hogy az ott gyűjtött méz nehezen tehető el, s hogy 
a méhek a nyár multával elpusztulnak. 

A méhek télire való megtartására olyanokat kell kikeresni, melyek 
a jövő évre legtöbb reményt nyújtanak. A Brassóvidékiek ennek öt 
ismertető jelét jelentik: 1. A kasban elegendő számú méh és a 
sejtekben uj nemzedék van. 2. A lépek szine fehér vagy sárga. 
3. Legyen a kasban méh-anya. 4. A sejtek sürüek legyenek, telve mézzel. 
5. A méhek egészségesek legyenek. Az eltartásnak két módja van: október-
ben, az első dér alkalmával a kasokat száraz pinczébe polezokra keli rakni, 
vagy pedig a méhes maga födendő be deszkákkal, a kasok száraz 
szalmába csavartatván. Ez azért ajánlatosabb, mert igy a méhek zavar-
talanul maradnak, mert ha felébrednek, ugy mondják, sok mézet fo-
gyasztanak. 

A méz- és viaszkivevésnek más módja nincs, mint a kasok s a 
benne levő méhek elpusztítása, kivéve a gyergyóiaknál, kiknek külön e 
czélra készült kasaik vannak. 

Ezekben ismertetvén a méhészet jelenlegi állapotát, az ánket 
áttért azon módokra, a melyek a méhészet felvirágoztatására ajánla-
tosak volnának. Itt először is megjegyzik, hogy e tekintetben mindent a 
gazdáktól kell várni. Némely helyről oly jelentés érkezett, hogy ott a 
méhészet teljesen ki van zárva, de ez aligha áll, mert a helyek külön-
féleségéhez képest különféle módon lehet eljárni, s Erdélyben alig van 
hely, mely a méhészetre egyik vagy másik előnyös tulajdonságot fel 
nem mutathatná, amint ezt a hideg, zord éghajlatú Brassó bizonyítja. 
Azt véli tehát a bizottság, hogy a népnek nemcsak alkalmat kell adni 
méhtenyésztésre, de fel kellene szólítani kísérletezésre azon vidékeket 
is, melyek állítólag a méhészetre egyátalán nem alkalmasak ; kérdés, vájjon 
a hatóságok útbaigazításával, jó példájával a mostoha természeti viszo-
nyokkal nem lehetne-e megküzdeni. 

A méhészet leginkább az által hozhat • jobb állapotba, ha az arra 
hasznos növényekre nagyobb gond fordíttatnék. Ennek három módja 
van. 1. Oly vidéken, hol ily növények maguktól megteremnek, azok 
lehetőleg megkíméltessenek, például a hársfák ki ne vágattassanak s 
a barmoknak a legelőre hajtása is megszorittassék. 2. Oly helyek keres-
tessenek ki, a hol e növények legjobban megteremnek, pl. tavaszi és 
őszi tilos legelök, a hol méheseket is lőhetne alkalmazni; ezenkívül a 
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Brassóvidékiek példája is követendő, a kik lia t. i. egy helyen elfogyott 
az eleség, a méheseket más alkalmasabb helyre viszik. 3. Oly helyeken, 
a hol kevés az eleség, ilyen növényeket iiltessonek, vagy vessenek, 
különösen ha egyéb gazdasági hasznát is veszik. 

Különösen fontos e tekintetben a gyümölcstermelés, melynek ismét 
három módja van, hogy ter jedjen: 1. Hogy a közös földeken levő 
gyümölcsfák a jobbágyok közt szétosztassanak, vagy a hol ez nehéz-
séggel járna, a jobbágy, ki gyümölcsöst akar ültetni, e czélra szabad 
területet kapjon oly meghagyással, hogy amig azt fentartja, birtokában 
maradjon. A lakosság fejenkint is, szigorúbb rendszabálylyal utasitaudó 
volna, hogy legalább egy-két gyümölcsfát ültessen, mint ez a határőr-
ezredek területén már meg is történt. 

A vetemények között legfontosabb a haricska (Heidenkraut, Buch-
weitzen) ; ennek termelését különösen ajánlják, továbbá a lóherét, 
melynek a marhatenyésztésnél is különös hasznát vehetik. A tarlókon 
való legeltetés pedig egyszerűen eltiltandó volna. 

A hasznos növények ismertetésére nézve alkalmas eszköznek tar-
tanák, ha a brassói Lang testvérek az ő kertjökből herbáriumokat állí-
tanának öszsze. A mi a lajstromban kártékonynak feltüntetett növé-
nyeket illeti, azok mint ilyenek a nép előtt eléggé ismeretesek. Külön-
ben a bécsi méhészeti isicola, melyet a felség bőkezűsége alapitott, e 
tekintetben is bő felvilágosítást fogna nyújtani. A brassóiak is fel volná-
nak szólitandók, hogy tapasztalataikat s tudásukat a néppel közöljék. 
Felemlíti az ánket, hogy vannak már magyar nyelvű könyvek is : az „Er-
délyi méhetske", és egy másik, melyet Alsófehérvármegyo mellékelt 
jelentésében. 

Végül a méhészet jelenlegi állapotában észlelt hibákat ezekben 
sorolják elö : 1. A kasokból a lépesméznek legrégibb része ki nem 
vehető az egésznek szétbontása nélkül. 2. Ez némileg a lépesméznek 
ujabb részehe is áll. 3. A méhek az ártalmas állatok ellen nem tudnak 
kellőleg védekezni. 4. A lépesméz könnyen megpenészedik. 5. Tavasz-
szal, ha hirtelen hideg áll be, nem tudják a kasokat kellőleg megvé-
deni. 6. A kasok szükség szerint se nem nagyithatók, sem nem kiseb-
bithetök, miáltal a méhek vagy túlságos kicsiny, vagy nagyon is tág 
helyet kapnak. 

A méhekre kártékony állatok között különös gond forditandó 
az egerek és molyok pusztítására. Igen hátrányos az a körülmény, hogy 
a méheket eleség híján csak mézzel lehet táplálni, próbák teendők, 
vájjon e czélra nem alkalmas-e a sózott tej, vagy szilvalé. A Brassó-
vidékiek felszólitandók, hogy az általuk ismert mesterséges rajzás mód-
ját fejtsók ki. Felemlítik még azt a szokást, hogy némely vidéken a 
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rajokat összekeverik, p. o. másodrajzásu méheket az első rajzásból-
valókkal, miáltal azt akarják elérni, bogy a később rajzottak, melyek 
rendszerint gyengébbek, az erősebbekkel lévő együttlét által pótolják ki 
természeti hibájukat. 

Végül az ánket kívánatosnak tartja, hogy a méhészet terén való 
kísérletezésre, az erdélyi füldmivelö egyleten kivül, a vidéki méhészeti 
társaságok, p. a brassói és a kőhalmi volna felszólitandó, valamint az 
összes birtokosok és falusi lelkészek, a kikről feltehető, hogy bővebb 
ismereteik vannak. 

Az első erdélyi főldmivelö egyesület 1772. november 5-én 28) szűnt 
meg, illetőleg beléolvadt a főkormányszék keretében működő kereskedelmi 
bizottságba. Eddig sem volt különben egyéb, mint a kanczellária és főkor-
mányszék gazdasági közege, amelyhez aktákat tettek át bürokratikus 
elintézés végett. Igazi egyesületi élet egy perezig sem volt benne, azért 
nem is lehetett életképes. A Mária Terézia-féle atyáskodó gazdasági 
politika nagy reményeket kötött a gazdasági egyletekhez, de nem tudta 
belátni, hogy ezek csakis autonóm egyleti élet s független felfogás mel-
lett virágozhatnak, de ezeknek az életföltételeknek a kormány már 
elvileg is ellensége volt. 

2S) 9798/1772. E. T. K. 0 . szám. 



ADATOK. 
EGY 1770. ÉVI FRANCZIA EMLÉKIRAT MAGYARORSZÁG 

FÖLDMIVELÉSÉRÖL. 

Az alábbiakban egy hazánkba vetődött franczia embernek, Serionne-
nak,1) terjedelmes emlékiratát adjuk, melyben Magyarország iparának, föld-
müvelésének fejlesztéséről és javításáról, valamint az ez ügyben szükséges 
telepitésröl szól. Batthyány Tivadar gróf szolgálatában állván, bizonyára 
volt alkalma az itteni gazdasági viszonyoknak közelebbi megismerhetéséhez. 
Később mint valamely kir. kamarai birtoknak jószágigazgatója, talán egyenes 
felszólításra irta meg ezen javaslatát, melyet Mária Terézia 1770. szept. 
18-án azon meghagyással küldött meg Eszterházy gróf kanczellárnak, 
hogy azt a kanczellária tüzetes vizsgálat alá véve, ennek eredményéről 
s arról, amit az emlékirat Magyarország benépesítéséről, földmiveléséről 
stb. javasol, tegyen részletes jelentést. 

Serionne emlékiratában főleg az iparnak fejlesztését, s a kivitel 
szempontjából szükséges csatornákat ajánlja. Szükségesnek tar t ja 
továbbá a földek czélszeriibb művelését, magtárak felállítását, valamint 
azt, hogy az ország főurai, nagybirtokosai a közjó és közhaszon érde-
kében e tekintetben a kormánynyal egyetértve működjenek. Szerinte 
Magyarország délvidékén a földmüvelés elhanyagolt állapotban van, a 
felvidéken pedig egyáltalán rossz ; nagy súlyt fektet a lakatlan puszták 
(praedia, terrains monstrueux) benépesítésére és gondos müvelésére. 
Magyai'ország termékenységét kiválónak mondja, ugy, hogy kellő müvelés 

9 Serionne József Zakkariás, Chatillonban (a Dauphinben) született 1709-ben. 
Meghalt 1792-ben Beesett. Egy ideig Parisban ügyvédeskedett ; 1762-ben már Brüssel-
ben találjuk, hol eredménytelenül keresve állást, 1766-ban Bécsbe ment, hogy itt 
próbáljon szerencsét. E terve sem sikerülvén, 1769-ben Batthyány Tivadar gróf 
szolgálatába állott, aki főleg gépészettel foglalkozott, s éppen az időben tett 
technikai kísérleteket egy viz elleni hajózásra alkalmas készülékkel ellátott 
hajóval ; a gróf ezen és más tervei megvalósítására alkalmasnak találta Serionnet, 
aki 1774-ig szolgálatában is volt. Batthyány 1790-ben 20 évre nyert szabadalmat e 
találmányára, melyet 1797-ben Bécs mellett ki is próbált, és lia az egykorú tudósí-
tások a valóságot nem túlozzák, fényes sikerrel. Többet azonban erről nem tudunk. 
Ezen dunai út ja , valamint egyéb terveinek kézira ta i : a Dráva, Száva és Kulpa folyók 
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mellett — hozzávéve azt a szerencsés körülményt, hogy a magyar 
paraszt kitartó, szorgalmas és kevéssel is beéri — páratlanul állana 
egész Európában, holott igy a tényleges haszon nem áll arányban azzal, 
amelyet különben el lehetne érni. 

A közepes termésű, sik földön müveit szöllöknek szántóföldekké 
való átalakítását ajánlja. 

Elsőrendű dohányt mutathatna fal Magyarország, ha a termelésre 
nagyobb gondot fordítanánk. 

A marhatenyésztés szempontjából a Hollandiában divó rendszer 
mellett foglal álláspontot. 

Tervei keresztülvihetéséhez azonban az ezeket érintő törvények 
czélszerü módosítását, nemkülönben — Ö Felsége pártfogása mellett — 
a telepítést főkclléknek állítja oda. 

Egy-egy települőnek, illetve települő családnak házat, kertet, 2 
tehenet és körülbelül 3 hold földet szán ; üdvös példa gyanánt említve 
Batthyány Tivadar grófnak saját birtokain eszközölt telepítését. 

A kanczellária nem osztotta Scrionne nézetét ; bírálatában annyira 
csak elméletinek tar t ja javaslatát, hogy gyakorlati értéket nem tulajdonit 
annak, már csak azért sem, mert Serionne csak hallomásokra alapítja véle-
ményét. Emlékirata egyébiránt (megtartva a régies helyesírást) igy szól : 

M e m o i r e 
s u r l a p o p u l a t i o n e t l ' a g r i c u l t u r e d e l a H o n g r i e . 

AJ Sous le nom de la Hongrie en comprand la Croatie et 
l'Esclavonio. 

Si lorsqu'on parcourt une Capitale, une grand ville où même un 
ville quelconque, on vouloit savoir d'où le peuple tire ses moiens de 
subsistance et en même tems les moiens de payer les impôts, on 

hajózhatóvá tételére vonatkozólag, melyekben bizonyára Serionne-nak is része van, 
Apponyi Sándor gróf levéltárában vannak. Serionne 1774-ben állítólag valamely kir. 
kamarai jószágot vett bérbe, mig mások szerint annak csak jószágigazgatója volt. 
Politikai, históriai müvei mellett különösen nemzetgazdászati művei érdemelnek 
figyelmet, min t : „Les intérêts des nations de l'Europe développés relativment au com-
merce", (Legden, 1760., 4°) 2 kö te t ; később Parisban, Amsterdamban (1767., 12°) 
4 kötetben, sőt német fordításban is megjelent. Továbbá ; „Le commerce de la Hollande 
ou Tableau des Hollandais dans les quatre parties du monde", (Amsterdam, 1785—68., 
12°) 3 köt . ; „La Richesse de la Hollande, (Londres, Legden, 1767., 12°) 3 köt., melyet 
állítólag Lwzac-kal együtt irt. Halála után jelent meg Lampredi József olaszul irt 
müvének fordi tása: „Du commerce des peuples neutres en temps de guerre, (La Hage, 
1793., 8°) 2 köt. Élete folyásáról Ausztriában, de főleg Magyarországon való műkö-
déséről úgyszólván semmi adat sem ismeretes. Bővebben ld. Wurzbach : „Biographi-
sches Lexikon"-M, Batthgáng Tivadart illetőleg a Pallas Lexikona II. kötetét. 
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remonterait promptément à la source de toute richesse publique, et 
particulière. On la trouvéroit cette source dans l'agriculture, dans le 
sillons, et sous le chaume du laboureur, et dans la cabane du berger ; 
il serait facile ensuite de voir les moiens d'entrétenir et d'accrôitre 
celte source d'écarter de l'administration tout ce, qui tend à la dété-
riorer où à la détruire: et l 'on serait bientôt convaincu que ce n'est, 
que par l 'entretien et l 'accroissement de cette source, qu'on peut 
accroître la prospérité national, la force de l'état et la bonheur du 
souverain. Combien do vérités on répété sans cesse, et qu'on ignore ? 
Celles cy ne sont elles pas de ce nombre ? n'est on pas autorité à le 
croire, lorsqu'on observant nos gouvernemens modernes, nous voions 
dans l 'administration de leurs finances une multitude d'impôts, qui 
détruissent sans cesse la source de l'impôt. 

Il importe de nous arrêter un moment ici à quelques vérités, qui 
parôitront peut être triviales, qui devraient l'être comme toutes les 
grandes veritées utiles, et qui cependant ne le snot point; parce 
qu'elles sont couvertes du voile, du préjugé, que personne ne se donne 
la peine de lever. 

On croit communément, que le peuple des villes, abstraction faite 
les habitans, qui y vivent de leurs rentes, ou d'emplois, paye des 
impôts au souverain ; et que dans celle ou le peuple est pauvre, il 
n'est pauvre, que pareequ'il y succombe sous le poids des impôts. 
C'est une erreur, dont il est facile de se convaincre. Cette classe des 
habitans des villes, qu'on nomme le peuple, n'a d 'autres fonds, que 
son industrie : C'est de ce fonds uniquement qu'il tire sa subsistance, 
et les moiens de paier l'impôt ; en sorte, que le prix de son industrie 
augmente à mesure, que le souverain donne des accroissemens à 
l'impôt. Car c'est une vérité incontéstable, que chaque individu pense 
en même tems, en payent l'impôt aux moiens de se rembourser aux 
dépens de son voisin et de ses relations. En conséquence il met son 
industrie à un plus haut prix, et par cette raison l 'augmentation du 
prix dévient générale. C'est là la cause de la cherté de toute main 
d'oeuvre. Qu'on suppose pour un moment la classe dès seigneurs, 
rentiers et emploiés absente de la ville, alors l'impôt y devient abso-
lument nul. Non seulement le peuple est dans impuissance de le paier : 
mais ils est forcé à la désertion pour aller chercher ailleurs des moiens 
de subsistance. C'est donc la classe des seigneurs, rentiers et emploiés, 
qui seule paye l'impôt et ce paiement se trouve dans l'acroisseinent 
donné à leur dépense par l'impôt. Tout ce qui résulte de l'impôt et 
de l'excès, c'est que les consommations se réssérrent. 

L'economie de la prémiere classe résserre alors les moiens de 
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subsistance do la seconde. Le peuple devient pauvre, non par le 
payement de l'impôt, au quel il paroit soumis ; mais parcequeles 
moïens de subsister lui menquent, pareequ'il a moins d'objets pour 
exéreer son industrie, où n'en plus du tout. C'est là tout ce qui resuite 
de l'excès de l'impôt dans les villes. Il faut alors diminuer l'impôt où 
souffrir le dépérissement où la désertion du peuple. Le ministere de la 
Finance, n 'a qu'un seul moien de soutenir l'impôt sans éprouver cet 
inconvénient : il doit rémontrer à la source de l'impôt, qui no se trouve 
que dans les Campagnes. S'il ne peut point accroître cette source, la 
finance se trouve portée au periode le plus destructif de sa source, et 
conséquemmont de tout révénu public et particulier. Cette source ne 
se soutient, que par les consommations. Si l'excès de l'impôt les res-
serre dans les villes, ámoins qu'une grande exportation chez l 'étranger 
n'y supplée, tout est perdu. Le rentier et l'emploié doivent s'appouvrir 
par l'impossibilité où se trouvent les finances de paier ; et le seigneur 
voit décroître ses revenus par le défaut de consommations. 

Toute l'attention du ministere de la Finance doit donc se porter 
à accroître l'agriculture par les consommations des villes, et par l'expor-
tation chez l'etranger ce qui ne peut se faire, que par l'industrie et le 
coinmérce. Mais lorsque le ministere a porté par l'abus du credit public 
les charges de l'état aus dessus de ses forces naturelles ; lorsque pour 
soutenir les charges on a épuisé par l'excès des impôts toutes les rés-
sources de l'industrie et du commerce ; lorsque cet excès se trouve 
porté au point d'avoir excessivement encheri tout main d'oeuvre, rés-
serré les consommations, et l'agriculture ; tant par la diminution des 
consommations que par la cherté de la main d'oeuvre ; on ne doit voir 
dans l'état qu'une puissance artificielle élevée aux dépens de sa puis-
sance naturelle ; et une édifice que la moindre secousse doit renverser, 
dont la chiite doit être suivie de grandes calamités et d'une extreme 
foiblesse. 11 faudra alors un siècle pour rapéller cet état à sa puissance 
naturelle. Telle est la situation de l 'Angleterre; tel est l'effet qu'a pro-
duit chez cette nation l'excès de l'impôt sur les consommations. C'est 
dans cet excès, qu'on doit voir la cause des disettes de grains, que 
cette nation éprouve depuis tant d'années, substituées à une abondance 
qui depuis la revolution fornuissoit tous les ans à une exportation im-
mense de grains. 

Le même excès des impôts, mais d'impôts d'une nature et d'une 
forme differente produit en France la même cause d'une disette per-
manente. 

Comment séroit il possible que ces deux gouvernemens soutins-
sent la somme d'impôts, que demande le poids des charges de l'état, 
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pendant que l'excès de l'impôt y détruit sans cesse la source de l'im-
pôt, et y multiplie nécessairement les non valeurs à l'infini. Un revo-
lution funeste devient nécessairement forcée : On peut en éloigner le 
moment a force d 'ar t : C'est là ce que l'Angleterre fait depuis longtems. 

Que n'a-t-on pas fait et écrit chez ces deux nations sur les causes 
de leurs disettes pérmanentes ? il est singulier qu'il n'ait paru chés ces 
nations éclairées aucun écrit où l'on ait reeonnû la vraie cause d'une 
si grande calamité, et qu'on n' y ait pas vû que l'excès des impôts 
quoique différents y a détruit les ouvriers de 1' agriculture, et consé-
quemment la source des richesses de l'état. C'est cette cause de la 
disette, qu'il importe d'examiner ici. 

Pour être sensible aux encouragemens que demande l'agriculture 
d'un état et aux vrais moiens de rendre abondante cette source de sa 
vraie richesse, il faut considérer l'agriculture comme une manufacture. 
L'agriculture a comme les manufactures, des ouvriers et des entrepre-
neurs. En Angleterre, on a rendu par les droits sur les consommations, 
les journées des ouvriers trop cheres. Il en est résulté, que les frais de 
l'agriculture ayant absorbe le bénéfice de l 'entrepreneur, ce luici a ête 
forcé d'épargner sur les f ra is : il a moins cultivé, et moins b ien: de la 
un grand nombre d'hommes tombés en non valeur, la diminution du 
nombre d'ouvriers et de la somme de productions. En Farnce on a 
détruit les ouvriers de l'agriculture par des impôts personnels, qui en 
leur enlevant une partie de leur subsistance, en ont forcé un grand 
nombre à se repandre sur les grand chemins pour tendre la main où 
le pistolet aux passans, où à s'expatrier. C'est ainsi qu'en France et en 
Angleterre on a repandû la stérilité sui' les Campagnes. 

L'Angleterre a trouvé dans la taxe des pauvres une ressource pour 
ces ouvriers oisifs ; ressource funeste qui encourage la mendicité, et qui 
est aujourdhui un poids accablant chés cette nation. Le gouvernement 
François a eû récours à une augmentation de maréchaussée répandue 
sur les grands chemins, et enfin à une loi, qui défend les emigrations. 
Comment ose t o n se flatter d 'arrêter par de tels moiens le cours rapide 
de la déstruction, que cause l'excès des impôls ? Cet excès a donc 
détruit cette classe d'hommes, qui est précisément la plus necessaire et 
la plus precieuse a l 'état; celle qui n'a que des bras où fort peu do 
chose avec tes bras, sans le secours de la quelle il est impossible aux 
grands propiétaires de mettre les terres en valeur, et qui vivifie la 
source de toute richesse publique et particulière. Le même vice existe 
dans une partie de l'Allemagne. 

C'est sur ces principes, qu'il faut examiner la population de la 
Hongrie, et s 'arrêter aux moiens qu'on peut emploier pour élever ce 
Royaume à l 'état de richesse et de prospérité, dont il est susceptible. 
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Le prémier encouragement ii donner à l'agriculture de la Hongrie, 
c'est l'exportation par le commerce : l 'observateur a proposé d'en ouvrir 
les canaux par la navigation dos rivieres, comme devant être la base 
incontestable de l'agriculture sans la quelle tous les autres encourage-
mens, que démande l'agriculture, seraient absolument donnés en pure 
pérte. A ce premier moien l'observateur a ajouté l'amélioralion facile 
à donner à la culture des terres, aux sémences, aux preparations, et 
au logément des productions, et enfin aux bestiaux. Mais tous ces 
moiens emploies avec tous les soins, et l 'exactitude que l'exige un 
intérêt si important, et si précieux a l'état, ne sont point encore 
suffisans pour donner à la Hongrie toute la somme de richesses 
annuelles, qu'elle peut produire. Il faut emploier encore un aulre moien 
dont l 'importance mérité toute l'atention du gouvernement' et celle de 
tous les magnats, qui doivent par amour patristique et en même tems 
pour leur intérêt personnel concourrir avec le gouvernement à le 
mettre incessament en activité. 

Pour connoitrc l ' importance de ce moien, et la facilité, qu'on a 
de l'emploicr avec un grand succès, il est necessaire d'examiner la 
population actuelle de la Hongrie rélativement à l'etcndic de ses terres 
á la nature, et à la division des propriétés à l 'usage des corvées, et 
à quelques usages politiques. 

11 faut rapeller ici des principes chcrs à l 'humanité, qui sont le 
premier fondement de la prospérité publique. Il faut réconnoitre trois 
propriétés qui doivent être inviolables, et qui se concilient avec tous 
les devoirs de la société : la propriété de la personne, celle de l'in-
dustrie, et celle du domaine. Si l'on donne atteinte à l'une de ces 
trois propriétés, on détruit infailliblement d'une main l'édifice, qu'on 
veut élever de l 'autre. 

La population de la basse Hongrie rélativement à l'agriculture, est 
indigente. Celle de la haute Hongrie l'est à l'excès. Toutes les terres 
sont cultivées à peu de chose prés dans la basse Hongrie, et le sont 
mal. Dans la haute Hongrie une partie des terres est encore plus mal 
cultivée, et l 'autre partie qui est présque aussi étendue, ne l'est point 
du tout : c'est celle qui compose les terrains, qu'on nomme dans le 
pais, terrains monstrueux. 

Quand on a dit qu'il n'y a pas une pouce de terre en Hongrie, 
qui n'ait un propietaire, pour éloigner l'idée des soins que demande 
l'agriculture de ce Royaume, on a dit une bien cultivée? C'est de 
l'usage que les propietaires font de leur propriété des dévoirs de ces 
propielaires, et des secours, que le gouvernement peut leur donner pont-
les engager à les remplir qu'il faut s 'occuper: or quels sont les devoirs 
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de propietaire ? C'est incontestablement de tendre sans cesso à amé-
liorer son heritage, de preparer et de multiplier par toutes les produc-
tions possibles, de nouvelles subsistances pour la population actuelle et 
pour la population future : do travailler ainsi pour l'état et pour l 'huma-
nité en travaillant pour soi. C'est donc sur la nature et sur la qualité 
des terres, sur la distinction à faire des propriétés, et sur leur ordre, 
qu'il faut porter sa premiere attention. C'est là qu'il faut chercher la 
seconde cause de l'indigence de l'agriculture du Royaume, et les 
moyens de la rendre florissante. 

C'est une vérité généralement reconnue, que presqus toutes les 
terres de la Hongrie sont de la clfisse la meilleure de l 'Europe, et sont 
d'autant meilleures qu'on s'est borné jusques à present à des labours 
extrêmement superficiels ; qu'on n'a fait en quelque sorte, que grater 
simplement la superficie des terres pour les rendre fertiles ; en sorte 
qu'en y donnant un peu plus de soiens par de bons labours, on se 
procurera par tout des terres viérges sur la surface, et on rendra 
toutes les terres extrêmement fertiles sans le secours d'aucun engrais. 
C'est le seul pais de l'Europe, qui presente à la bonne culture un si 
prodigieux avantage; et des instructions fort simples, faciles à saisir, 
jointes à l 'ouverture des canaux du commerce, et à la facilité de l'expor-
tation, mettent les propiétaires en état de profiter de cet avantage. 
Mais dans l 'état où se trouve la population de ce Royaume, les 
propriétaires ne sauraient profiter de cet avantage, que trés impar-
faitement, et il s'agit d'en tirer une somme immense de richesses 
pour l'état. 

On peut diviser généralement les propriétaires de la Hongrie en 
deux classes : Les grands propriétaires, qui sont les seigneurs, et les 
petits propriétaires qui sont les sujets. Les domaines des seigneurs 
sont immenses, et les seigneurs ne connoissent point d'autre moien 
de les mettre en valeur, que les corvées dé leurs sujets. L'usage de 
l'admodiation est connu en Hongrie; mais celui de ferme y est absolument 
ignoré, et il y a une grande difference entre une admodiateur et un 
férmier. Le premiere ne cultive, ni ne fait cultiver. C'est une éxpéce 
d'économe qui represente le seigneur, qui veille sans doute avec plus 
de soin sur les corvées et la récolte, pour trouver plus d'avantage au 
de là de la rente qu'il doit au seigneur; mais qui n'est point culti-
vateur, qui ne s'occupe par conséquent ni de meilleure culture, ni 
d'amélioration. Le fermier au contraire cultive, et fait cultiver, et étend 
ses soins, et son travail jusques à l'amélioration. 

Si l'on ne portoit pas plus loin la réflexion, il semble qu'il serait 
naturel et raisonablo d'introduire en Hongrie l'usage des fermiers; et 
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l'on voudrait être étonné de ce, que cet usage ne s'y est pas encore 
introduit. Il est assés vraisemblable, que l'usage des corvées dans le 
quel les seigneurs sont accoutumés de voir leurs domaines cultivés 
sans dépense, les a éloignés de penser à donner leurs domaines à 
ferme. Mais quand ils en auraient eû l'idée, l 'état de la population de 
leurs terres les on aurait détournés. 11 faut à un fermier des valets 
de charue et des journaliers, et la population est trop indigente pour 
en fournir. 

Les sujets forment la seconde classe des propriétaires. Il y a fort 
peu de sujets qui n'aient des terres en propriété bien plus étanduées 
qu'ils n 'en pourraient cultiver, s'ils étoient adonnés à'une bonne culture. 
Mais ils cultivent à peuprés aussi mal leurs propres terres, que celles 
de leurs seigneurs ; ils traitent leur terrain à peuprés avec au tant 
de nonchalance et de grossiérété, que celui de leurs maitres; en sorto 
que le vice du travail et de la culture par corvées est répandu présque 
généralement sur toutes les terres de la Hongrie. C'est sans doute à 
l'habitude de cette mauvaise culture autent qu'à l'indigence de la 
population et au défaut de débouché des productions, qu'il faut attribuer 
les bas prix du loyer des terres dans la basse Hongrie, la partie la 
moins mal cultivée, qui tont à un florin le joebt, où l'arpent de Hol-
lande, où la même mesure se loue jusqu'à 100 florins. 11 n'y a peut-
être point de canton en Europe, ou le loyer des terres même médiocres 
soit à un si vil prix. 

11 ne faut donc, que voir la culture de toutes les terres de la 
Hongrie traitée ainsi, pour ne pas craindre d'assurer que ce Royaume 
n'est pas au quart de sa valeur, et que les seigneurs en particulier ne 
tirent pas de leurs terres le quart du révenû, qu'elles pourraient rendre. 
Présque par tout on pourrait entrenir le double, où le triple de bestiaux, 
source d'un révenû trés considerable. Mais qu'on ne fixe ici attention 
qu' aux terres seules, et à la façon dont elles sont labourées, en semen-
cées, et entretenuées ; on sera bientôt convaincu qu'en suivant la mc-
thode la plus à portée du cultivateur, la plus facil, et la [»lus univer-
sellement connue, on obtiendra généralement de presque toutes les 
terres de la Hongrie, une augmentation des productions, des trois quarts 
au dessus de celles qu'elles donnent aujourdhui. 

Telle est généralement la culture actuelle. On laisse le tiers des 
•terres en repos tous les ans livrées aux mauvaises herbes, qu'en tirent 
des sucs, qui suffiraient pour produire une bonne récolte. Après la 
récolte de l'autre partie on jette sur celle, qui s'est reposée une quan-
tité excessive de semence, on ne donne qu'un labour d'environ trois où 
quatre doigls au plus de profondeur, qu'on herse immédiatement. On 
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conserve ainsi loute les mauvaises herbes dont la terre est remplie on 
y ajoute encore l'exceés de la semence du grain, qui se trouve mélé 
par tout d'environ un sixième de nielle et d'yvraie ; en sorte que la 
moitié de cette terre si grossièrement cultivée, est emploiée à nourrir 
de mauvaises herbes et à produire de mauvais grains. Indépéndemment 
de ce qu'une terre labourée rarement plusieurs fois, et si superficielle-
ment, ne saurait donner aux plantes tous les sucs nourriciers qu'elle 
contient, il en resuite encore, que la bonne production reduite à là 
moitié au moins de ce quelle devrait être, ne consiste, que dans un 
grain, qui faute de nourriture, n'a pas la moitié du volume, et du poids 
qu'il devrait avoir. Un grain si maigre ne sauroit trouver au marché 
qu'un prix trés inférieur à toute autre grain ; et cependant eû égard 
à la bonté des terres et au climat, les bleds de la Hongrie devraient 
être les premiers, et les plus recherchés de l'Europe. 

Il n'est pas necessaire d'avoir recours à de nouvelles méthodes 
embarassantes, ni aux observations recherchées des sociétés d'agricul-
ture, pour met t re promptement toutes les terres de la Hongrie en pleine 
valeur, et en obtenir une extrême abondance de productions de la 
premiere qualité. La bonté du climat et l'excellence du terrain assurent 
le plus grands succès de l'usage, de la méthode la plus simple et la 
plus universellément pratiquée. On obtiendra cette abondance et cette 
bonne qualité, si on donne seulement un labour à un pied où tout 
au moins a 7 où 8 pouces de profondeur, avec une où deux herses 
avant que d' ensemence les terres, si on substitue une semence pure 
à celle, qui est mélée de nielle et d'yvraie ; si l'on seme un peu moins 
dru, et si l'on ajoute l'usage de sarcler les bleds au printems pour 
détruire les mauvaises herbes. En suivant une méthode si facile, il est 
évident qu'on doublera les productions, et il faudra ajouter à la récolte 
augmentée du double, l 'avantage de l'excellente qualité. 

Une terre qui jusqu'à present n 'a rapporté au seigneur que deux 
mille florins, en rapportera donc quatre, en supposant qu'on laisse 
subsister l 'usage des jacheres ; et si l 'on supprime les jacheres, la terre 
de deux mille florins de rente sera incontéstablement de cinq mill, 
abstration faite produit des bestiaux, de la culture des vignes, et de 
celle du tabac. 

Depuis qu'on a formé dans un partie de l 'Europe, des sociétés 
d'agriculture, on s'est élevé généralement contre l 'usage des jacheres. 
En effet on ne ferait pas concevoir à un laboureur Chinois, que les 
terres ont besoin de répos, sur tout le? lionnes terres d' Europe qui 
valent celles de la Chine. Or s'il-y-a des pais en Europe ou l 'année 
de répos des terres est un abus ; cet abus est enorme en Hongrie, où 
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fontos Ics terres, dans un heûreux climat, sont de la prémiere qualité 
c'est a dire de celle qui ne demande que rarement, et fort peu d'engrais 
qu'on ne sauroit épuiser, et qui ne veut êlre, que bien remuée tous les 
ans pour produire la plus grande abondance. Il n'est pas necessaire 
d'avoir recours ici aux récherches souvent plus ingenieuses qu'utiles, des 
sociétés d'agriculture. Les terres de la Hongrie ne demandent, que du 
commerce, des bras, et la methode de culture la plus simple. 

11 seroit à desirer qu'on poût faire détruire les vignes, qui occupent 
des plaines à bled, et ne donnent que des vins mediocres. C'est une 
operation grand commerce et d 'une industrie annuée et devenue 
générale par les benefices du commerce. 

On sait, que la tabac de Hongrie est de prémiere qualité quant 
à son éssence, mais de la dérniere à l 'égard des qualités, que cette 
denrée doit avoir pour être marchande et recherchée. 11 faut en corriger 
la culture, les preparations, et le logément. On a entrepris d'établir 
cette année en dilferens endroits la methode Ilollandoise : on en 
obtiendra avec plus d'abondance un tabac supérieur à celui de Hollande, 
(fui est actuellement le plus récherché des tabacs de l'Europe ; la 
feville de Hongrie est extrêmement mince et d'une grandeur me-
diocre ; il est aisé de voir que dans un l'effet d'une mauvaise culture 
qui prive le tabac, comme le bled, des sucs nourriciers que ces plantes 
dévroient recevoir naturellement de la bonté du terrain. Ce tabac mal 
nourri est encore dégradé par une récolte mal faite, par des preparations 
grossieres et par un mauvais logement. Cette denrée doit dévenir dans 
peu d'années, si l'on veut lui accoider les soins qu'elle démande parmi 
les productions de la Hongrie un objet de cinq ou six milions de 
florins au moins. 

Les laines seront une production d'une grande richesse, si on veut 
se donner les soins nécessaires pour changer la race des moutons et 
imiter la méthode des Anglois pour bonifier et consérver la toison. 

Mais parmis les bestiaux aucun objet n'est plus important que les 
vaches et les boeufs. Ce ci ne demande a l'esprit d'économie, que des 
soins fort simples et une de la trop vasto étendue des pâturages, qu'on 
appelle des terrains monstrueux, Il semble en éffet que terrains existent 
aux dépens de la population, et de la richesse nationale, et qu'il 
seroit égallement de l'intérêt de l'état, et des seigneurs d'y répandre 
dos colons, et d'en défricher au moins une grande partie. Mais il endoit 
résler aussi une grande partie en prairies et enjmturages. Indépendament 
de ces terrains monstrueux les seigneurs ont des prairies d'une 
prodigieuse étendue. 

Ces prairies et ces pâturages sont traites par tout à peuprés avec 
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la même negligence; et ne rendent pur la vingtième partie du bénéfice, 
qu'on dévroit entirer benefice qui cépendat n'exigeroit, que de soins 
mediocres. On ne fauche qu'un trés petite étendue de ces prairies pour 
avoir du foin de quoi nourrir des chevaux, quelques vaches et quelques 
boeufs doméstiques. Le reste qui est immense, est abandonné tout 
l'année à des boeufs dévenus souvages, et destinés uniquement à la 
boucherie. Il seroit difficile d'imaginer une économie plus sauvage et 
plus grossiere. 

On doit travailler à rendre tous les boeufs domestiques, les diviser 
en trois c lasses ; celles des boeufs destinés â la boucherie, celte des 
boeufs destinés a la salaison, et celle des vaches déstinés a donner du 
heure, et à la réproduction : en donnant une forme nouvelle aux 
prairies, et telle qu'elle existe ailleurs, on entretiendra les bestiaux 
toute l 'année dans le ta t d'embonpoint qu'exige leur destination respec-
tive, et on les multipliera autant qu'il en faudrait pour répondre à une 
consommation du double de la consommation actuelle. 

Dans l 'état actuel des prairies où pâturages, on y laisse les 
bestiaux paitre à leur gré foute l 'année. Il est aisé de comprendre que 
lorsque les herbes qu'on ne fauche jamais, et qui selévent à la hauteur 
de trois où quatre pieds, ont acquis leur degré de maturité, les bestiaux 
ne trouvent plus, que des plantes ligneuses ; qu'il sont obligés de 
chercher de nouvelles herbes à la racine des anciennes, et qu'ils n 'ont 
par conséquent, qu'un pâturage très indigent. Il est impossible que ces 
bestiaux consérvent l'embonpoint, qu'ils peuvent avoir acquis dépuis la 
fin d'Avril jusqu' à la fin de Juin. Ils n'ont dans des prairies, qui sont 
les meilleures de l'Europe, qu'en viron deux mois de bon pâturage, et 
de bonne nourriture, et sont affamés où mal nourris le reste de l 'année : 
et cependant si l'on fait attention qu'on ne dorme qu'un arpent do 
prairie en Hollande qu'on fauche tous les ans, pour y engraisser 
trois boeufs, on doit voir qu'on perd ici une quantité énorme des pâtu-
rage, et qu'on se prive en même tems de l'avantage d'avoir des foins 
pour nourrir ou engraisser des bestiaux pendant i'hyver. 

Pour corriger un vice si grossier et si nuisible, il ne faut que 
diviser les prairies par pieces de trois au quatre arpens avec des 
perches appuiées sur des pieux ; comme elles le sont en Hollande par 
des fossés ; destines la moitié des prairies ainsi divisées au pâturage 
des boeufs depuis la saison nouvelle jusques à peuprés au degré de 
maturité des foins ; les faire passer alors dans l'autre moitié quelque 
tems après qu'on l'a fauchée ; faucher quelque tems après l'autre moitié 
qu'ils viennent de quitter, et leur livrer ensuite la prairie en entier. 
Cet ordre établi donnera des herbes nouvelles, et un excellent pâturage 
aux béstiaux depuis le commencement du prinlcms, jusques à la fin 
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do l'automne, et abondamant de foin pour l'hiver. Il faut établir des 
écuries pour les vaches, et pour les boufs sur tout déstinés à laboucherie. 

On doit sentir que par cet ordre on aura les bestiaux entretenus 
tout l 'année dans le meilleur état possible ; soit pour le heure et pom-
la reproduction, soit pour la boucherie, soit enfin pour la salaison. 
La difference d'un boeuf entreteml ainsi où suivant l'usage actuel 
est de prés d'un tiers. Les boeufs de Hollande, etceux du Holstein 
donnent communé ment depuis 500 livres jusques à 1000 livres de 
bon suif. N'est il pas évident qu'avec des soins si simples et si 
médiocres, ceux d'Hongrie vaudront tout au moins ceux de Hollande 
et du Holstein ? N'est il pas évident encore, que par cette 
économie la Hongrie peut produire au marché le double de ce, qu'elle 
y produit aujourdhui ; c'est à dire tout au moins 40.000 boeufs de 
plus ? qu'on calcule cette production en salaison, on trouvera par cet 
article seul plus de quatre milions do florins à ajouter à la balance de 
l'état, de l'argent de l 'étranger. Car ici tout est bénéfice pour l'état. 

Doit on répousser cet avantage par l'objection peu reflechie, qu'on 
ne peut introduire des salaisons en Hongrie sans s'exposer à priver les 
boucheries de l'interieur, de l 'approvisionement nécessaire? 11 ne faut 
pas avoir réfléchi beaucoup sur les matières politiques, pour savoir cette 
vérité, qu' à mesure qu' on étand la consommation et le deboucher 
d'un pais, on 1' amélioré, on donne de nouveaux aceroissemens à son 
industrie et à ses productions, jusques à ce qu'il soit elévé au plus 
haut degré de valeur. 

L'objection peut elle donc porter sur un territoire aussi bon, aussi 
naturellement fertile, quefes t celui de la Hongrie, sur des prairies d'une 
étendue immense et présque désertes ; sur un pais, qui n'est pas au 
quart de sa valeur naturelle ? Ne sait on pas d'ailleurs que les boeufs 
sont encore à plus vil prix, qu'en Hongrie, ches les nations voisines, 
qui n 'ont aucun déboucher, et dans la Transilvanie, province qui a 
besoin de trouver un déboucher par la Hongrie? et croira t'on que les 
seigneurs, qui désbineront des prairies aux salaisons, n'auront pas assez 
d'intelligence pour se pouvoir de boeufs en Transilvanie et chez les 
peuples voisins, où ils les trouveront toûjours à un prix inflnément plus 
avantageux, qu'en Hongrie? 

On voit par ces details, les canaux du commerce de la Hongrie 
elant ouvertes les moiens simples et naturels par les, quels les produc-
tions de ce Royaume doivent fournir à l 'état une exportation de 
20,000.000 de florins au moiens par année, et emploier 6—700 navires 
tous les ans ù Triest et ù Fiume. Il faut voir ici dans ces 20,000.000 
une richesse pour l'état en général. On scroit dans une grande érreur, 
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si on eroioit, quo cette somme qui entrera dans l'état par les ports eie 
mer, ira se concentrer en Hongrie. Quoique ce Royaume soit la source 
de cette balance, eette somme sera divisée entre les négocians, les 
artisans, les ouvriers de toute éspece des autres états, et les finances 
de sa majesté . Mais les moiens qu'on vient d'obsérver, de procurer cette 
richesse à l 'état, ne sont pas encore suffisants. 

R falloit nécessairement ouvrir la porte à P exportation et à la 
grande consommation par les rivieres, pour rélever et animer l'agricul-
ture en Hongrie, et y vivifier l ' industrie qu'elle exige. C'est là première 
bas de tous les encouragement, sans, la quelle tous les efforts possibles 
seroient en pur pérte. L'instruction à donner est simple, et facile à 
saisir ; et l 'on doit éspérer, que la grande consommation lui fera faire 
des progrés rapides. Mais si dans le sistéme de l'administration de l 'état, 
l'on s'en ténoit à ces prémiers moiens, on auroit certainement beau-
coup fait : et en seroit cependant encore bien éloigné du but, au quel 
on peut atteindre, et du haut dégré de richesse et de splendeur, qu'il 
est possible, et même facile de procurer à l'état. Arrêtons nous ici aux 
causes de l'indigence actuelle de l'agriculture de la Hongrie. Il faut les 
connoitre à fonds pour connoitre les moiens de la rélever. 

Le défaut de consommation est une cause d'aneantissement si 
generale et si puissante, qu'elle a attiré présque toute l'attention, et 
l'on a pû regarder peut être avec raison jusqu' à un certain point, 
comme un éffet de cette cause, les autres causes de l 'abandon de 
l'agriculture, telles que l'indolence des habitans leur éloignement du 
travail et leur ignorance grossiere. C'est en éffet une vérité incontéstable, 
qu'un cultivateur qui, ne peut vendre son superflu, ne travaille que 
pour se donner des vivres ; pareeque l 'abondance lui est à charge : et 
c'est à quoi présque tous les cultivateurs de la Hongrie se sontreduits 
par le défaut de déboucher. 

Les canaux de la grande consommation et d'un debit facile et 
assûre de toutes les productions, étant ouverts, la préférance que don-
neront les acheteurs, où un meilleur prix exciteront parmi les cultiva-
teurs la plus vive émulation: l 'habitant cultivera mieux et donnera 
plus de soin à ses productions. 11 voudra se procurer des denrées en 
plus grande quantité et d 'une meilleure qualité : l 'abondance ne lui 
sera plus à charge ; l 'agriculture sera sans difficulté considérablement, 
améliorée, et le Royaume infiniment plus riche. Mais il sera encore 
trés éloigné de la somme de richesses, qu'il peut produire; il lui restera 
encore des causes d'indigence, qui seront d 'autant plus sensibles, que 
les causes cy déssus n'existeront plus. 

Ces causes d'indigence se maniféstent dans celle de la population. 
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dans le mauvais usage des corvées, et dans des loix qui rendent les 
propriétés précaires où incertaines. 

En suivant la méthode do culture simple, connue, et le plus 
à la portée des cultivateurs les plus grossiers on, est assure de porter 
la Hongrie à l'état le plus florissant. Mais il n'y a point de méthode 
de culture utile à suivre là où manquent le bras. 

On a observé que les domaines des seigneurs sont immenses, et 
cultivés uniquement par les corvées ; que ceux de sujets excedent la 
plus part la somme de travail qu'une bonne culture exigeroit d'eux, et 
qu'enfin un tiers des terres y sont en répos tous les ans, et cependant 
les sujets y sont occupés toute l 'année de la culture des domaines des 
seigneui's, et de celle de leurs propres domaines. L'émulation que 
produira infailliblement le grand debit, jointe à l'instruction et à l'exemple, 
perfectionera cette mauvaise culture, et ce sera avoir fait d'asses 
grands progrés, eu égard à l'état actuel de la population, si on a 
obtenu que les sujets cultivent leurs domaines avec plus de soin, et 
que ceux des seigneurs soient aussi en meilleur état par des corvées 
mieux faites. Mais le tiers de toutes les terres restera toujours en 
friche et sans rapport : elle sera toujours perdue pour le seigneur, 
pour le sujet, et pour l'état : d'ailleurs les domaines des seigneurs ne 
recevront jamais des corvées seules qu'une culture très imparfaite. 

11 faut donc voir une prèndere cause de cet état d'indigence de 
l'agriculture, dans la disétte générale d'ouvriers cultivateurs. Tant que 
celte cause subsistera, à peuprés la moitié des terres de la Hongrie 
restera en non valeur. Cette classe d'hommes, qui est chez toutes les 
nations agricoles, la premiere source de leurs richesses et de leurs 
forces, manque présque entièrement. Il seroit inutile d'en réchercher 
ici la cause dans des revolutions anciennes : il suffit d'observer, qu'on 
ne peut s'enprendre, comme en France et en Angleterre, à quelque 
vice de l'administration, et à l'excès des impôts. Ce n'est donc point 
dans les finances, qu'il faut chercher un rémede au mal : il faut pour 
corriger un défaut d'une si glande conséquence, avoir recours à une 
population nouvelle : il faut attirer dans l'état des cultivateurs étrangers 
et faire concourrir à celte operation, pour en assurer le succès, la 
protection du souverain, le pouvoir législatif, avec le zélé et le le credit 
des seigneurs. 

On ne doit point être embarassé pour trouver de bons cultiva-
teurs étrangers. On pourroit en compter par miliers parmi les peuples, 
qui habitent le haut quartier de (jueldre, toute la Wesphalie, et le long 
du Rhin depuis le territoire de la Hollande, jusques à l'Alsace et la 
Suisse. La plus part des ces pais ne sauroient se procurer une subsis-
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tance passable par le travail le plus pénible et le plus assidû ; il ont á 
combattre à la sois l'excès des impôts, la tyrannie des collecteurs, celle 
de leurs maîtres, et presque par tout l'ingratitude du territoire. L'esprit 
d'émigration y tient généralement la place de l 'amour do la patrie. 
Ces habitans instruits qu'il y a pour eux azile dans un pais meilleur 
que le leur, où ils peuvent sous un gouvernement doux et humain, se 
procurer par leur travail une vie aisé, s'y porteront en foule et il faudra 
peu de soins pour les attirer : Mais il faut leur preparer un azile assuré, 
qui doit consister dans une maison par famille, un jardin potager, une 
où deux vaches, au tant de cochons, suivant le nombre des individus, 
qui composent ia famille, avec 2 oii 3 arpens de prairie, où terre 
labourable, et dans un travail assuré par journées sur les terres des 
seigneurs. 11 est nécessaire do limiter ainsi l'azile des cultivateurs 
étrangers, pour le maintenir dans la nécessité de travailler par journés. 
C'est là le moien de rendre celte population infiniment précieuse aux 
Seigneurs et à l 'état: et ce traitement est suffisant pour l'attirer, et 
l'entretenir dans l'aisance pourvû, que les familles ne soient assujetties 
à aucune corvée. L'ordre dans le quel sa excellence monsieur le 
comte Theodore Bathiani vient d'établir 15 familles d'allemands, et 6 
travailleurs non mariés, qui composent ensemble plus de 50 individus, 
dans l'une de ses terres, peut servir de modele. Dans ce nombre les 
6 jeunes gens non mariés ont été engagés comme valets de charrue 
pour être traités en pères de famille, lors qu'ils voudront se marier. 
Ce seigneur est dans le dessein de peupler ainsi toutes ses terres en 
Hongrie de cette classe de cultivateurs, et y réussira en suivant le 
même plan. Ce seigneur a saisi en même tems le vrai moien d'en 
assurer le succès. Il a mis l'exécution de son plan sous la direction 
d'un excellent sujet étranger, dans une independence absolue de ses 
officiers nationaux, qui ne connoissant que la routine de culture gros-
siere do la Hongrie, sont hors d'état de faire prospérer un tel établis-
sement. 11 ne faut point attendre de succès d'une population si précieuse 
aux seigneurs et à l'état, sous la direction des officiers Hongrois, 
jusques à ce qu'il s'entrouve qui se soient donné la peine de s'instruire 
et de se former. Il faut attirer, où former de ces hommes dont les 
mains no cultivent point la terre, mais dont la raison donne de l'en-
tendement à ceux cultivent et à ceux qui recueillent. 

Ce n'est que par les journees de ces cultivateurs, qu'on peut 
parvenir à corriger les vices des corvées, et suppléer à leur insuffisance 
pour supprimer l'usage des jacheres, et mettre en valeur le domaine 
seigneurial en son entier, il est impossible que les corvées suffissent 
pour donner une culture même passable, à la moitié des terres des 
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seigneurs. Leur travail est extrêmement superficiel. Les sujets 11e 
labourent pas à plus de 4 doigts, et leurs charues sont faites de façon 
à no pouvoir même servir à entrer plus avant dans la terre. Il faut 
changer les charues, et cette forme de labours ; et pour le faire avec 
succès, les seigneurs doivent se donner des boeufs et des chevaux de 
trait, faire labourer suivant la méthode en usage par tout ailleurs, par 
leurs cultivateurs étrangers, et les faire imiter par leurs sujets. Les 
corvées déviendront ainsi plus utiles; et les sujets donneront bientôt 
les mêmes soins à leurs propres domaines. Ils seront animés par la 
vente de leurs productions, à suivre sur leurs terres la méthode qu'ils 
verront pratiquer sur celles des seigneurs. Leur jalousie grossiere car 
il y en aura contre les étrangers, sera bientôt convertie en émulation 
par les bénéfices d'une bonne culture, dont le commerce leur rendra 
tous les avantages sensibles. 

Ils' est introduit un usage dans beaucoup de terres à l'égard des 
corvées, qui est vraisemblament favorité dans plusieurs par l'infidélité 
des officiers des seigneurs, il est certain, que dans l 'état de la popula-
tion de la Hongrie cet usage est contraire à l 'intérêt des maîtres. 
H consiste dans la liberté que les officiers donnent souvent clandesti-
nement aux sujets de racheter leurs corvées : et ce rachat encouragé, 
est sans doute souvent un bénéfice pour les officiers. Dans le cas 
même où il seroit au bénéfice du seigneur, il en resuite une pert sen-
sible ; parce que ce rachat ne sauroit tenir lieu de la somme de travail 
qu'il réprésente. Cet usage est donc un abus qui tend sans cesse à 
rallentir toujours de plus en plus les progrés de l'agriculture de la 
Hongrie. La population proposée aiant lieu, cet abus peut-être converti 
en un usage trés utile pour le sujet, pour le seigneur, et pour l 'état. 
Le sujet peut-être remplacé par les journées des cultivateurs étrangers 
à ses frais, et donner plus de tems et un travail plus anime, mieux 
suivi et mieux soigné à son propre terrain: celui du seigneur en scia 
infiniment mieux cultivé, et l 'état acquerra ainsi une plus grande somme 
de productions. 

On doit favoriser ce plan d'amélioration et cette population nou-
velle si importante et si nécessaire, par de nouvelles loix. Les loix 
anciennes, comme les privileges, ne sont pas respéctables par leur 
ancienneté; elles ne le sont, que par leur utilité à l'état : si l 'ancienneté 
rendoit sacrées les anciennes loix, nous serions obligés do respecter 
encore celles, qui avoi'ent compté autrefois en Europe les souverains 
pour peu de chose, et les peuples pour rien ; et de désirer de vivre 
encore dans le calios et les horreurs du gouvernement féodal. Le tems 
et l 'usage sout les meilleurs des loix: c'est ce qui en manifeste les 
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abus. Toutes celtes qui dans leur exécution detruissent où contrarient 
les intérêts de la société, de la nation et de l 'état, doivent être abro-
gées, oii corrigées. Telles sont celles qui donnent atteinte à la pro-
priété, soit de la personne, soit du domaine, où qui privent un étranger 
et un homme utile, du droit du citoien. 

Qu'il ne soit donc plus permis à un seigneur Hongrois de s'em-
perer à son gré du domaine de son sujet, ni de lui succeder, soit qu'il 
ait fait un téstament, soit qu'il n 'en ait point fait. Cette loi blésse trop 
évidamment les droits de l'humanité, et détruit trop visiblement l'esprit 
de propriété, que demande la bonne culture, pour la laisser subsister 
dans un siècle aussi éclairé, que le nôtre, et sous le gouvernement le 
plus doux et le plus humain. Cette loi si contraire à l'intérêt de la 
société et de l 'état, ne borne pas son empire à la fortune et à la 
liberté du sujet. Le souverain entient le droit de succeder au seignieur, 
comme le seigneur à celui de succeder à son sujet, lorsqu'il décédé 
sans héritiers naturels. Le droit du rétrait perpétuel n'est pas moins 
odieux. On ne fait quel nomme donner encore au droit qu'a le seig-
neur d'empecher, que le sujet ne partage son domaine entre ses enfans. 
Il semble qu'on ait craint, que les terres des sujets ne fussent trop 
divisées, pendant que pour l'intérêt des seigneurs et de l'état, elles ne 
sauroient l 'être assés. Car c'est la division, c'est le partage des terres, 
qui est un de grands principes de population et de la bonne culture. 
Qui pourrait n 'être pas sensible à la nécessité de détruire tous ces 
obstacles factices, qui s'opposent à toute idée de bien public et parti-
culier. Touts ces droits déstructifs, toutes ces loix méurtreres introduites 
dans un siecle barbare, peuvent subsister dans un siècle éclairé sous 
une forme plus humaine et plus conforme à l'intérêt national. Tous ces 
droits peuvent être convertis en simples droits de déhérence et en 
droits de mutation, on évalué à un prix fixe et rachetés. En donnant 
l'option aux seigneurs des droits de mutation où du rachat, la loi si 
évidemment utile et nécessaire, ne pourrait être supçonnée de donner 
atteinte aux privileges des seigneurs. 

La pi'oposition simple de substituer des loix nouvelles à ces loix 
déslructives, pourrait peut être faire craindre aux magnats et aux 
nobles, qu'on ne veuille donner atteinte à leur liberté. Cette proposi-
tion ne doit être à leur égard, que la conséquence d'un plan de réforme 
raissonné et établi sur les vrais principes du bien de l'humanité, des 
avantages de l'état et de leur intérêt personnel. 

On doit réconnoitre, que c'est une maxime incontestable en ma-
tiere politique, que l'intérêt de la nation, et celui du souverain sont 
exactément le m ê m e : on ne peut les diviser dansj l'administration, ni 
dans les Joix, sans offenter le souverain et le public. 



•337 

Ainsi une proposition de réforme conséquente à un plan conforme 
à cette maxime, ne peut trouver d'opposition de la part de quiconque 
aime le bien public, où qui entend véritablement son intérêt personnel. 

Or il sera facile de demontrer, que le rétrait perpétuel, et quo la 
forme donnée à l'usage des droits du souverain sur les terres des seig-
neurs et de ceux des seigneurs sur leurs sujets, ne sont point une 
branche de la liberté des seigneurs, mais une vraie sérvitude, qui dégrade 
sans cesse leur domaine direct et leur domaine utile, qui rend leur 
propriété trés imparfaite, servitude dont on ne trouvera point d'exemple 
même dans les monarchies absolues, telles que la France, et l'Espagne. 

Que résulterait il d'une substitution de préstation feodales à ces 
droits de rétrait perpétuel et à ces corvées toujours accompagnées 
d'abus énormes et de la destruction de l'industrie ? Un accroissement 
réel de liberté, des terres infiniment mieux cultivées, une augmentation 
de richesses pour les seigneurs ; viola leur intérêt. Celui du souverain 
est exactement le même ; puisqu'il se trouve dans une plus grande 
somme de productions pour l 'état et dans la félicité nationale, qui en 
resuite. 

Doit on écouter sur une matiere si intéressante pour le public 
ceux qui disent, nous ne voulons point de nouveautés, nous sommes bien, 
comme nous sommes ? C'est là le langage d'un intérêt personnel mal 
enterdu. Ceux qui parlent ainsi, n'ont point réfléchi sur l'intérêt le 
l'humanité, et de l'état, ni sur le leur propre. 

Ces idées meritent bien d'être développées dans une memoire ad 
hoc, et d'être soumises à une serieuse discution. 

Peut on enfin raisonablement refuser à des étrangers utiles, de 
droit de citoien? une loi générale doit leur accorder le droit de natu-
r alité. 

Doit-on écouter encore ces allegations que l'ignorance du préjugé 
a fait répéter si souvent ? Des étrangers, et des nouveautés ? Oses ad-
mettre tout ce, qui est utile. Un étranger utile, est une valeur nouvelle 
dans l'état. 

Los étrangers vous apportent de richesses : voulés vous repousser 
les presens, que leurs bras offrent à l ' é ta t? Que veut-on entendre par 
le mot de nouvauté ; expression dont on se sert pour rejetter des pro-
positions souvent les plus avantageuses à l'état où à l 'intérêt public? 
Lorsque Iiegius, disciple de Descartes et professeur en medécino en 
Hollande, entréprit d'enseigner la doctrine de la circulation du sang, 
on sécria à la nouveauté ; on en fit un crime à Déscartes, et les ma-
gistrats rendirent une ordonance, qui defendoit d'enseigner des nouveautés 
dangereuses. Notre siecle ne fournit pas un exemple d 'une telle absur-
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dilé. Tout ce qui est bon, n'est il pas de tous les ages, et ce qui est 
vrai, n'est il pas de tous les siecles? 

Veut on encore ménager le préjugé et laisser subsister des 
usages, et des loix si contraires à l'intérêt de l'état, et à l'intérêt meme 
des seigneurs, qui voudraient les réclamer? en ce cas le souverain 
peut suivre un tempérament qui opererà lentément, mais qui poduira 
en plusieurs années le bien, qu'on pourrait se procurer dans un moment. 
Le souverain peut accorder les loix dont on vient de donner l'idée à 
ceux des seigneurs qui les domanderont où qui voudront s'y soummettre ; 
et un petit nombre d'exemples qui manifesteront les avantages infinis 
qui doivent en résulter j o u r les seigneurs mêmes pourront rendre 
bientôt cette legislation uniforme dans toute le Royaume. 

Je me réserve d'examiner les intérêts du Banat, son commerce 
et celui de la Transilvanie, au quel l'execution de mon prémier mémoire 
ordonnée ouvre la porte ; lorsqu'il me sera possible d'observer ces 
provinces. J 'examinerai aussi le commérce du Levant, qui tient en partie 
à la Hongrie, et qu'il paroit facile de rendre trés riche pour la mo-
narchie, la seule de celles qui sont ce commerce, qui à l'avantage de 
pouvoir le faire en même tems et avec succès par terre et par mer. 

Celte branche de commerce traitée comme elle i' à été jusques 
à présent par les negocians nattionaux, de saurait s'elever. On trouvera 
cependant qu'elle mérite d'attirer de nouveaux soins de la part du 
gouvernement; sur tout si l'on fait attention, que cette branche de 
commerce élevée sur de bons principes jointe à l'importation des 
denrées des deux Indes et des fruits d'Espagne et de France par 
Trieste, formerait de Trieste et de Vienne des entrepôts, qui non 
seulement approvisionneraient tous les Etats de sa majesté, mais encore 
une grande partie de l'Empire en même tems des denrées des deux 
Indes et de celles du Lévant, et qui étendraient leur commerce jusques 
en Suisse. Ces places pourraient obtenir la préférence pour les mar-
chandises du Levant, dans toute l'étendue de l'Empire, sur la Hollande 
et l'Angleterre et même sur Marseille, si le commerce du Levant 
étoit mis sous une bonne direction. 

O b s e r v a t i o n 

s u r l ' é t a t d e l ' a g r i c u l t u r e d e l a H o n g r i e e t s u r 

l ' i n d u s t r i e a c t u e l l e d e s h a b i t a n s. 

Peu de gens commissent bien la Hongrie, la plus part des 
seigneurs, et les sujets ignorent la valeur des richesses, que le sol et 
le climat de ce Royaume ont mis dans leurs mains. 11 faut avoir vû 
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d'autres pais agrieolas avec un ésprit d'observation, il faut avoir sur 
tout une idée des terres les mieux cultivées et des peuple les plus 
industrieux, et porter cette idée sur les terres de la Hongrie et sur 
ses habitans, pour les obsérver avec quelque exactitude, et savoir les 
apprecier. 

Si on excepte les praedia, où terrains monstrueux, qui sont d'une 
étendue immense, toutes les terres sont cultivées en Hongrie. Mes le 
sont mal, et l'abus des jacheres est égal par tout. Peu de terres ont 
besoin d'engrais. Toutes les terres à une poste de Presbourg en des-
cendant le Danube jusqu' à l 'autre extrémité de la Hongrie, dans la 
plaine et sur les hauteurs, sont couvertes d'une terre noire presque 
par tout jusqu' à 2 pieds de profondeur ; ce qui constitue la prèndere 
qualité des terres de l 'Europe; le dessous est une terre glaise dont on 
ne trouve point le fond. On ne saurait assigner des limites à la ferti-
lité de ces terres; tel est le riche prosent, que la nature a fait à la 
Hongrie. Pour en connoitre le prix il ne faut que s'arreter à i a culture 
du bled de Turquie. 

Ce bled est de toutes les productions, celle qui épuise le plus la 
terre. Cependant les habitans font porter tous les ans du bled de 
Turquie aux terres qu'ils déstinent à cette production, aux quelles ils 
ne donnent qu'un où deux labours au plus, et à 4 doigts de profondeur 
seulement; ils ne labourent point leurs terres à plus de profondeur 
que 4 doigts pour tout sorte de productions. 

Le tiers de leurs terres qu'ils laissent une année en repos, sont 
téllément couvertes de mauvaises herbes, qu'au mois do Mai on ne le 
distingue des terres ensémencées, que par la couleur. Les cultivateurs 
prétendent que ces herbes couvertes pour un labour sont un engrais, 
et ils en donnent rarement d'autres à leurs terres ; aussi trouve t'on 
dans la plus part des villages des montagnes de fumier. Plusieurs de 
ceux qui sont situés le long du Danube, le jettent dans le Danube 
pour s'en débarasser. 

Ils jettent sur leurs terres le double au moins de semences neces-
saire, et leur sémence de bled est melée généralement dans toute la 
Hongrie d'ivrage, de nielle et de veisse, qui est un grain noir aussi 
gros, cpie le bled. La production de ce mauvais grain est ainsi entre-
tenue et perpétuél de même que les mauvaises herbes, dont les graines 
et les racines ne sauraient être detruites par un labour à 4 doigts de 
profondeur. Comme l'usage d'un labour si superficiel existe depuis 
des siecles, quelques habitans sont dans l'idée qu'un labour qui ramè-
nerait des terres vierges sur la superficie, rendrait leurs chains 
infertiles. 
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II est fort facile de détruire ces préjugés et de corriger une si 
mauvaises culture sur le meilleur terrain de l'Europe, par l'exemple 
seul, mais on accuse les cultivateurs Hongrois d'indolence, de paresse, 
et de grossièreté. Si on les avoit bien observés dans leurs villages, 
dans leurs maisons, dans leurs chams, et sur les routes, on rejetteroit 
cette imputation, çomme une éspece de calomnie, et l'on seroit con-
vaincu, qu'ils n'ont besoin que de consommateurs, où de commerce, 
et d'un peu d'instruction, qui ne peut leur être donné avec succès, 
que par l 'exemple: et l'exemple doit leur être donné p a r l e s seigneurs. 

Tous les paisans de la Hongrie travaillent et sont accoutumés à 
une vie très dure. Il y en a peu en Europe capables de soutenir les 
fatigues aux quelles ceux ci se livrent des qu'il y a de l'argent à 
gagner. Oii en trouverait on qui pour fort peu d'argent se portent avec 
empressement à entreprendre toute sorte d'ouvrages à leur portée, à 
faire toute sort de voitures, à prendre leur nourriture sur leur route en 
pleine campagne et à y coucher ê terre auprès de leurs charret tes? 
Leur avidité pour le gain se manifeste toutes les fois qu'ils voient 
l'occassion d'en faire par leur travail. On le voit dans l'étendue, qu'ils 
donnent actuellément à la culture du tabac, pareequ'ils ont apperçu 
que cette denrée est recherchée et se vend bien. De 23 villages, qui 
composent la terre de sa excellence le comte de Mercy, cinq seulement 
éloient addonnés l 'année derniere à la culture du tabac : Cette année 
il y en a 22. Les paisans des environs de Waissembourg vendent 
leurs laines dépuis quelques années 8 à 9 il. plus cher, que le rèste de 
la Hongrie. Leurs voisins à 15 où 20 liecres à la ronde se sont apperçù 
de cet avantage, et que c'etoit une race de moutons allemande, qui le 
leur donnoit : ils ont tiré de cette race du pais de Waissembourg même, 
et se sont ainsi procuré actuellement d'ussi bonne laine. Ils mettent 
même aujourdhui de l'art et de la finesse dans la vente de leurs 
tabacs, et de leurs laines : ils s'éfforcent d'en accroître le poids et 
savent en augmenter le prix, lors qu'ils voient de la demande, où un 
marchand, qui par le luxe de son vétément où son maintien a l'air 
opulent où de vouloir achepter beaucoup. Ces deux exemples suffisent 
pour juger de l'industrie des Hongrais et se former une idée de ce 
quelle peut dévenir, si elle est aidée et animée sur des bons principes. 

11 y a donc un fonds d'industrie, d'ambition, et d'avidité pour le 
gain chez ce peuple : il ne faut donc que l'animer par les divers 
eneouragemens qu'on a proposés pour enrichir cette nation et la faire 
prospérer. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kanczelláriai osztályában 1770. évi 4500. szám alatt. 



KÉSMÁRK VÁROS SZABÁLYZATA A VÁSZONFESTÉS ÉS VÁSZON-

KERESKEDÉSRŐL. 

I. 

Demnach wir allhier Stabilirte und Seszhafte Meister desz Löb-
lichen Handtwerckhs der Sehen- und Schwartzfärbcr nach reyflich über-
legten umbständen jeziger Beschworthen zeit vermerkhen, dasz wegen 
vie l fä l t iger Überführung der gefärbten Leinwandt auf die Ilungarischen 
Märkhte unser Handtwerckh sehr geschwächt, und ruinirt wirdt (Nach-
dehme wir unsz in zimblicher anzahl befänden) alsz haben wir mit 
Consens eines edlen Magistrats, und einhelligen Schluesz folgende 
Puncta aufgesozet, nach welchen sich ein Jedweder auf denen 1 lunga-
rischen Märkhten wird zuverhalten haben, so lange alsz unsz beliebig 
und nützlich seyn möchte ; und zwar mit Vermeidung aller und jeder 
vervortheyllung, und hinterschliche. So fehrn aber ein oder der andere 
dieselben iibertretten, und gemeldte vervortheyllung, oder andere Ersin-
liche Practiccn brechen solte, derselbe soll umb 20 r(eichs)thaler be-
strafet werden, worvon die helfte einen edlen Magistrat zufallen soll. 

Imo. Nach Eperiesz eine Lade von 1500 Ehlen, worunter Blaue, 
gcdi'uckhte, und allerhandt gefärbte verstanden wirdt. 

2do. Nach Talva eine Lade von 1000 Ehlen, worunter auch aller-
handt verstanden wirdt. 

3tio. Nach Stephans-dorf eine Lade von 1000 Ehlen, worunter 
gleichfalsz allerhandt verstanden wirdt. 

4to. Nach Keresztúr eine Lade von 1500 Ehlen, worunter aller-
handt verstanden wirdt. 

5lo. Nach Tokay, und Uyhel, eine Lade von 1000 Ehlen, worbey 
eben allerhandt verstanden wirdt. 

6to. Nach Miskolcz und Six eine Lade von 1000 Ehlen, worbey 
eben allerhandt verstanden wirdt. 

7mo. Nach Debreczin 2 Laden von 1500 Ehlen jede, worinnen 
allerhandt verstanden wirdt. 

Svo. Soll einen jeden Meister erlaubet sein dieses qvantum so 
derselbe nicht selbsten den Jahr-Markht bauen Will, oder durch unpftsz-
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ligkheit verhindert würde, einen anderen Meister, oder Mandls Manti 
zugeben. Worbey aber der jenige Meister soll verfügt seyn, dieses 
qvantum, welches Er entweder einen Meister oder Handels Mann giebt, 
bey dem löblichen Handwerckh anzumelden. Worbey auch zuverstehon, 
wenn ein Handels Mann bey einen Meister eine qvantitaet Leinwandt 
färben läszet, und sich auf bevorstehenden Markht damit ausz schikhen 
solte, soll dem Meister nicht erlaubet seyn seine qvantitaet einen andern 
Mit Meister, oder Handels Mann zugeben, und solte esz Sich ereignen, 
dasz ein Handels Mann so vieil auf einmal färben liesz, alsz eines 
Meisters qvantitaet doppeldt, oder auch dreyfach importiren solte, soll 
der jenige Meister so vieil Märkhte zu bauen zu unterlaszen schul-
dig seyn. 

9no. Soll keinen Meister erlaubet seyn, seyn Leinwandt, welche 
er drunten stehendt hatt, oder von ein andern Markht möchte erübri-
get haben, auf Debrecziner Markht durch andere Fuhrleuthe zu practi-
ciren, oder auf seinen halben Waagen zu laden. 

lOmo. Soll ein jeder Meister, auf andere Mit-Meister wegen ver-
vortheyllung und Betrug fleiszige obsicht haben, ja wenn esz auch be-
liebet, einer dem andern die Leinwandt zu revidiren, auch soll ein 
jeder befügt seyn, seyne Leinwondt von seinen Mit- Meister ohngezwun-
gen, revidiren zulaszen. 

limo. Auf auszwärthige Handlungs leuthe aber, insonderheit auf 
die Talyer Auszschneider-Weiber, soll fleiszige obsicht gehalten werden, 
damit dieselbigen nicht durch einige Meister gefärbte Leinwandt nach 
Debreczin practiciren möchten. 

Keyszmarkh Anno 1737. den 16-ten Martii. 
Zechvatter Christian Langsfeldt (L. S.) 
Beysitzer. Godtlieb Lindtner (L. S.). Casparus Raum (L. S.). Jaco-

bus Tänczer (L. S.). Johann Langsfeldt (L. S.). Johann Sonntag (L. S.). 
Georg Badary (L. S.). Michael Stenczel (L. S.). Georg Tänczer (I». S.). 
Caspar Roxer (L. S.). Christoph Nentvich (L. S.). Johann Szopko (L. S.). 
Casparus Hartsch (L. S.). Michael Fleischer (L. S.). Michael Nentvich (L. S.). 
Johann Nikasy (L. S.). Georg Kolbenheuer (L. S.). Georg Tänczer (L. S.). 

IL 

Anno 1737. den 5-ten Aprili. Auf dem Raathhausz der Königli-
chen freyen Stadt Keyszmarkh, nachdehme eine allhiesige Ehrbahro 
zunft und zechen der Sehen- und Schwartzferber Meister, durch Ihre 
angeordnete Mit-Meister, Godtlieb Lindtner, und Christoph Nentwich 
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obígermaszen verfaszte, und zu Ihres Ilandtwerkhs fehrnorer Erhaltung, 
und dadurch derselben allgemeinen Wohlsein abzielende Pimela, unsz 
gebührendt anrepraesentiert haben, und nebst diesen unsz inständigst 
zu vernehmen gegeben, wie dasz wegen der allzugroszen und excessi-
ven zufuhr der gefärbten, und gedrukhten Leinwandts auf die Jahr-
märkbte, und nunmehr sehr viellen Färber-Meistern, sie bereiths dahin 
gekommen, dasz gemeldte ihre Leinwandt schon allen werth verlobren, 
dergestaldt dasz gemeldte Färber-Meister solche unter dem Preisz, alsz 
sie selbst kostet, mit Ihren grösten schaden, und ruin verkaufen, und 
dadurch zu Supportirung der allgemeinen Onerimi, und gewerkhe gantz 
unLliglich sich sehen müszen, wo infidi der allzugroszen zufuhr möchte 
gesteuert werden; dahero den auch dieselben unsz gezimmet ersuchet, 
damit wir Ihr vorgestelter maszen, zu derselben allgemeiner Erhaltung 
abziehlende Puncta zu confirmiren gültigst geruhen wollen, derer instän-
diges Iii tien, nachdeme wir in genauere Consideration genobmen, auch 
von der verfasten zufuhr Ordnung genugsam sowohl pro, alsz auch 
contra gehandelt, und gesprochen, weill wir ausz obiger fertigung und 
Unterschrift wahr genobmen. Imo dasz alle und jede Meister insz be-
sondere von 1-ten bis zum letzten (auszer Herrn Joannem Melczer. und 
deszen Eydam Christophoro Szopko, welche in obige Puncta nicht Ein-
willigen wollen) obige Puncta verfaszet, und einmilhiglich beschloszen, 
mit hin auch ein jeder mit eigenen Sigili bekhräfliget. Und 2do in der 
Tath vermerkhen und sehen, dasz einige Mit-Meister ausz Ursach deszen, 
dasz ihre Ilandtwerkhs Leinwandt, wegen der groszen, und excessive» 
zufuhr den völligen werth verlobren, würklich zu grund gehen müszen, 
und danenhero auch zuertragung der Portions, und anderen gebwerkhen 
gantz untüchtig gemacht werden. Auch 3tio ein jede zunft und Bruder-
schaft, und viellmehr ein üfentliches Stadt gericht virtute Tit : 8. Prolog. 
O. D. Tipar : (sie !) dabin privilegiret ist, heilsame, und zu ihrem Wohl-
sein abzielende Statuta zumachen ; und ein Jeder welcher der zunft 
oder Bruderschaft zugclhan heillig zu halten schuldig; mit hin auch 
4to der zweyen Mit Meister Joannis Melczer und deszen Eydam Chris-
tophori Szopko wieder willen, oder Contradiction, alsz welche in er-
wehnte Puncta nicht einwilligen der Sambenten zunften, und zechen 
einträchtigen willen, Schluesz, undt heilsahinen Ordnung gar nicht 
praejudiciren kann, auch dahero hiermit vor ungildtig deelariret wirdt. 
Auch leztlich 5to, weihen 20 Meister Erhaltung subversiret, und danen-
hero mehrer auf so vieller Contribuente» fehrncrer Erhaltung, alsz auf 
zweyer Mit-Meister in nulla sufficienti ratione gegründeten Contradiction 
und vermeinten Handwerkhs hemmung zu reflecliren ist. Danennhero 
so tuhen wir auf obigen gründen und motiven alle nachfolgende Puncta 
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hiermit einhellig und eir.müthig confumircn, ratificiren, und bekhräfii-
gen. In so lang bisz dasz der sambenten ehrbahren zunft und zechen 
in ansehung anderer zeithen, und vielleicht andern Jahrmarkhs umb-
ständen einmüthig, oder dem meisten Theyll erwehnten zunfts solche 
zu halten gefällig sein wirdt, doch mit diesen Expressen beding, dasz 
solche Puncta niemandt andern, alsz nur die der zunft zugethanne 
Meister obligiren, und solche zuhalten verbünden sollen; Wobey dem-
nach allen und Jeden, und insonderheit denen zwey wiederspänstigen 
Färber-Meistern hiermit ernstlich mit desummirung der auszgesezten 
Strafe intimiret, und jedermäniglich dieszfalsz praemoniret wirdt, dasz 
dieselbigen alle vorgesetzte Ordnung heillig halten, alle vorvortheyllung 
unterlaszen, und dem betrug vorzukommen, einer auf den andern ge-
naue obsicht haben, auch die Contravenirenden unsz, alsz der vorge-
setzten Obrigkheit anbringen sollen. Bey welcher gelegenheit comperta 
attentatae fraudis veritate ein jeder vervortheyllender, und vorgesetzte 
Puncta nicht haltender Mit-Meister pro demerito unnachiäszlich bestrafet 
werden soll, welches nicht nur allein von denen herren Färber-Meistern, 
sondern auch von allen anderen in Raath sitzenden zuverstehen, welche 
sich unterfangen solten wieder die Puncta, in abrogationem et cassa-
tionem illorum, cecha id ipsum non praetendente, etwas in privato, 
oder publico zu tuhen, oder wider diesen Schluesz, und ambts Jura-
ment zu handien. Welches alles zuhalten, haben wir mit unsrer geneh-
mung, und Confirmation mit dieser Stadts Authentischen Insigill bekhräf-
tiget, auf dem Raath-hausz der Königlichen freyen Stadt Keyszmarkh 
anno et die ut supra. 

(L. S.) N. N. Richter und Raath alldahr. 

Egykorú másola ta az Orsz. Levéltár kincstári osztályában. 



AZ Ó-BUDAI APÁCZÁK 1584-IKI UTASÍTÁSA CZEGLÉDI 

TISZTTARTÓJUK RÉSZÉRE. 

Én Budai Ilon asszon, az ó-budai szüzeknek fejedelmek, kik most 
Pozsonban lakoznak cs mind az egész konventbéli apácza-asszonyok, 
Dobó Jákob uramnak, az mi Czeglédi varasunk tiszttartásárul és condi-
tiókrul, ugy mint az mi elöbbeni tiszltartóin(k)nak adtunk intézést, illent 
végeztünk és szegődtünk ez jövendő 1584. esztendőre és 1585. azaz, 
hogy kezdetett ugy mint 1584. esztendőben az végezés a 10. die mensis 
Decembris ismég esztendő akkorig 

1. Hogy az váras 25 szekér fát aggyon ö kegyelmének, mely fát 
deputáltuk pro __ . . . . . fl. 25. 

2. Hogy 00 kaszás legyen ; minden kaszásnak fizetése 25 pénz 
legyen; melynek fizetése teszen . . . fl. 15. 

3. Hogy azon széna takartását az várasiak érnék meg. . . fl. 30. 
4. Hogy az ispáno(n)k 2 hordó bort, jót áruitasson, kit ugyanazon 

váras áruitasson ki az váras szokása és törvénye szerént és annak az 
hasznáért aggyanak az várasiak il. 10. 

5. Hogy ha mi bitang esnék az az ispáné legyen harmada, az két 
része magunké. 

6. Hogy az panasz és vérbirság, az mint az váras törvénye tartja, 
az ispáné legyen; annak kívüle az ispán ne mehessen. 

7. Hogy lia valamikor valamely jobbágyunk fején és jószágán 
marad ura ellen, ahoz az ispán ne nyúlhasson az ö néki járó bírság 
nékűl négy foréntig ; az többi mi reánk ugy mint földesurokra szálljon 
és arrul való concordia ide mi élőnkben jőjjen. 

8. Hogy ha mely megholt jobbágynak magva szakadna mindenüstül 
fogva, lia atyafiai nincsenek testamentoin nélkül meghalván, morhája, 
jószága minket földesurakat illessen. 

9. Hogy az várast ispánonk tartozzék minden szükségekben minden 
háborgató népektűi tehetsége szerént megoltalmazni. 

10. Hogy az várast ispánonk törvényében megtartsa, törvénkül ne 
háborgassa. 

Gazdns&gtöiténclnH Szemle 1SÖS. 2 4 
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11. Hogy ispánonk tartozzék várasbélieknek tisztességgel és igye-
nességgel lenni az várasbéliek is törvén szerént való emberséggel lenni 
és minden dolgokban tartozzanak ispánoknak engedelmesek lenni. 

12. Haggyuk erősen az várasbélieknek, hogy azon várasbéli 
embert se bosszúságbul, se panaszbul, se ok nékül Icadia eleiben ne 
idézhesse, hanem bírája és tiszttartója előtt keressék egymást ; az 
ispánnak is adónk arra hatalmat, hogy afféle embert, ki azt cselekedné, 
törvén szerént meghintesse (és annak felette az mellik jobbágyunk más 
ispánt keresne magának, attui megválva, a kinél az mi pecsétes levelünk 
lészen, azt is törvénynyel meghintesse). 

13. Ha mely pörös fél az váras törvényével meg nem elégednék, 
tahát az tiszttartó eleibe appellálhassa és az tiszttartó mi képünkben 
kezettek az appellatiót megláthassa és igazságot szolgáltasson keztek. 

14. Hogy az váras határit minden szomszédok ellen, kik hatal-
masul akarnak foglalni, megoltalmazza és ne engedje foglalni. 

15. Hogy az mi törvén történnék az jószág felől vagy pro vagy 
contra, mind az vármegyében, mind kapitán előtt és mindenött gondját 
viselje. 

16. Vagyon minékünk két falvunk; eggyiknek Vastorok neve, az 
másiknak Gyékéntó Csongrád vármegyében, kiket minden ok nékűl és 
igazság nékül Győri Márton bír. lsmeg Felső- és Alsó-Adorján és Újfalu 
Csongrád vármegyében az Tisza mellett; ki birja azt nem tudom. 
Azokat is vagy maga erejével vagy kapitán erejével, vagy penig fejedelem 
hatalmával kezéhez vegye, kirűl osztán azután megalkoggyunk. 

17. A mi törvén adónkot, az miben az varassal megalkottunk, 
ki tészen summa szerént fl. 300, ez jövendő Szent György napjára mind 
az ajándékkal egyetemben, ugy mint : lóval és szőnyeggel és paplanval 
és hat vég törek gyolcscsal, az várasiakkal felszolgáltassa. 

18. Hogy ispánonk s mind várasbéliek az megírt concordiához 
tartsák magokat és szegődtséghez. 

19. Hagyjuk és parancsoljuk erősen, hogy az váras minden idő-
korban ahoz a tiszttartóhoz hallgasson és hajoljon és semmiképpen 
attól el ne hajoljon, míg mink nem parancsoljuk az minéinő tiszttartókat 
mi képünkben hattunk. 

20. Az mostani esztendőre való adót is mind az ajándékkal és 
az elöbbeni restanciákkal eggyetembon az bírák közöttök számot vetvén 
felszolgáltassa. 

Mindezeknek bizonságára az mi pöcsétes levelünket aggyuk erős-
ségül az convent autentieum pecséti alatt ily okkal, hogy az mi tiszt-
tartónk Dobó Jácob uram szerződése az megírt esztendő fordulásáig 
tartson. 
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Dalum Posonii, in claustro ibidem Posonii ad honorem Bcatac 
Mariae Magdalenae fundato degenti, 10. die mensis Decembris, anno 
domini 1584. 

Kívül: Convenlionalis et conditionalis pro officiali in possessione 
Czegléd. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincst. osztályának utasításai közt. 

24* 



K Ö Z S É G I K I V Á L T S Á G L E V E L E K J E G Y Z É K E . 

A királyi könyvekből összeál l í tot ta : DR. ILLÉSSY JÁNOS. 

— H a r m a d i k k ö z l e m é n y . — 

Nagy-Kemlek (Körös). III. Ferdinánd, Pozsony, 1646. okt. 29. á t i r ja és megerősíti 
I. I. Mátyás 1483, 2. I I . Lajos 1526.'kelt és Báthori István országbíró 1492. itélet-
levelét megerősítő oklevelét, mely itéletlevélben hivatkozás van Mátyás 14G6., 1472., 
1489., Hunyadi János 1449., Zsigmond 1394., 1430., Erzsébet királyné 1385., Horvát 
bán 1352., 1449., Horvát al-bán 1446., Eberhard zágrábi püspök 1405., Csázmai kápt . 
1431., zágrábi káp t . 1491. évi okleveleire; 3. Thursó György nádor 1613; 4. Erdődy 
Tamás bán 1614. évi okleveleire. IX. 759. 

Nagy-Kikinda, 1. nagy-kikindai kerület . 

Nagy-Kikindai kerület, u. m. Nagy-Kikinda, Franyova, Meloncze, Mokrin, Kis-
Kikinda máskép Basahid, Karlova, Kuman, Tarras , Josephova, Keresztúr községek. 
Ferencz, Czernovicz 1817. aug. 1. LXIJ1. 1044. 

Nagy-Kosztoiány, régen Szent-Vid (Nyitra). I. Ferdinánd, Bécs, 1534. dec. S. 
megerősiti II. Ulászló-nak I. Mátyás oklevelét magában foglaló privilégiumát, — 
továbbá I. Mátyás és Zsigmond privilégiumait (Kiv. bej.) I. 248. 

Nagy-Körös (Pest). III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. márcz. 26. X. 11. 

Nagy-Maros. 1. I. Ferdinánd, Esztergom, 1528. j an . 25. megerősiti TI. Ulászló-nak 
az T. Mátyás, Zsigmond, I. Lajos és Károly Róbert kiváltságleveleit magában fog-
laló diplomáját (Kiv. bej.) I. 85. 

2. Miksa, Bécs, 1571. nov. 7. megerősiti I. Ferdinánd fenti kiváltságlevelét 
(Kiv. bej., de a Károly 1324-ki diplomája egészen át van irva) III. 1004. 

3. I. Lipót, Laxenburg , 1086. máj . 19. á t i r ja és megerősiti I. Ferdinánd, Eszter-
gom, 1528. jan. 15. kelt és IT. Ulászló 1492., I. Mátyás 1464., Zsigmond 1436. ós 
1388., I. Lajos 1345., Károly Róbert 1324-ki privilégiumait magában foglaló dip-
lomáját , továbbá IT. Mátyás, Bécs, 1615. márcz. 1. és 1609. máj . 3. kelt kiváltság-
leveleit. XIX. 185. 

Nagy-Megyer (Komárom). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1534. nov. li. megerősiti 
II. Ulászló privilégiumát (Kiv. bej.) I. 235. 

2. U. az, Bócs, 1534. nov. 35. I. Mátyás privilégiumát (Kiv. bej.) I. 236. 

Nagy-Oroszfalva. 1. I. Ferdinánd, Esztergom, 1520. jan . 1. megerősiti II. Lajos-
nak TI. Ulászló d iplomáját magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) I. 77. 

2. U. az, Esztergom, 1528. jan . 0. megerősiti II. Lajosnak II. Ulászló, I. Mátyás 
és Zsigmond diplomáit megerősitö kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 1. 83. 

3. II. Mátyás, Bécs, 1610. febr. 4. á t i r ja és megerősiti I. Ferdinánd, II. Lajos, 
I I . Ulászló 1491 évi (három) kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) VI. 115. 
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4. I. Lipót, Bécs, 16SS. okt. 27. á t i r ja és megerősiti II. Ferdinánd, Bécs, 1631. 
márcz. 14. ós II. Mátyás, Bécs, 1610. febr. 4. kelt kiváltságlevelét. XIX. 396. 

Nagy-Salló (Bars). I. Lipót, Pozsony, 1062. jún. 10. X. 788. 
NagySza'atnya (Zólyom). 1. Rudolf, Prága, 1598. jún. 10. át i r ja és megerősiti 

I. Ferdinánd, Bécs 1542. okt. 13. oklevelet, mely át i r ja és megerősiti II. Ulászló-mik 
1492-ben ke l t és I. Mátyás 1465., Zsigmond 1406. (kettő) és 1410., V. László 1454. évi 
okleveleit magában foglaló privilégiumát; továbbá I. Ferdinánd, Bócs, 1542. okt. 13. 
oklevelét, mely II. JJlászló-ét erositi meg, Nagy-Zalatna, Zebenin, Zolna és Ocsova 
kiváltságairól. I. 387. 

2. III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. márcz. 15. IX. 88. 

Nagyszombat, 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1551. ápr. 5. II. 437. 
2. Miksa, Bécs, 1569. ápr. 30. 111. 946. 
3. 1. (iipót, Bécs, 1664. aug. 13. XIII. 80. 
4. U. az, Laxenburg, 1667. máj . 22. XIII. 489. 
5. U. az, Bécs, 1673. jún . 27. á t i r ja ós megerősiti Miksa, Prága, 1570. jan. 20. 

kelt kiváltságlevelét. XV. 465. és 497. 
6. U. az, Bécs, 1686. márcz. t. XVIII. 303. 
7. U. az, Bécs, 1386. máj . 28. XVIII. 487. 
8. U. az, Bécs, 1098. decz. 17. XXIV. 530. 

Nagy-Tapolcsány (Nyitra). III. Károly, Bécs, 1725. nov. 5. XXXV. 232. 

Nagyvárad. 1. Rudolf, Prága, 1600. márcz. 21. át i r ja és megerősíti I. Mátyás 
1474., Izabella, Torda, 1558. márcz. 24., János Zsigmond Gyulafehérvár, 1562. jól. 21., 
1. Ferdinánd, Sopron 1533. máj . 18. (kettő), U. az, Bécs, 1533. máj . 29. Báthori 
Zsigmond., Enyed, 1558. máj . 5. és Gyulafehérvár 1593. decz. 10. Bdthori Kristóf, 
Gyulafehérvár , 1580. márcz. 10. kelt kiváltságleveleit. V. 443. 

2. 111. Károly, Bécs, 1712. nov. 24. á t i r ja és megerősiti Rudolf fenti kiváltság-
levelét XXIX. 518. 

3. U. az, Bées, 1716. aug. 17. XXXI. 219. 

Németi. 1. Szent-Gál. 

Német Járendorf (Moson). 1. Í .Lipót , Pozsony, 1659. decz. 2. á t i r ja ós megerősiti 
I I I . Ferdinánd, Bécs, 1638. decz. 11. kelt kiváltságlevelét. XII. 456. 

2. U. az, Pozsony, 1687. decz. 22. XIX. 113. 
3. III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 7. á t i r ja é s megerősiti I.Lipól 1687-ki kivált-

ságlevelét. XXIX. 125. 
Német-Lipcse (Liptó). 1. Rudolf, Prága , 1604. márcz. 24. á t i r ja és megerősiti 

1. Miksának, Bécs, 1569. máj . 14. kelt és Zsigmond, Pozsony, 1434. decz. 16., 
1. Mátgás, Buda, 1459. ápr. 29. és 1469. szept. 13-ki okleveleit megerösitő kiváltság-
levelét : 2. IV. Bébi 1263. ápr. 5. kelt kiváltságlevelét. V. 669. 

2. 111. Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj . 17. át ir ja és megerősiti Zsigmond 1434. 
és I. Mátgás 1480. évi kiváltságleveleit. XI. 325. 

3. U. az, Pozsony, 1655. máj . 18. 328. 
4. III. Károly, Pozsony, 1712. jul. 1. á t i r j a ós megerősiti / . Lipót, Bécs, 1688 

febr. 24., I I I . Ferdinánd, Pozsony, 1655. má j . 17., Rudolf, Prága, .1604. márcz. 24 
kiváltságleveleit, melyek ismét más királyok okleveleit erősitik meg. XXIX. 370. 

Német-Pelsöcz vagy Szászi (Zólyom). 1. I. Ferdinánd, llócs, 1550. márcz. 14. 
megerősiti II. Ulászló-nak, I. Mátgás, V. László, Zsigmond, V. István, IV. Béla, dip-
omúit megerősítő kiváltságlevelét. (Kiv. bej). II. 389. 
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2. Miksa, Bécs, 1505. nov. 25. megerösili I. Ferdinánd fenti kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) III. 874. 

3. III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj. 11. XI. 348. 
4. I. Bipót, Bécs, 1688. febr. 14. átirja és megerősíti I I . Mátyás, Bécs, 1610. 

máj. 20. és I I I . Ferdinánd, Bécs, 1637. nov. 9. kelt okleveleit XIX. 337. 
5. III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 24. átirja ós megerősiti 1. Lipót fenti — s ogy 

delegált bizottság 1689. évi oklevelét. XXIX. 365. 
Németujvár (Vas). III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 24. átirja és megerősiti 

I. Ferdinánd, Bécs, 1533. kelt és II. Lajos 1519., I I . Ulászló 1510., I. Mátyás 1459. 
évi okleveleit magában foglaló privilégiumát XXIX. 288. 

Ne2sider (Moson). 1. III. Ferdinánd, Bécs, 1643. aug. 3. átirja, és megerősiti 
I. Ferdinánd, Bécs, 1533. jún. 12. kelt és Mária 1524. évi oklevelét megerősítő 
kiváltságlevelét, Rudolf, Pozsony, 1578. ápr. 12., II. Mátyás, Bécs, 1609. nov. 15., 
II. Ferdinánd, Bécs, 1622. okt. 20. kelt ós I. Ferdinánd, Bécs, 1535. ápr. 14-ki 
diplomáját megerösitő kiváltságleveleket. IX. 531. 

2. U. az, Bécs, 1649. júl. 12. át ir ja és megerősiti II. Mátyás, Bécs, 1609. jan. 
16. kelt kiváltságlevelét. X. 458. 

3. I. Lipót, Bécsújhely, 1681. jul. 17, XXI. 793. 
4. I. József, Bécs, 1709. jan. 2. á t i r ja és megerősiti I. Lipót, Bécs 1659. jún. 21. 

kelt és I I I . Ferdinánd, Bécs, 1654. aug. 28-ki oklevelét magában foglaló — továbbá 
I. Lipót, Sopron, 1681. jún. 16. kelt okleveleit. XXVIII. 81. 

5. U. az, Bécs, 1709. jan. 2. XXVIII. 210. 
Novaj (Abauj). I. Lipót, Bécs, 1679. aug. 21. át i r ja ós megerősiti II. Mátyás, 

Lincz, 1614. márcz. 26. kelt két oklevelét. XVI. 556. 
Nyésta (Abauj). I. Lipót, Bécs, 1679. aug. 21. át i r ja és megerősiti II. Mátyás, 

Lincz, 1614. márcz. 26. kelt két oklevelét. XVI. 556. 
Nyíregyháza. V. Ferdinánd, Ischl, 1837. aug. 31. LXVI. 560. 
Nyitra. 1. 111. Ferdinánd, Bécs, 1637. máj. 4. á t i r ja és megerősiti II. Ferdinánd, 

Bécs, 1632. máj . 5. kelt és I. Mátyás 1473., IV. Béla 1258., Telegdi János nyitrai 
püspöki administrator 1632. ápr. 23-ki okleveleit megerösitő kiváltságlevelét. VIII. 170. 

2. Mária T., Bécs, 1760. nov. 20. át ir ja ós megerősiti I I I . Ferdinánd fenti 
oklevelét. XLV. 500. 

Nyulas, régen Geoys, Gevs, Geös, Gews, (Moson). 1. III. Ferdinánd, Bécs, 
1643. aug. 3. (1. Nezsider) IX. 531. 

2. U. az, Bécs, 1649. júl. 12. átirja és megerősiti I I . Mátyás, Bécs, 1609. 
jan. 16. kelt kiváltságlevelét. X. 458. 

Ocsova (Zólyom). 1. Rudolf, Prága, 1598. jún. 10. (Lásd Nagy-Zalatna.) 
2. I. Lipót, Laxenburg, 1693. máj . 22. átirja és megerősiti II. Ulászló 1492. kelt és 

I. Mátyás 1465., Zsigmond 1406. és 1410., okleveleit magában foglaló V.László 1454-ki 
privilégiumát. XXIII. 41. 

3. U. az, Bécs, 1696. jún. 23. XXIV. 153. 
Ogulin. 1. Lipót, Bécs, 1692. aug. 8. átirja és megerősíti II. Ferdinánd, Bécs, 

1623. decz. l . é s a maga 1668. febr. 3. és 1668. szept. 24. kelt kiváltságleveleit. XXII. 116. 
2. I. József. Bécs, 1706. szept. 21. átirja és megerősiti I. Lipót fenti kivált-

ságlevelét, XXVII. 164, 
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Oláhfalu. I. Kápolnás- és Szentegyházas-Oláhfalu. 
Olaszi. 1. Várad-Olaszi. 
Olaszi-Liszka. I. Liszka-Olaszi (Zemplén). 
Omersle (Bosznia?) I. Ferdinánd, Bécs, 1551. jún. 25. megerősiti II. Lajos és-

Zsigmond kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 481. 
Oroszfalva. 1. Kis- és Nagy-Oroszfalva. 
Osztrova vagy Ada, 1. Tiszáninneni kir. koronái kerület. 

Ó-Becse. 1. Tiszán inneni kir. koronái kerület. 
Ó-Kanizsa, 1. Tiszáninneni kir. koronái kerület. 

Ó-Tura vagy Sztara-Tura (Nyitra). 1. III. Ferdinánd, Bécs, 1639. jan. 5 
IX. 186. és 214. 

2. 1. Lipót, Pozsony, 1659. szept. 28., okt. 3. XII. 356. és 357. 
3. III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 6. át ir ja és megerősiti I. Lipót, Pozsony, 

1659. okt. 15. ugyanannak, Pozsony, 1659. okt 25. k e l t s II. Ferdinánd, Prága, 1628. 
febr. 24., II. Mátyás, Pozsony, 1613. ápr. 10., Rudolf, Pozsony, 1583. ápr. 29., 
I. Mátyás 1467. évi okleveleit magában foglaló kiváltságleveleit. XXIX. 141. 

Ór. I. Alsó-Felső-Ör. 

Pápa (Veszprém). 1. II. Mátyás, Bécs, 1609. decz. 20. átirja és megerősiti 
Erzsébet királyné 1439-ki kiváltságlevelét. VI. 96. 

2. II. Ferdinánd, Bécs, 1622. jún. 17. átirja cs megerősiti 11. Mátyás fenti 
kiváltságlevelét, továbbá Albert 1438., Rudolf, Bécs, 1577. szept. 3. kelt kiváltság-
leveleit. VII. 159. 

3. lit. Károly, Pozsony, 1712. jún. 14. á t i r ja és megerősiti I. Lipót, Bécs, 1703. 
szept. 19. kelt és II. F'erdináiul, Bécs, 1622. jún. 17-ki oklevelét magában foglaló 
privilégiumát. XXIX. 164. 

4. Mária T., Bécs, 1748. jan. 13. át ir ja megerősiti I I I . Károly fenti privi-
légiumát. XLI. 74. 

5. Ferencz, Pozsony, 1830. szept. 24. át i r ja és megerősiti a fenti négy okleve-
let. LXV. 679. 

6. V. Ferdinánd, Bécs, 1839. okt. 17. megerősiti Ferencz fenti kiváltságleve-
lét. LXVI. 817. 

Pásztó (Heves). I. Lipót, Ebersdorf, 1699. okt. 5, át ir ja és megerősiti II. Ulászló 
1494. évi, I. Mátyás 1475., Zsigmond 1407. évi kiváltságleveleit. XXV. 230. 

Pécs (Baranya). 1. I. Ferdinánd, Buda, 1528. febr. 6. megerősiti II. Ulászló és 
II. Lajos kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) 1. 97. 

2. Mária T., Bécs, 1780. jan. 21. LI. 162. 
Pelsöcz. L. Német- és Tót-Pelsőcz. 
Perecse (Abauj). I. Lipót, Bécs, 1679. aug. 21. átirja és megerősiti II. Mátyás, 

Lincz, 1614. márcz. 26. kelt két oklevelét. XVI. 556. 
Peremarton (Veszprém). 111. Károly, Bécs, 1714. decz. 2. átirja és megerősiti 

I. Lipót, Bécs, 1697. febr. 14. kelt és II. Ferdinánd, Sopron, 1626. valamint a győri 
káptalan 1628. évi okleveleit megerősitö privilégiumát. XXX. 376. 

Pest. 1. 1. Ferdinánd 1528. jan, 1. á t i r ja és megerősiti IV. Béla 1244-ki kivált-
ságlevelét. I, 97, 
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2. I. Lipót 1698. . . . XXIV. 501. 
3. U. az, Bécs, 1703. okt. 23. XXVI. 359. 
Petrovoszelo. 1. Tiszáninneni kir. koronái kerület. 
Pinkafő vagy Pinkafeld (Vas). 1. Lipót, Bécs, 1696. decz. 15. át ir ja sa já t 

diplomáját, mely Bécs, 1660. ápr. 9. kelt és I I I . Ferdinánd, Bécs, 1638. ápr. 15., 
I. Ferdinánd, Bécs, 1551. ápr. 27., Miksa, Pozsony, 1567. júl. 4., Rudolf, P rága . 
1580. okt. 12., I I . Mátyás, Bécs, 1610. jan. 26. kelt okleveleit átirja ós megerősiti. 
XXV. 39. 

2. Ferencz, Bécs, 1830. máj. 7. átirja és megerősiti I. Lipót fenti kiváltság-
levelét. LXV. 587. 

Podolin (Szepes). II. Ferdinánd, Bécs, 1636. jan. 24. átirja és megerősiti 
Zsigmond 1412. évi kiváltságlevelét. Vili. 143. 

Pojnik (Zólyom). 1. Rudolf, Bécs, 1583. máj. 11. megerősiti 11. Lajos-nak 
I. Mátyás és Zsigmond diplomáit megerősiti kiváltságlevelét (Kiv. bej.) IV. 356. 

2. Rudolf, Prága, 1598, jún. 10. át i r ja és megerősiti a) I. Ferdinánd, Pozsony, 
1557. júl. 7. oklevelét, mely átirja és megerősiti Balassa János és társai 1557. évi 
határigazitó levelét Dobravicza és Rokosh máskép Horhat közt'; továbbá b) Eszter-
gomi kápt. 1557. évi levelét, mely átir ja IV. László 1282. — és az esztergomi kápt. 
1310. évi leveleit. I. 396. 

3. Ferencz, Bécs, 1794. márcz. 10. átirja és megerősiti a) III. Ferdinánd, 
Bécs, 1637. nov. 9. kelt és II. Mátyás, Bécs, 1609. okt. 4., Rudolf, Bécs, 1583. 
máj . 11., II. Lajos 1525., I. Mátyás 1464,, Zsigmond 1404. kelt okleveleit magában 
foglaló privilégiumát, b) I. Lipót, Pozsony, 1659. szept. 20. kelt és Wesselényi Ferencz 
1656., 1657. évi okleveleit megerősítő privilégiumát. LVIII. 211. 

Pozsega. 1. Mária T., Bécs, 1765. szept. 1. XLVII. 331. 
2. U. az, Bécs, 1765. okt. 25. XLVII. 336. 
3. II. Lipót, Bécs, 1791. júl. 21. LV. 734. 
Pozsony. 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1546. márcz. 16. megerősiti II. Ulászló 1509-ki 

privilégiumát. (Kiv. bej.) II. 145. 
2. Miksa, Bécs, 1576. febr. 8. IV. 21. 
3. III. Károly, Bécs, 1735. febr. 18. XXXVII. 296. 

Pozsonyvárallya. III. Károly, Bécs, 1713. júl. 20. XXX. 55. 

Privigye (Nyitra). 1. I. Lipót, Bécs, 1670. docz. 22. átirja és megerősiti I. Mátyás, 
Bécs, 1488. aug. 24. kelt diplomáját. XV. 214. 

5. I. Lipót, Bécsújhely, 1681. júl. 17. megerősiti / . Ferdinánd, I. Mátyás, 
Zsigmond, Prága, 1434. évi kiváltságleveleit (hiányos hej.) XVI. 723. 

3. V. Ferdinánd, Bécs, 1845. júl. 31. átirja I. Lipót fenti két oklevelét LXV11I. 
578. 579. 

Purkerecz (Brassószék). I. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 27. megerősiti II. Ulászló 
kiváltságlevelét (Kiv. bej.) III. 290. 

Püspöki (Pozsony) 1. III. Ferdinánd, Pozsony, 1649. máj. 7. X. 362. 
2. I. Lipót, Pozsony, 1659. szept. 21. XII. 302. 

Ráczkeve (Pest-PiKs-Solt-Kiskún). III. Ferdinánd, Pozsony, 1646. decz. 5. átirja 
és megerősíti Zsigmond 1428., és II. Lajos 1517. évi kiváltságleveleit. IX. 804. 

Rajecz (Trencsén). 1. II. Mátyás, Pozsony, 1609. decz. 21. VI. 48, 
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2. Mária T., Bécs, 1749. jan. 13. átirja és megerősiti 11. Mátyás*fenti kiváltság-
levelet. XLI. 232. 

Rajka (Mosonv). 1. 1. Lipót, Bécs, 1677. febr. 20. átirja és megerősiti Rudolf, 
Bécs, 1501. nov. 12., II. Mátyás, Bécs, 1615. nov. 5.. II. Ferdinánd, Bécs, 1622. 
aug. 31. kelt kiváltságleveleit. XVI. 215. 

2. U. az, Bécs, 1687. aug. 4. át ir ja ós megerősiti fenti kiváltságlevelét. XIX. 84. 
3. III. Károly átirja cs megerősiti I. Lipót 1687. aug. 4-ki kiváltságlevelét. 

XXXI. 171. 

Rákos (Sopron). 1. III. Ferdinánd, Bccs, 1651. nov. 29. megerősiti Reihe Márton 
győri püspöki administrator 1604. évi oklevelét. (Kiv. bej.) X. 646. 

2. III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 16. átirja és megerősiti II. Ferdinánd, 
Rogonsburg, 1630. aug. 20., Rudolf, Pozsony, 1582. febr. 20., I I I . Ferdinánd, Bécs, 
1651. nov. 29., Lippai György esztergomi érsek 1649., Petho Márton győri püspök 
1604. és I I I . Ferdinánd, Pozsony, 1647. jún. 12. okleveleit. XXIX. 397. 

Ravna-Gora (Zágráb). 1. II. József. Bécs, 1785. márcz. 14. Lili. 182. 
2. Ferencz, Bécs, 1792. júl. 26. átirja ós megerősiti II. József fenti oklevelét. 

LVL 417. 
Régen. L. Szász-ltégen. 
Révkomárom. L. Komárom. 
Ribén (Trencsén). I. Lipót, Bécs, 1686. szept. 9. megerősíti 1. Ferdinánd és Rudolf 

kiváltságleveleit. XV1U. 407. 
Ribnik, vagy Halász (Zólyom). Lipót, Bécs, 1692. febr. 3. át ir ja ós megerősiti 

I. Ferdinánd, Bécs, 1564. jún. 17. kelt ós I. Mátyás 1465., 11. Lajos 1372. évi okleve-
leit magában foglaló privilégiumát. XXI. 206. 

Rimaszombat (Gömür). 1. I. Lipót, Pozsony, 1662. jún. 24. X. 803. 
2. III. Károly, Bécs, 1735. okt. 8. XXXVII. 413. 
Riska (Zaránd). 1. I. Lipót, Bécs, 1701. jún. 28. átirja és megerősiti Báthory 

István Gyulafehérvár 1573. szept. 27. kelt privilégiumát. F. III. 437. 
2. Mária T., Bécs, 1745. nov. 16. át ir ja és megerősiti I. Lipót fenti kiváltság-

levelét. E. IX. 643. 
Rózsahegy (Liptó). 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1548. nov. 8. megerősiti II.'Lajosnak 

II. Ulászló, I. Mátyás, Zsigmond okleveleit magában foglaló diplomáját s ugyanannak 
egy másik, II. Ulászló és I. Mátyás diplomáit tartalmazó kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 
II. 296. 

2. Rudolf, Prága, 1604. jún. 18. átirja ós megerősiti a) Miksa, Bccs, 1569. 
márcz. 29. kelt és I. Ferdinánd, Pozsony, 1548. nov. 8., II. Lajos, Buda, 1525. márcz. 25., 
V.László, Buda, 1492. febr. 23., I. Mátyás, 1469. szept. 13. és Trencsén, 1461. jan. 5., 
Zsigmond, Rózsahegy, 1399. szept. 8., I. Mátyás, Buda, 1469. szept. 14-ki diplomáit 
megerősitö kiváltságlevelét; b) A szepesi kápt. 1604-ki átiratában I. Mátyás, Trencsén, 
1461. jan. 5. keltjés Zsigmond 1415. ápr. 25., Tamás esztergomi érsek 1318., Kis Károly 
1390. I. Lajos, Zólyom, 1376. júl. 9. és Lipcse 1376. júl. 10., Zsigmond, Rózsahegy, 
1399. aug. 17-ki diplomáit megerősitö kiváltságlevelet. V. 084. 

3. III. Ferdinánd, Pozsony, 1655. máj. 18. XI. 328. 
4. U. az, 1655. megerősiti Riulolf 1604. jún. 18. kiváltságlevelét, (egysz. bej.) 

XI. 339. 
5. I. Lipót, Bécs, 1688. febr. 24. megerősiti III. Ferdinánd, Pozsony, 1055. ápr. 19. 

kelt kiváltságlevelét. XIX. 289, 
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6. III. Károly, Pozsony, 1712. júl. 1. átirja ós megerősiti I. Lipót 1688. febr. 
24-ki s a benne foglalt okleveleket. XXIX. 490. 

Rozsnyóbánya (Gömör). 1. II. Mátyás, Bécs, 1610. márcz. 20. át i r ja ós meg-
erősiti 1. Rudolf, Prága, 1588. jan. 8. kelt és I. Ferdinánd, Pozsony, 1551. febr. 25. 
II. Lajos 1524-ki diplomáit megerösitö kiváltságlevelét; 2. Károly Róbert 1313. 
kelt és 111. András 1201. évi oklevelét átíró kiváltságlevelét. VI. 141. 

2. II. Mátyás. Bécs, 1610. szept. 15. át i r ja és megerősiti I. Ferdinánd, Bécs, 
1566. decz. 12-ki kiváltságlevelét. VI. 215. 

3. U. az, Bécs, szept. 28. á i r ja és megerősiti Micatius Miklós váradi püspök 
1600. évi határigazitó levelét, Thursó György nádor 1610. évi át iratában. VI. 217. 

4. III. Ferdinánd, Pozsony, 1638. j an . 28. (egysz. bej.) IX. 108. 
5. I. Lipót, Laxenburg, 1666. jún . 6. XIII. 324. 
6. I. Lipót, Bécs, 1681. má j 7. á t i r ja és megerősiti I I I . Ferdinánd, Pozsony, 

1638. jan. 28. kelt és I I . Lajos, Buda, 1510. jún . 3. Palóczy László országbíró 
1460. évi (két) okleveleit megerősítő diplomáját. XVI. 652. 

Rozsszigete (a Dunán, Csepel mellett). I. Ferdinánd, Esztergom, 1538. febr. 25. 
megerősiti I I . Lajos kiváltságlevelét, melylyel a rozygethi bolgárokat a visegrádi 
várnagynak és a királynak já ró minden fizetés alól fölmenti. (Kiv. bej.) I. 110. 

Rudnok (Abauj). 1. Lipót, Bécs, 1679. aug. 21. át i r ja és megerősíti 11. Mátyás, 
Lincz, 1614. márcz. 26. kelt két oklevelét. XVI. 556. 

Ruszt (Sopron). 1. III. Ferdinánd, Bccs, 1643. aug. 3. (lásd Nezsider alatt) IX. 531. 
2. U. az, Prága, 1648. márcz. 27. X. 93. 
3. ü . az, Pozsony, 1649. máj . 31. X. 403. 
4. U. az, Bécs, 1649, júl. 12. á t i r ja és megerősiti I I . Mátyás, Bécs, 1609 

j an . 16. kelt kiváltságlevelét. X. 458. 
5. I. Lipót, Bécs. 1660. márcz. 24. át ir ja és megerősiti I I I . Ferdinánd, Bécs, 

1649. máj . 31. kelt két kiváltságlevelét. XVI. 1. 
6. U. az, Laxenburg, 1660. máj . 31. ugyanazt. XV. 40. 
7. U. az, Bécsújhely, 1681. júl. 17. XVI. 703. 
8. U. az, Sopron, 1681. decz. 3. XVII. 148. 
9. U. az, Bécs, 1682. nov. 1, XVII. 337. 

10. U. az, Lincz, 1684. jún. 13. XVIII. 86. 

Sajó-Szent-Péter (Borsod). 1. Miksa, Bécs, 1500. megerősiti II. Ulászló két 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) IV. 27 

2. Rudolf, Pozsony, 1583. ápr. 14. megerősiti Miksa fenti kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) IV. 350. 

3. I. Lipót, Laxenburg, 1660. jún . 6. át ir ja és megerősiti Rudolf fenti kiváltság-
levelét. XIII. 331. 

Salló. 1. Nagy-Salló. 
Sámoth (Pozsony). 1. I. Ferdinánd 1555. okt. 3. III. 295. 
2. I. Lipót, Pozsony, 1659. szept. 21. XII. 302. 

Sáp (Szabolcs). I. Lipót, Bécs, 1692. okt. 1. XXII. 162. 
Sárkány (Brassószék). I. Ferdinánd, Ágosta. 1555. aug. 27. megerősiti IL Ulászló 

kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 111. 290. 

Sárospatak. I. Ferdinánd, Pozsony, 1548. nov. 20. megerősiti H. Ulászló kiváltság-
levelét. (Kiv. bej.) II. 296, 
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Sárvár (Vas). 1. III. Ferdinand, Pozsony, 1655. máj. 20. átirja és megerősiti 
Zsigmond 1404., Albert 1438., I. Mátyás 1464. évi kiváltságleveleit. XI. 319. 

2. I. Lipót, Bécs, 1689. máj. 4. át ir ja és megerősiti I. Károly 1328., I. Lajos 1351. 
és 1372. évi kiváltságleveleit. XX. 60. 

Sátoralja újhely (Zemplén). I. Ferdinánd, Pozsony, 1548. nov. 20. megerősiti 
II. Ulászló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 296. 

Segesvár. 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1552. ápr. 5. megerősiti II. Lajos két, II. Ulászló 
három, I. Mátyás kél, Zsigmond egy kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 111. 84. 

2. Ferencz, Bécs. 1814. febr. 18. E. XIII. 635. 

Selmeczbánya. 1. I. Ferdinánd, Worms, 1545. ápr. 28. megerős í t i / / . Ulászló pri-
vilégiumát. (Kiv. bej.) II. 93. 

2. II. Ferdinánd, Sopron, 1625. nov. 27. átirja és megerősiti / . Ferdinánd, 
Prága 1544. jan. 4. kelt kiváltságlevelét. VII. 566. 

3. III. Ferdinánd, Pozsony, 1055. jún. 22. átirja és megerősiti II. Ulászló 1513. 
kelt és IV. Béla statutumait megerösitő kiváltságlevelét XI. 467. 

Sélye (Nyitra). II. Mátyás átirja és megerősiti 1. Ferdinánd, Bécs, 1536. jan. 4. 
kelt kiváltságlevelét. VI. 110. 

Semptc (Nyitra). 1. Lipót, Pozsony, 1659. okt. 4. á t i r ja és megerösili Miksa, 1569. 
okt. 18. kelt és 11. Lajos 1523. évi diplomáját megerösitő kiváltságlevelét. XII. 369. 

Sink szék. 1. 1. Ferdinánd, Pozsony, 1552, márcz. 25. megerősiti 11. Ulászló 
kiváltságlevelét. 111. 80. 

2. U. az, Ebersdorf, 1552. nov. 5. megerősiti ugyanazt. III. 99. 
Sink város. I. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 26. megerősiti II. Lajos kiváltság-

levelét. (Kiv. bej.) III. 290. 
Somorja (Pozsony). 1. Rudolf, l 'écs, 1583. jan. 4. megerősiti II. Ulászló három, 

I. Ferdinánd két kiváltságlevelét, melyek I. Mátgás, V.László, Albert, Zsigmond dip-
lomáit magukban foglalják. (Kiv. bej.) IV. 352. 

2. Lipót, Bécs. 1689. jún. 18. átirja és megerősi t i / . Ulászló 1441., Zsigmond 1415. 
és 1426., Albert 1439. (kettő), V. László 1446., II. Ulászló (már akkor olvashatatlan), 
Mátyás kelet nélküli, 1464. és 1478., II. Lajos 1516., II. Ulászló 1507. és egy olvas-
hatatlan keltű, I. Ferdinánd, Bécs, 1548. nov. 6., Bécs, 1545. nov. 5., Esztergom, 
1548. jan. 6., Miksa, Pozsony, 1569. okt. 15. kelt és I. Mátyás 1465., V. László 
1456., Albert 1439., Zsigmond 1434. és 1425. évi diplomáit megerösitő kiváltság-
levelét ; azután Rudolf, Bécs, 1583. jan. 4. kelt és IV. László 1280., Zsigmond 1392. 
cs 1411. (kettő), I. Mátyás 1465. 1491., Erszébet 1488., I. Ferdinánd, Bécs, 1534. 
febr. 22. és szept. 18. kelt okleveleit megerösitő privilégiumát, továbbá Rudolf, 
Prága, 1593. aug. 25., II. Ferdinánd olvashatlan keltű és Bécs, 1632. júl. 15. kelt 
kiváltságleveleit XX. 1. 

III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 6. megerősiti Lipót, Bécs, 1689. jún. 18., 
II. Ulászló 1511. Zsigmond 1415. 1426., Albert 1439., I. László 1456. Ulászló, I I . Mátyás 
1464. 1478., V.Lajos 1517., I. Ferdinánd, Bécs, 1548.nov. 6. és Bécs, 1545. nov. 5. 
és Esztergom, 1548., Miksa, Bécs, 1565. jún. 27. és Pozsony, 1569. okt. 18., Riulolf, 
Bécs, 1583. jan. 4. és Pozsony, 1593. aug. 20., II. Ferdinánd, Bécs, 1630. máj. 6. 
és Bécs, 1632. júl. 15. kelt kiváltságleveleit XXIX. 220. 

Sopron városa. 1. Miksa, Bécs, 1776. ápr. 2. átirja és megerősiti I. Ferdinánd, 
Bécs, 1533. ápr. 6. kelt ós 11. Lajos 1524. 11. Ulászló 1498., / . Mátyás 1464., 
Károly Róbert 1313., IV. László 1277., Károly Róbert 1317., 111. András 1297., 
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Zsigmond 1436., I. Lajos 1365., Károly Bóbert 1346., Mátyás 1463. évi diplomáit meg-
erősítő kiváltságlevelét. IV. 33. 

2. II. Mátyás, Bécs, 1613. jún. 4. átirja ós megerősiti I. Mátyás 1478. évi 
kiváltságlevelet. VI. 421. 

3. 1. Lipót, Laxenburg, 1663. máj. 29. XIII. 49. 
4. U. az, Lincz, 1684. jún. 13. XVIII. 86. 
5. U. az, Bécs, 1693. dcc. 11. XXIII. 150. 
6. III. Károly, Bécs, 1736. márcz. 1. XXXVII. 470. 
Szabadka. 1. Mária T., Prága, 1743. máj. 7. XXXIX. 418. 
2. U. az, Bécs, 1779. jan. 22. LI. 85. 
3. Ferencz, Bécs, 1811. jut. 17. megerősiti Mária Tcrczia, Bécs, 1744. aug. 1. 

kelt privilégiumát. LXIII. 172. 

Szabad-Szent-Király (Somogy). 1. Lipót, Sopron, 1681. szept. 9. XVII. 26. 
Szakolcza (Nyitra). 1. Miksa, Pozsony, 1569. okt. 2. megerősiti I. Ferdinánd 

kot kiváltságlevelét, melyek közül az olső magában foglalja I. Mátyás, Zsigmond és 
1. Lajos privilégiumait. (Kiv. bej.) III. 957. 

2. Rudolf, Prága, 1580. márcz. 20. megerősiti I. Ferdinánd kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) IV. 215. 

3. Rudolf, Prága, 1586. szept. 3. IV. 449. 
4. U. az, Prága, 1603. febr. 15. átirja és megerősiti Miksámk, Pozsony, 1569. 

okt. 2. kelt kiváltságlevelét, mely ismét átirja és megerősíti I. Ferdinánd, Bécs, 1534. 
decz. 13. kelt privilégiumát, melyek közül az első magában foglalja II. Ulászló 1493., 
I. Mátyás 1464., I. Lajos 1372., 1377., 1382., Zsigmond 1390., 1400., 1434. évi kiváltság-
leveleit. V. 541. 

5. II. Ferdinánd, Bécs, 1624. decz. 13. át ir ja ós megerősiti Rudolf, Prága, 1586. 
szept. 3. kelt kiváltságlevelét. VII. 393. 

6. III. Károly, Bécs, 1720. aug. 14. átirja és megerősiti 1. Lipót, Laxenburg 
1668. máj. 29. kelt és Sennyei István veszprémi püspök 1668. évi oklevelét megerösitö 
kiváltságlevelét. XXXIII. 187. 

Szalatnya. I. Nagy-Szalatnva. 
Szamosujvár. 1. III. Károly, Becs, 1726. okt. 17. E. VII. 803. 
2. Mária T., Bécs, 1746. okt. 3. átirja és megerősiti 111. Károly, Bécs, 1726. 

okt. 17-ki kiváltságlevelét. E. IX. 691. 
3. U. az, Bécs, 1758. ápr. 17. E. X. 485. 
4. II. József, Bécs, 1786. okt. 9. átirja és megerősiti Mária T., Bécs, 1758. 

ápr. 17. kelt kiváltságlevelét. LIII. 429. 
5. U. az, Bécs, 1786. decz. 27. LIII. 452. és E. XII. 350. 
6. U. az, Bécs, 1786. szept. 28. átirja és megerősiti Mária I . 1758. ápr. 

17-ki kiváltságlevelét. E. XII. 360. 
7. Ferencz, Bécs, 1826. szept. 1. E. XIV. 312. 
8. V. Ferdinánd, Bécs, 1838. márcz. 10. E. XV. 182. 
Szász nemzet. 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1552. márcz. 20. megerősiti II. Ulászló, 

I. Mátyás, Zsigmond, Mária, I. Lajos, Károly Róbert kiváltságleveleit, melyek 
II. András 1224. évi kiváltságlevelét átírták és megerősítették. (Kiv. bej.) III. 78. 

2. I. Ferdinánd, Bécs, 1554. okt. 30. megerősiti II. Lajos kiváltságlevelét 
(Kiv. bej.) III. 247. 

3. Mária T., Bécs, 1759. febr. 15. megerősiti 1. Ferdinánd fenti oklevelét. XLV. 47. 
Szászi (Zólyom). 1. Német-Pelsöcz. 



Szász-Régen (Torda). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1554, okt. 31. megerősíti Dobó 
István erdélyi vajda két oklevelét. 111. 234. 

2. 111. Károly, Bécs, 1726. aug. 5. átirja ós megerősiti János király, Szeben, 
1566. decz. 8., Rákóczi Zsigmond, Gyulafehérvár, 1597. máj. 10. és Kolozsvár, 1607. 
jún. 21., Bethlen Gábor, Gyulafehérvár, 1625. máj. 5., I. Rákóczi György, Szamosujvár, 
1632. márcz. 19. és 1643. aug. 1., I. Ferdinánd, Bécs, 1553. máj. 9. és 1554. okt. 
31. kelt kiváltságleveleit E. VII. 731. 

Szatmár. 1. I. Ferdinánd, Ágosta, 1548. máj. 26. megerősiti Károly Róbert és 
V. István kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) II. 235. 

2. U. az, ugyanakkor megerősiti 1. Mátyás és 11. Ulászló kiváltságleveleit 
(Kiv. hej.) II. 236. 

3. U. az, ugyanakkor megerősíti András kiváltságlevelét. (Kiv. hej.) II. 237. 
4. U. az, Prága, 1549. szept. 15. megerősíti 11. Lajos-nak I. Mátyás diplomáját 

magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 341. 
5. Miksa, Bécs, 1571. szept. 20. megerősiti I. Ferdinánd-nak, I. Lajos, Károly 

Róbert és V. István kiváltságleveleit megerősítő kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 995. 
6. U. az, u. akkor megerősiti I. Ferdindnd-nak II. Lajos és Mátyás diplomáit 

magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 111. 99G. 
7. U. az, u. akkor megerősiti I. Ferdinánd-nak I. Mátyás és IT. Ulászló dip-

lomáit magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 111. 996. 
8. U. az. u. akkor megerősiti I. Ferdinánd-nak András király oklevelét meg-

erősítő kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 996. 
9. Lipót, Pozsony, 1662. szept. 6. átirja ós megerősiti II. Ferdinánd, Bécs, 

1630. febr. 3. kelt és II. Mátyás, Pozsony, 1609. dec. 10-ki diplomáját megerősítő ki-
váltságlevelét; a Mátyás kiváltságlevele átirja Rudolf, Bécs, 1577. nov. 5. és II. Ulászló, 
1491. évi diplomáit; Rudolf kiváltságlevele átirja Miksának, Bécs, 1571. szept. 20. 
kelt bárom kiváltságlevelét, melyek közül az első átirja I. Ferdinánd, Ágosta, 1548. 
máj. 27., II. András 1230. évi — a második átir ja I. Ferdinánd, Ágosta, 1548. máj. 
27., I. Lajos 1359., Károly Róbert 1310., V. István 1264., 7. Lajos 1365. évi, — a 
harmadik átir ja 7. Ferdinánd, Ágosta, 1548. máj. 27., I. Mátyás 1461., 77. Ulászló 
1491. évi kiváltságleveleit. X. 905. 

10. I. Lipót, Bécs, 1663. aug. 29. XIII. 56. 
11. U. az, Bécs, 1668. aug. 5. XIV. 225. 
12. U. az, Bécs, 1675. jún. 19. XV. 700. 
13. U. az, Bécs. 1676. febr. 26. XVI. 33. 
Szatmár Németi. 1. I. Ferdinánd, Ágosta, 1548. máj. 26. megerősiti T. Mátyás, 

V. László és 77. Lajos kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) II. 234. 
2. U. az, ugyanakkor megerősiti 77. 7)íyo.s'-nak Hunyadi János diplomáját 

magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 234. 
3. U. az, ugyanakkor megerősiti Zsigmond-wak I. Lajos, Károly Róbert. 

IV. Róla, TI. András diplomáit magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 235. 
4. Miksa, Bécs, 1571. szept. 20. megerősiti 7. Ferdinánd-nak lì. Lajos és 

Hunyadi János diplomáit megerősítő kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) Itt. 995. 
5. I. Lipót, Pozsony, 1602. júl. 27. át ir ja és megerősiti 11. Ferdinánd, Bécs; 

1630. febr. 3. kelt és II. Mátyás, Pozsony, 1609. decz. 7. Rudolf, Bécs, 1476. nov. 5., 
Miksa, Bécs, 1571. szept. 10. és okt. 10., 7. Károly 1316., II. András 1230., Zsigmond 
1397., 77. Ulászló, 1491., II. Lajos, 1516. kelt diplomáit megerősitö kiváltságlevelét. 
X. 869. 

6. U. az, Pozsony, 1662. aug. 22. 883. 
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7. T. Lipót, Bécs, 1663., aug. 29. XIB. 56. 
8. U. az, Laxenburg, 1666. jún . 6. á t i r ja és megerősiti TI. Mátyás, Bécs, 16lá. 

júl . 24., I I . Ferdinánd, Bécs, 1634. márcz. 14. és 15. kelt kiváltságleveleit. 
XIII. 335. 

9. U. az, Bécs, 1606. aug. 11. XIII. 352., 366. 
10. III. Károly, Bécs, 1721. j an . 2. XXXIII. 111. 

Szebedin. régen Zebin, Zebedin (Zólyom). 1. I , Lipót Laxenbnrg, 1693. máj . 
22. á t i r ja és megerősit i I I . Ulászló, 1492. kelt és I. Mátyás 1465., Zsigmond 1406. 
és 1410., V. László 1454-iki oklevelét magában foglaló privilégiumát. XXIII. 41. 

2. U. az, Bécs, 1696. jún. 23. XXIV. 153. (Lásd Nagy-Szalatnya a. is). 

Szebelét (Hont). I. Lipót, Bécs, 1694. jan. 18. á t i r ja és megerősiti I I I . Ferdinánd, 
Pozsony, 1838. márcz. 15. kelt és Zsigmond 1412, András ?, IV. László 1288., Zsigmond 
1418., III, András 1297-iki okleveleit magában foglaló privilégiumát. XXIII. 152. 

Szeben, 1. Kis-Szeben. 

Szeged. 1. Miksa, Bécs, 1572. aug. 6. megerősiti I. Mátyás és I I . Lajosnak 
I I . Ulászló levelét magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 1(1. 1028. 

2. I. József, Bécs, 1710. júl . 30. á t i r ja és megerősiti a ) I. Mátyás 1465. kelt és 
IV. Béla 1247-iki oklevelét átiró privi légiumát ; b) II. Ferdinánd, Bécs, 1631. nov. 25-iki 
kiváltságlevelét, melyben a köv. oklevelek vannak át i rva : Miksa, Bécs, 1572. aug. 6., 
I. Mátyás 1469., 1462., 1473., I I , Lajos 1523., II. Ulászló 1498., I. Mátyás 1464., 
Zsigmond 1436., 1430. évi oklevelei. XXVIII. 417. 

3. III. Károly, Bécs, 1717. nov. 11. XXXI. 392. 
4. U. az, Laxenburg, 1710. má j . 21. á t i r ja és megerősiti I. József 1710. júl. 30-iki 

kiváltságlevelét. XXXII. 343. 

Székakna (Doboka). Lipót, Bécs, 1701. febr. 21. megerősiti Báthori Gábor, 
Rákóczi Zsigmond, Báthori Zsigmond és I. Ferdinánd kiváltságleveleit. E. III. 06. 

Székely nemzet. I. Ferdinánd, Bécs, 1554. ápr 26. III. 199. 
Székesfehérvár. 1. I. Lipót, Bécs, 1693. febr. 20. á t i r j a és megerősiti Székes-

fehérvár város e löl járóságának 1485. é s I. Ferdinánd, Pécs, 1541. jún . 15-iki két 
oklevelét. XXII. 248. 

2. U. az, Bécs, 1703. okt. 23. XXVI. 7. 
Szeli, 1. Felsö-Szeli. 
Szempcz (Pozsony). I. Lipót, Pozsony, 1659. okt. 4. á t i r ja és megerősiti Miksa, 

Pozsony, 1569. okt. 18. kelt és I I . Lajos 1523. évi diplomáját megerősitő kiváltság-
levelét. XII. 369. 

Szenicz (Nyitra). 1. Budolf, Prága , 1589. szopt. 28. á t i r ja és megerősiti Miksa, 
Bécs, 1571. decz. 31. kelt és I. Ferdinánd, Bécs, 1534. nov. 1., I I . Ulászló 1492., 
1. Mátyás 1464. (kettő), Zsigmond 1419. (kettő), 1434., 1435., Stibor vajda 1396. évi 
diplomáit megerősitő kiváltságlevelét. IV. 580. 

2. II. Mátyás, Bécs, 1015. j an . 26. á t i r j a és megerősiti Rudolf fenti kiváltság-
levelét. VI. 503. 

3. III. Ferdinánd, Pozsony, 1038. márcz . 15. több elődje kiváltságleveleit meg-
erősiti. (Kiv. bej.) IX. 110. 

Szentegyháza (Udvarhely). III. Károly, Bécs, 1724. máj . 17. megerősiti I. Lipót, 
Rákóczi György és Bethlen Gábor kiváltságleveleit. EVII. 443. 

Szent-Gál (Veszprém). 1. I. Ferdinánd, Buda, 1528. jan. .10. megerősiti IT. Lajos-
nak V. László, Zsigmond, I. Lajos, Károly Róbert királyok leveleit magában fog-
laló diplomáját . (Kiv. bej.) I. 90. 
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2. TI. Mátyás, Rócs, 1610. febr. 25. átirja ós megerösiti T. Ferdinánd, Buda, 1528. 
jan. 30. kelt és II. Lajos 1510, V. László 1453. Zsigmond 1398. és 1412., 7. Lajos 
1340„Károly Róbert 1322. és 1328. évi diplomáit megerősítő kiváltságlevelét. VI. 149. 

3. IR. Ferdinánd, Bécs, 1647. máj . 8. megerösiti II. Ferdinánd, Récs, 1035. 
máj. 12. kelt kiváltságlevelét. X. 47. 

4. I. Lipót, Bécs, 1659. febr. 3. XII. 132. 
5. U. az, Bécs, 1670. márcz. 29. átirja és megerősíti I I I . Ferdinánd, Bécs, 

1047. máj. 8. és II. Mátyás, Bécs, 1610. febr. 25. kelt kiváltságlevelét XV. 142.. 
6. III. Károly, Bécs, 1714. febr. 4. átirja és megerösiti I. Lipót 1G70. márcz. 

29-iki kiváltságlevelét. XXX. 226. 
7. Mária T. Pozsony, 1741. aug. 12. átirja és megerösiti 777. Károly 1714. 

febr. 4-iki privilégiumát. XXXIX. 81. 
8. II. József, Bécs, 1783. aug. 30. megerösiti Mária T. fenti oklevelét, LII. 414. 
9. U. az, Bécs, 1784. febr. 27. Lili. 6. 

10. Ferencz, Récs, 1792. aug. 13. megerösiti az 5., 6., 7., 8., sz. alatti kiváltság-
leveleket. LVI. 159. 

11. U. az, Bécs, 1792. nov. 8. LVI. 355. 
12. V. Ferdinánd, Bécs, 1835. nov. 5. LXVI. 360. 
13. U. az, Bécs, 1836. jan. 9. megerösiti Ferencz 1792. aug. 13-iki kiváltság-

levelét. LXVI. 397. 

(Vége következik.) 



VEGYESEK. 

Beczkó 1634-iki rendtartásához. A „ M a g y a r G a z d a s á g t ö r t é n e l m i 
Szemle" f. é. 269. s köv. lapján olvasható „Beczkó város 1634-iki rend-
tartása", mely tanulságosan világítja, meg Beczkó mezőváros akkori 
községi viszonyait és kormányzását, legyen szabad e rendtartás bővebb 
megértéséhez a trenesénmegyei és az Országos Levéltár idevonatkozó 
adataival Beczkó akkori küzáégi életét megvilágitani. 

Az 1598. év fordulópont Beczkó történetében, tnely az emelkedés 
és a hanyatlás határát képezi. 

Trencsén vármegyében akkor 16 nagy uradalom volt, 13 várra l : 
Trencsén 34, Beczkó 14, Besztercze 26, Létava 22, Bicse 21, Sztrecsén 
16, Budetin 24, Lednicze 26, Ugrócz 19, Kassza 12, Oroszlánkő 7, 
Óvár 10 és Illava 8 faluval. Ezenkivül három egyházi uradalom, melynek 
nem volt vára : a nyitrai püspök uradalma 10, az esztergomi érseké 5 
és a szkalkai apáté 5 faluval. 

Ezen váruradalmak sorában második helyen állott Beczkó vára 
2 mezőváros és 12 faluval: Beczkó mezőváros 23 nemesi és 218 paraszt-
házzal, Vág-Ujhely mezőváros 43 házzal (több lehetett), Krivoszud 32, 
lválnicz 23, Kocsócz 13, Alsó- és Felső-Vezka 20, Bosácz 101, Leszkó 
126, Zernye 53, Révfalu 32, Haluzsics 121, Csütörtök 24, Ivánócz 64, 
Milcsicz 58 házzal. 

A várban laktak : Nádasdy Ferencz, Derzsffy Ferencz, a Rátkay-
család és alsólindvai Báníl'y Anna, Stibor leánya, férjének utolsó íiági 
örököse. 

A városban a következő nemesek laktak : Rátkay Péter, Bársony 
Emánuel, Pikulay István, Rakolupszky János, Wincziczky Fülöp, 
Dobrussovszky Venczel, Ürményi János, Maloveczky János, Rederis 
János, Wilcsiczky István, Haurnyi András, Keöszeghy Márton, Simonffy 
Ferencz, Kún János, Névedy Bálint, Szombathy György, Kardoss Miklós, 
Fóris Gáspár, Posgay György, Rácsay Miklós, Thúróczy György, Falussy 
Miklós, Szemenyey János. 

Ezen nemesek állottak Beczkó védelmezői élén, midőn a török-
tatár sereg 1599. október hónapban a kerített várost megtámadta, de 
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azt bevenni nem birta. Ámbár a város és vár megszabadult a török 
ostrom alól, mégis megjöttek annak szomorú következményei. A város 
falán kivül állott házakat, gazdasági éjiületeket és kerteket a török fel-
dúlta, kiélte, a szöllökben volt pinczéket feltörte, borait megitta vagy 
elfolyatta. E csapások annyira elriaszták Beczkó lakóit, hogy a követ-
kező 1600. évben a lakott parasztházak száma 218-ról 202-re, 1602-ben 
156, 1603-ban, Bocskay István háborús mozgalmai hirére pedig 100-ra 
apadt le. 

Csak a háború után kezdett Beczkó népessége új ra emelkedni. 
Az 1609. évi adatok szerint nemesi ház volt 36, jobbágyi 69, zselléri 
64, összesen tehát 169. 

Ennek megfelelően Beczkó mezőváros adózó portáinak száma az 
1590. évi török ostrom előtti években 52, de már 1609-ben csak 24 
volt. 1613-ban a jobbágyokra 17, a zsellérekre 4 porta esett ; 1625-ben 
a megelőző évi árviz s egy utczának teljes leégése után, a 63 jobbágy 
10, a 40 zsellér 2 portával rovatott meg, 20 jobbágy pedig otthagyta 
birtokát. 

Ilyen állapotban volt Beczkó, midőn 1633-ban a nemes urak 
elérkezettnek látták látták az időt, hogy necsak a nép sorsán, hanem 
a városi pénztár állapotán is segítsenek. 

Ezen évben a nemes urak közül a várban laktak : Nádasdy 
Ferencz, Esterházy Dániel, Ilévay László, Pongrácz János, Szunyogh 
Gáspár, Máriássy János, Justli András és a Rátkay-család. 

A városban laktak : Bársony Zsigmond, Rakolupszky János, Med-
nyánszky. Jónás, Wilcsiczky Pál özvegye, Wilcsiczky István árvái, 
Keőszcghy Márton, Bogáty András, Bogáty Ferencz, Kardoss Miklós 
özvegye, Kán János özvegye, Horváth Ádám, Szemenyey János, Fekete 
Jakab, Thúróczy György, Gyeörkess Miklós, Szombutliy János, Névedy 
András, Zongor Mihály, Rácsay Miklós, Falussy Miklós, Szalay Imre, 
Szalay Tamás, Serratoris Dániel plébános. 

E nemes urak, mint közbirtokosok, oly községi rendtartás ki-
dolgozásában állapodtak meg, mely a nép ujabb megterheltetése nélkül 
a város jövedelmeit szaporítsa s a rendet és jó erkölcsöt szilárdítsa. 
Az 1634. május 8-án aláirt és megpecsételt rendtartás tehát szerződési 
jellegű. 

A közbirtokosság a maga kebeléből községfelügyelőket nevez ki, 
kik a város jövedelmeit behajt ják és ellenőrzik s teljhatalommal intéz-
kednek a város összes ügyeiben s a jó erkölcsök biztosítására még az 
éjjeli prasztkákat, azaz fonókákat is eltiltják. 

Az ötödik pont ugy értendő, bogy a város hármas fala körül még 
Gazdaságlörténelmi Szemle 1898. 2 5 
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árok és sáncz építtessék, mely a Vág vizének áradása ellen Is védelmid 
szolgáihasson. 

E 18 pontból álló községi rendtartással lépett tehát először közös 
elhatározásra a beczkói közbirtokosság. 

Dr. Szombathy Iynácz. 
Magyar gazdaszövetség terve 1817-böl. Sziiy Kálmán a M. T u d . 

Akadémia főtitkára, családi levéltárából a következő érdekes adatokat 
volt szives rendelkezésünkre bocsátani. Szentkirályi László Pest vár-
megye alispánjához valaki egy tervet nyújtott be 1817-ben, „hogy 
hazánkban egy, a mezei gazdálkodásra és annak előmenetelére ügyelő 
szövetség szerveztessék", melynek czélja a gazdaságra vonatkozó 
hasznos tudnivalók, teendők följegyzése, összeállítása és kinyomatása 
volna, hogy ez által akár kisebb, akár nagyobb birtokosoknak némi 
utmutatás álljon rendelkezésükre s a gazda, ha gazdaságában javítást 
akar eszközölni — külföldi könyvek után indulva — ne legyen kénytelen 
saját kárán tanulni. 

E gazdaszövetség tagjaivá az ország ügyes és szorgalmas gazdáit 
kellene kiválasztani, a Pesthez közel lakó tagok közül pedig igaz-
gatóságot alakítani, mely titkárt tart és levéltárat állítana föl ; a 
tartandó gyűléseken mindamellett az összes tagoknak felszólalási joguk 
volna. Ezen igazgatóság a hazai gazdaság minden ágának felvirágoztatására 
az ország legtávolabb részeiben lévő tagokkal érintkeznék, hozzájuk 
kérdéseket intézne, „próbatételeket" állítana fel ; viszont ezek tapaszta-
lataikat bejelentik, tanácsot kérnek. A szövetség a gazdaság körül a 
külföldön feltalált gépeket megszerezné és próbákat eszközölne. 

A szövetség költségeinek fedezésére nézve azt ajánlja, hogy a 
gazdák által igy összegyűjtött tapasztalatoknak alapján egy magyar, 
német és tót nyelven szerkesztett gazdasági naptárt kellene összeállítani, 
amit kizárólag a gazdaszövetség árusítana. E naptárnak aztán külöm-
bözö rubrikái volnának, amelyekbe minden gazda bejegyezhetné, hogy 
milyen termése volt mindenből, milyen időjárás mellett, és mivel a 
tervező szentül meg volt győződve, hogy ebből a jövő termésekre lehet 
következtetni, a gazdaszövetség az év végén az egyes gazdáktól az 
ilyen módon kitöltött naptárakat beszedvén, ezek alapján az ország 
csillagásza által a lefolyt esztendő időjárását megállapítván, egyszersmind 
a jövö évre is utmutatóul szolgálna a gazdáknak. 

Az e czélból alakítandó társaság „fö oltalmazó"-ja gyanánt 
sikerült az alispánnak József cs. és kir. főherczeget, az ország 
nádorát megnyernie, s e gazdaszövetség megalakítása czéljából pedig 
1817. aug. 24-én tartandó ülésre meghívta báró Bruder József és gróf 
Brunswick Ferencz cs. és kir. kamarásokat, Csekonics József generálist, 
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gróf Esterházy Károlyt, gróf Fcsztetics Györgyöt, gróf Fcsztetics Jánost 
ós Antalt, Gloôius Dániel táblabírót, gróf Hunyady József ós báró Orczy 
Lörincz cs. és kir. kamarásokat, Szily József cs. és kir. udv. tanácsost, 
a hétszemélyes tábla ülnökét, gróf Waldstein Manót és báró Wenckheim 
József cs. és kir. kamarásokat. 

Megalakult-e csakugyan e gazdaszövetség vagy nem, — arról a 
velünk közölt adatok már nem adnak felvilágosítást. 

H. S. 
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GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

„VÁROSAINK NÉPESEDÉSI VISZONYAI 1777-BEN" czimen dr. Thirring 
Gusztáv a székesfővárosi statisztikai hivatal aligazgatója az azon évi összeírás 
alapján rendkívül tanulságos tanulmányt irt. Kimutatja, hogy az 1720-iki összeírás 
óta városaink lakossága 1777-ben megkétszereződött ; hogy ellentétben a mai állapo-
tokkal a férfilakosság túlsúlyban volt a nők felett, s hogy mindkét nemből nagyobb 
százalék élt házasságban. Érdekes vonás az is, hogy a protestánsok a nagy bürokra-
tikus elnyomás daczára is aránylag nagyobb számban voltak, mint ma. stb. stb. 
Melegen ajánl juk olvasóink figyelmébe. 

A „KÖZGAZDASÁGI SZEMLE" 1898. évi áprilisi és májusi füzetében Dr. Vargha 
Gyula „Tűzkárok a magyar birodalomban" cziin alatt a gazdaságtörténelemnek is 
tanulságos módon fejti ki a tüzek s azok okainak statisztikáját. — Láng Lajos. 
A nemzetközi vámpolitika jövője kérdését tanulságos történeti visszapillantásokkal 
világítja meg. — I r o d a l m i S z e m l e . Reusz J. Az esztergomi takarékpénztár 
50 éves története. 

Az „ARC.HAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ" 1898. évi 1—3. számában minket érdeklő 
közlemények : Mihalik J. kassai származású ötvösmüvek, a mult és jelen századból. 
— Fraknói V. Szent-László király kar-ereklyetartója Raguzában. — Fagy G. Magyar 
kardok. — K ü l ö n f é l é k . Barabás 8. Egy kolozsvári képiró a középkorban. — 
Mihalik J. A pesti ötvösök czéhpecsétje. — Dr. Réthy L. Kis Károly király 
aranyérme. 

Á „SITZUNGSBERICHTE DER PHILOS. HIST. CLASSE DER K. AKADEMIE 
WIEN." 1897. évi 136. kötetében Jirecek K. a balkánfélszigeti helynevek keresztény 
elemeit tanulmányozván, a szerémmegyei római Sirmium = középkori magyar Száva-
Szent-Demeter = ma Mitrovicz város eredetéről is értekezik. Még érdekesebb s 
telepítésünk történetére, kiválóan fontos, amit az ugyané megyei Franca villa város-
ról ír, a Chronicon Tolosani nyomán. E régi franczia krónika szerint ugyanis, 
Milánó városának 1162-iki elpusztítása után sok olasz polgár Magyarországba 
jővén, itt a király pártfogásával a kalocsai egyházmegyében Franca villa városát, 
a többiek pedig ugyanazon megyében Cadabul várost alapították s mindkét helyen 
Milánó védőszentje Szent-Ambrus tiszteletére templomot építettek. Ezen adatokat 
teljesen megerősiti az a tény, hogy Franca villát a középkorban magyarosan 
Nagij-Olaszi-nsk hivták, mely a mai eltorzított nevü Mangy elosz helységnek 
felel meg. 

A „FORSCHUNGEN ZUR BRANDENBURGISCHEN UND PREUSSISC.HEN 
GESCHICHTE" X. kötetében O. Hintze Nagy Frigyes agrárpolitikáját fejtegeti, 
aminek ismerete ránk nézve is azért fontos, mert a Mária Therézia-féle úrbéri 
rendezésnek mintául szolgált. — Von Schroetter báró a sziléziai gyapjúipar mult 
századbeli részletes történetét i r ja meg. — Rachfahl a sziléziai bányaregále kifejlő-
déséről értekezik, mely éppen a mi Hunyadi Mátyás királyunk alatt veszi kezdetét. 



K Á R O L Y V Á R O S S A H O R V Á T H A T Á R Ő R V I D É K K E L E T K E Z É S E . 

I r t a : DR. THALLÓCZY LAJOS. 

I. 

Ott, a hol most Károlyváros terül el, a Kulpa folyása mentén, 
melybe a Dobra s a Mreznica vizével bővült Korana vize ömlik, feküdt 
a dubovaci vár, igazabban mondva várkastély (castellimi), melyet okleve-
leink majd Dobouchnak, majd Dobovvcznak s végezetül Dobowacznak 
emlitenek. 

Dubovac ama várrendszernek vaia kiegészítő határvára, mely 
Stenisnyak, Skrad, Kamensko, Belaj középpontokkal a goricai nemzet-
ségnek telepes vidéke, zsupája: várispánsága volt. E sziavon nemzet-
ségből vált ki a Goriczai, Babonics, Blagay néven ismert magyar főúri 
család. A többi ág : külön vezetéknévvel bratsztvákat, vérrokon közös-
ségeket alkotván, mint a goriczai törzsnek vérségi kötelékben álló részei 
éltek a maguk régi szokásai („za starom pravdom") szerint. 

Ezek az önmagokat igazgató nemzetségek, melyeknek birtok-
egyeteme közjogi vonatkozásaival királyi tulajdont képezett, lassanként 
hozzásimulván a magyar közigazgatási rendszerhez, beleolvadtak a 
megyei szervezetbe. Tény, hogy Dubovac, Gradée várak s a hozzájok 
tartozó Gaz és Jelsa falvak a XIV. században már Zágrábmegyc 
tartozékai, egyházi tekintetben pedig a goriczai föesperesség podgoriai 
kerületébe kebelezvék. 

Első ismert adományosa Dubovac és Gradée várának Ónodi Cudar 
Péter kir. főpohárnok, 1369-ben sziavon bán, a k i 1382-ig1) az Anjouk-
nak leghívebb támasza e vidéken.2) Valószínűnek tartjuk, hogy már 
Róbert Károly eladományozta volt e birtokokat, de az első adomány-
levelet nem ismerjük. 

I) Pesty: Eltűnt vm. II. 274. 
a) A Cudarok teljes nemzedókrendót összeállította Dr . Wertner Turul 1891. évf. 

141. s köv. 1. A Cudar név pedig lengyel mejlóság neve volt. Lásd Ducangc régi 
k iadásában Zudar alatt. 

Gazdaságtiirtcnelmi Szemle 1898. 2 6 
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Cudar Péter bán fia Simon az „in contrata de Gaz" fekvő két 
váracsot, Gradechet és Dobouchot (castellum) zálogba vetette Cséki 
Mártonnak és Zselízi Andrásnak. Ezek meg, Cudarék visszaváltási 
jogának épségben tartásával Csupor Istvánnak s testvéreinek engedék 
át e zálogos javakat. 1426. aug. 13-án azután Csuporék 400 arany 
forintért Blagay Miklós fiának Antalnak zálogositák el a birtokokat, 
melyekbe az u j zálogbirtokost szept. 10.-iktatta be a csázmai káptalan.1) 

Blagayék már tizenhat év múlva 1440. máj. 3. túladtak Dobovac 
vára egynegyed részén, száz arany forintért zálogba vetvén azt Goriczai 
Ladomerych Simonnak.2) Két év múlva 1442. febr. 16. a többi birtokon 
is túladott Blagay János, a mennyiben Frangepán István 350 arany 
forintért magához válta a zálogjogot.3) 

Ekkép Dubovac, melynek birtokát Mátyás király 1481-ben újból 
biztositá a család részére, a Frangepánok kezén maradt, még pedig az 
ozalji ágén, melynek megalapítója a hires diplomata Frangepán István 
s ekképen származik le : 

F r a n g e p á n I s t v á n 

B e r n á t 

F e r d i n á n d 
s S 

I s t v á n K a t a 
f 1577. f. Szigetvári Zrínyi Miklós. 

Az ozalji Frangepánok utolsó sar ja István, nagynevű, de a mi a 
birtokszerzést illeti, teljesen a kor szokásaiban osztozó kapzsi sógorával 
Zrinyi Miklóssal 1544. birtokai tekintetében kölcsönös örökösödési 
szerződésre lépett. A gyermektelen István, a ki pénzzavarokban szen-
vedett, sógorától függött. A szigeti katasztrófa (1566.) után Zrinyi Miklós 
három fia György, Kristóf és Miklós vették át a gyámkodást nagybátyjuk 
felett. A miért egy nagy pőrében Kerecsényi Kristóf, Orlovchych Gergely 
és Wragowich Kristóf ellen, kihúzták a hinárból, többi birtokai között 
Dubovacot is bevallotta nekik 1570. aug. 17-én, 1575-ben pedig 12,000 
frt életjáradékot kötvén ki magának, a Zrínyiek tényleges birtokosai 
lettek az ozalji Frangepán-vagyonnak. Frangepán Istvánnak 1577. történt 
halála után, a korona ugyan érvényesíteni akarta jogait az ozalji birto-
kokra, de a Zrínyieknek tekintélye elfödte a birtoklás megtámadható 

1) Blagay cs. oki. 278—9. 1. 
2) U. o. 337. 
») U. o. 339—70. 
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jogczimét. 4) Elannyira teljesnek tekintették e tényleg birtokukban lévő 
várra való jogczimüket, hogy 1577-ben Zrinyi György és Miklós, nemes 
Peransky Gáspár kipróbált hivöknek s általa két fiának Jánosnak és 
Istvánnak 800 írtért elzálogositák Dubovac várát, a hozzátartozó Draga 
nevű váralját s Gaza és Jelsa nevű falukat, kikötvén, hogy az ozalji 
borok korcsmáitatási joga, a Csáktornyára való fuvarozás s egynémely 
jobbágy tekintetében elrendelt intézkedés épségben maradjon. 2) 

A politikai események, jelesül a folyton ismétlődő török becsapások 
a vidék társadalmi és gazdasági képét teljesen felforgatták. Károly 
főherczeg, Miksa király testvére, ar ra való tekintettel, hogy az apró-
cseprő rosszul fölszerelt várak nem állhatnak ellen a folyton megujuló 
berohanásoknak, egy jól felszerelt várnak az építését találta legjobbnak, 
mely egy majdan megszervezett határvidéknek legyen a középpontja. 
Eleinte a Trepca és Utinja folyam köze uralta Stenisnjákra gondolt, de 
később Dubovac környékét találta a legalkalmasabbnak. 

A Kulpa éjszak felé nagyot kanyarodik s éjsz.-kelet felé hátvédül 
az akkori még sürü irtatlan draganici erdő szolgált. A Koruna, Dobra 
s Mreznica folyók alkotta vízhálózat délről erős akadályokat gördített a 
mocsaras árterü Kulpa szurdokának megközelítésére. Nyugatra pedig egy 
részt a Beliorh, másrészt Mottling két védőláncza : a Zdralac és Vrhi nad 
Bukovem hegységek nyújtanak biztos menedéket. 

Ennek a vidéknek Dubovac vára volt a középpontja. A főherczeg 
tehát az 1578-iki szerencsétlen harczok után mindenekelőtt arra töre-
kedett, hogv megszerezze a vár épitéséhez megkívántató területet. Erre 
nézve hadmérnökei a dubovaci várbirtokhoz tartozó Gaz falu területéből 
hét parasztteleknek a kihasitását vélték legczélszerübbnek. A kisajátítás 
már 1578-ban megtörtént s a kincstár állítólag 600 frt kisajátítási 
összeget fizetett érte.3) A várat 1579. júl. 13-án kezdik épiteni s a 
szlavóniai Zrinyi, Frangepán s Blagay-jobbágyok serény munkájával 
1580-ban már meg is épült.4) 

A vár azonban igy magában terület nélkül nem nyújtott elegendő 
biztosítékot, hogy a várparancsnokoknak mindenben szabad kezük 
legyen. Részben az élelmezés, részben az egyöntetű igazgatás szem-
pontjából szükség volt a dubovaci Zrínyi-birtok megszerzésére. Károly 

0 A Zrinyi-féle családi iratokból. 
2) Lopásié Radoslav. Monumenta hist. jur. Slav. mer. Hrvatski urbari. I. 

123—126. 1. 
3) Így irja Vanicek a határvidék történetirója, de forrást nem idéz. Mi nem 

akadtunk az illető vétel nyomára. 
4) A részletek Lopásié R. monográfiájában : Karlovac, Zágráb, 1879. 23—26. 1. 

Jobbára Istvánffyt követi. Használta a közös p. ü. lev. is, de nem teljesen. 
20* 
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föherezeg ugyanis nem akart földesúri hatalom alatt álló jobbágyokkal 
s nemesekkel bajlódni, neki a Gaz és Jelsa közti egész vidékre volt 
szüksége, hogy azt a maga katonai czéljaira berendezhesse. 

Megindultak tehát a tárgyalások a tényleges birtokosokkal : Zrínyi 
Györgygyei és Miklóssal, kiknek hive Peransky birta a várat. A két 
úrnak nem is lehetett lényeges kifogása e kisajátítás ellen. Egyrészt a 
török beütések következtében amúgy is megcsappant a jövedelem, más-
részt elkerülik vaia a kincstárral való huzavonát s azonfelül országos 
érdek is volt, hogy ezáltal a többi szlavón birtok is hathatósabb véde-
lemben részesüljön. 

Károlyváros érdemes történetirója azt állítja, hogy Zrinyiék 14,000 
frtért engedték át a várbirtokot.1) A rendelkezésünkre álló adatok 
máskép tüntetik fel az eljárást. 1580-ban ugyanis a bécsi udvari kamara 
a belső-osztrák : gráczi kamara utján elrendelte, hogy legelébb a 
várbirtok becsüjét kell megállapítani s e czélból a leltár elkészítésére 
kérte az érdekelt feleket, jelesül Zrinyiéket s ez esetben Krajnát is, 
mely Karinthiával és Styriával a 700,000 frlnyi építési költségekben 
részes vaia. 1579-ben aug. 1-én leltározták s állapították meg Dubovacot 
első sorban szlavón nyelven, melynek egykorú német fordítása is készült.2) 
E Zrínyi-féle leltár azonban Károlyváros épitése előtt kelt, de mig a 
vár felszerelésévei el nem készültek, Dubovac átadásáról szó sem 
lehetett. Két év múlva Károly föherezeg sürgetésére a gráczi udvari 
kaw.ara Ankerreither János krajnai harminczadost bizta meg, hogy a 
leltárat újból elkészítse. 

A föherezeg 1580. decz. 6-án adta ki neki parancsban, bogy a 
vár javainak s állapotának összeírását mentől előbb kezdje meg. 
Ankerreither decz. 16-án vette kezéhez a rendeletet s 1581. január 12-ik 
napját tűzte ki a munkálat megkezdésére. Előbb azonban megkérdezte 
b. Ungnad Kristófot, a bánt, hogy indulhat-e magában is útnak, mert 
a rendeletben nincs szó róla, hogy vegyen-e maga mellé egy másik 
meghatalmazottat is. A bán azt válaszolta, hogy ne várjon senkire s 
induljon út jára. A nagy hófúvások miatt csak jan. 19-én ért Dobovacra. 

Dobovacon jan. 20-án legelőbb gróf Zrinyi György horvátországi 
jószágigazgatójával Zebych Györgygyei értekezett, a ki nem ellenkezett 
semmiben. Mire előhivatta Dubovac városa b í rá já t 3 ) öt idősebb polgár-
ral, aztán odaidéztetett mindenkit, a ki valamikor a vár szolgálatában 

') I. m. 17. I. Hihető, hogy a gráczi kamara adatai derítenek majd teljes 
világot ez ügyre. 

2) Közli Lopasic Hrvatski urbari. 97—117. 1. „Legystar zcl i Kmetow grada 
Dwbowcza". 

3) Zlwsych Z typ an mindkét Dobovac (felső és alsó) birája. 
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állolt, avagy jelenleg is szolgálatában volna, továbbá a falusi kené-
zeket, ispánokat és molnárokat s ezeknek, az ö kérdéseire bit alatt 
bevallott adatai alapján állitá egybe az összeírást. 

Jelentése 1581. aug. 16-án került a föherczeg elé.1) 
E két jelentés, az 1579. s 1581-iki azonban — bármilyen hiteles 

adatokon alapult légyen is, nem vezetett czélra. Ernő föherczeg 1582. 
szept. 26-án Istvánffy Miklós utján elrendelte ugyan, hogy Zrínyiek 
vallják be végre a felségnek a várat, de Zrínyi Gvörgyék a két főherczog 
gyöngéd nyomását ugy látszik passiv ellenállással viszonozták. Az 
egyezmény értelmében át kellett volna adniok a várat, de minthogy a 
király nem irta meg nekik, hogy kinek adják, a vár még 1583. elején 
Zrinyiék birtokában volt. 

Pedig a kérdés pénzügyileg legalább egyelőre teljesen tisztázva 
volt. A király beleegyezett, hogy mig Zrinyiéket nem kárpótolhatja 
hasonló értékű jószággal, évente 800 forintot fog nekik fizettetni, de 
viszont ők bevallani tartoznak neki a két várat. Zrinyiék ráállottak az 
alkura, de kívánták, hogy a várat szabályszerűen vegyék át a király 
emberei. Ennek következtében a király 1583. január 16-án biztosokul 
kinevezte Chramava Kristóf zágrábi olvasó kanonokot és Vrnoczy 
Mihály zágrábi és körösi dicatort s megbízta őket a leltár végleges 
megszerkesztésével, az átvétellel s a jobbágyok részéről leteendő hüség-
eskü átvételével.2) 

Az átvétel azonban még mindig késett. A király azonközben 
— máj. 20-án •— azt is elrendelte, hogy a topuszkoi apátsághoz tar-
tozó s a zágrábi püspöktől védelmi czélokra átengedett Poknpiai várat 
vegyék át.3) A föherczeg megunván a sok huzavonát, aug. 18-án erös 
királyi parancsot eszközölt ki, meghagyván a biztosoknak, hogy tűzzenek 
ki határnapot az átvételre. Rendelet ment Károly főherczeghez is, hogy 
a maga részéről szintén rendeljen oda biztosokat, a kik a királyi biz-
tosok alá rendelve („subordinet") vegyenek részt az actusban. A vár 
átvétele után a Zrínyi grófoknak járó 800 irt évi megváltási dijat 
fizessék, a mennyiben kitelik, a vár jövedelméből, avagy ha nem lesz 
rá költség, akkor a szlavón és horvát végvidék védelmi alapjából.4) 

') Relatio sive conscriptio bonorum castelli Dobowacz per me Joannen! ab 
Ankerreith in mense Januarii peracta, Anno 1581. Közös pénzügyi levéltár. Töredé-
kesen közli Lopásié i. m. 123—8. 

2) Közös pénzügyi lev. Hung. Lopásié Karlovacában Wrnoczyt, ámbár igy irla 
a nevét Vurnoveckirc változtatta s a kanonok neve nála Mikulié, Hurtert idézvén. 

3) Károlyváros közelében Hernetió mellett I'okupsko. A püspök 200 frt évi 
kártérítést kért, de megtagadták. 

4) Közös pénzügyi lev. Az átvevést elrendelő kir. meghagyás 1583. aug. 18. 
Zrínyiéknek is megküldelett. 
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Az átadás végre megtörtént s 1583. Okt. 12-én a biztosok elké-
szítők Dubovac és Pokupia várak leltárát s az erről szóló jelentést 
nov. 17-én terjesztették a felség bécsi udvari kamarája elé.1) A leltár 
Dubovacot illetőleg az 1579-ki Zrínyi s 1581-ki Ankerreither-féle előzetes 
felvételek alapján könnyen ment s csak abban tér el azoktól, hogy az 
1579—1583 közti változásokat feltünteti. Sőt a két előbbi jelentés any-
nyiban alaposabb, a mennyiben átszámítják a jövedelmeket s tételesen is 
kimutatják az egyes czimeket. Ez okból a három leltárat egybevetettük. 
Lopásié jegyzeteire csak utalunk az illető helyeken. Pokupia várának 
leltára eddig ismeretlen. 

A hivatalos tárgyalások emez aktaszerü jellemzése fölötte egyoldalú. 
Teljesen csak akkor érthető e kisajátítási ügylet politikai és gazdasági 
fontossága, ha néhány szóval feltüntetjük annak indokait s vázlatosan 
bár, de ulalunk történeti hátterére. 

II. 

1. Ferdinánd király halála után az osztrák örökös tartományok 
délkeleti csoportja, az u. n. belsö-osztrák (inner-österreichisch) tarto-
mányok : Styria, Karinthia, Krajna, Görz, Istria, Triest, Ferdinánd király 
harmadik fiának : Károly főherczegnek jutottak a kormányzata alá. Ez 
által a Habsburgokat uraló országoknak bizonyos foederativ csoporto-
sulása keletkezett, a mennyiben a cseh-osztrák terület s a magyar 
korona akkori területe Miksának jutott, Ferdinándnak pedig Tirol s a 
felső osztrák részek kerültek a birtokába. E csoportozatok feje a német 
császári korona viselője Miksa cseh és magyar király maradt ugyan, de 
a közvetetlen kormányzás lisztét az osztályrészükül jutott országokban 
az illető föberczegek gyakorolták. 

Magyarország területi átalakulása történetében Miksa király öcs-
csének Károly főherczegnek jutott ez időben a legnagyobb szerep. 
Kelleténél hosszabb kitéréssel fárasztanék az olvasót, részletesen tár-
gyalván, miként vált szorosabbá az a viszony, mely a török berohanások 
elleni védelem czéljából a belső-osztrák tartományokat 1527., sőt 
mondhatni már Mátyás király halála óta összefűzte Szlavóniával. 

Teljesen elég, ha megemlítjük, hogy a belső-osztrák tartományok 
1527 óta, mikor pénzt adtak és katonát állítottak a horvát- és tót-
országi határ védelmére, első sorban a maguk érdekében jártak el. 
Horvát és tót vidéken, tehát az elővédeken harczoltak s ezalatt török 

') Lásd alább magyar fordításban. 
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hódoltságtól mentes hazájuk gazdaságilag fejlődhetett. Belső-Ausztria 
ily módon pénzt és vért áldozott ugyan, de a török szomszédságból 
származó gazdasági és társadalmi bajok kizárólag a tótországi és horvát 
vidékekre nehezedtek. Közjogi tekintetben a határvidékek semmiféle 
kapcsolatban sem állottak az osztrák tartományokkal, mert az a körül-
mény, hogy német és szlovén zsoldosok alkották számos szlavón és 
horvát végvár örségét, csak annyit bizonyít, hogy Magyarország a török 
ellenében mintegy állandó katonai egyezményre lépett a vele, védő- és 
daczszövetségben álló határos országok rendeivel, de a bán, mint a 
király helytartója katonai tekintetben is független hivatalnoka a magyar 
koronának. Igy volt ez 1524. óta, a mikor Ferdinánd osztrák főherczeg 
és II. Lajos magyar-cseh király ez irányban megegyeztek. Igy fogták 
fel a viszonyt a stájer, karantán és krajnai rendek is, a kik egyébként 
a maguk történeti külön egyéniségüket egymással szemben is hang-
súlyozták. 

1578-ban gyökeres változás áll be ez irányban. Károly fölierczeg 
ugyanis a stájer Mura-melléki Bruckba hivta össze a belső-osztrák 
rendeket, hogy velük a török elleni határvédelem tekintetében gyökeres 
határozatot hozasson. A rendek erre el is vállalták a horvát (tenger-
mellék, s a régi horvát várak: Zenggel) s a szlavón (Kulpa-Dráva-mellék) 
határvidékek katonai budgetjét, de kikötötték, hogy e határvidék igaz-
gatása egy külön belső-osztrák haditanács által történjék s hogy a bán 
katonai ügyekben a főherczeg alatt álljon.1) Károly főherczeg tehát 
elérte régi vágyát s Miksa király menten ki is nevezé a két határvidék 
administratorának, jobban mondva katonai helytarlójának, utasítván a 
bánt, hogy katonai ügyekben vele érintkezzék. 

Károly főherczeg tehát — mint Miksa király 1578. márcz. 20-án 
kijelenté — nem a magyar korona testéből kiválasztott végvidék császári 
helytartója, de a földrajzi közelségből kifolyólag helyettese a királynak, 
a végvidéket illető hadügyekben. A magyar s a tótországi rendek ebben 
ugyan megnyugodtak s kívánták, hogy ezek a hadi intézkedések is a 
polgári hatóságokkal egybefüggésben, tehát törvényesen lépjenek foganatba, 
de ez már csak jámbor kívánság vaia.2) 

Tényleg Károly főherczeg ugy értelmezte a maga uj hivatalát, 

' ) Raéki Ferencz : Knjizevnik, I860. Ob obrani hr.-slav. granice 510. 
Vaniéek : Gesch. (1er Mii. Gr. I. 39—02. csak a hadügyi levéltér adatait használta 
zavarosan, az 1578. magyar országgyűlés lefolyását meg som értette. Számos adat 
van erro a gráczi tart. lev. Kriegswesen cz. a., s a gráczi helyt, lévő belső-osztrák 
hatósági lev. anyagában. Kiegészíti az anyagot a közös p. ii. levéltár. Az 1578. orsz. 
gy. : M. Orszgy. Emi. VI. köt. 277. 

2) 1578: 15. t.-ez. 
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hogy irhmár a bán neki alantas hivatalnoka s a horvát-szlavón hadi-
erővel feltétlenül akart rendelkezni. A tótországi rendek azonban kije-
lenték, hogy csak a bánt ismerik el országos kapitányuknak, mint a 
kir. bandérium fejének, alatta s általa szolgálnak csak a királynak. 
Mindezen tiltakozások daczára Károly föherczeg tényleg külön szervezetet 
alkotott a rábizott határvidékből s katonai, de leginkább Belső-Ausztria 
védelme szempontjából éppen azt cselekedte meg, a mi ellen Miksa 
király a magyarorsz. rendekhez intézett leiratában tiltakozott: uj kor-
mányzatot hozott be. 

1578-ban kezdődik voltakép a polgári s a katonai Szlavónia elválása. 
Eladdig a régi magyar királyi szervezetet csak meg-megszakitá egy-két 
pontján a török haderő s a német zsoldos elem — a mennyire e 
változó őrségek nyomot hagynak — boritá el helylyel-közzel a kir. 
hivatalos szervezetet, de a régi magyar állam s keretében még a rég' 
horvát- és tótországi elemek működtek. Károly főherczeggel uj korszakra 
virradt Szlavónia. A báni Horvátország, mely a csonka Zágráb és Varasd 
meg egy darab Körösmegyéből állott, megmaradt ugyan régi állapotában, 
de a határvidék összes társadalmával abszolút uralom alá jut, katona 
parancsol, intézkedik s kísérletezik ott. 

III. 

Igaz, hogy Szlavóniának és Horvátországnak csak a szegényebb 
része lett határvidékké, az a föld, melyen nagyobb, de nem termékeny, 
kevésbé müveit uradalmak voltak. Ezek főgazdagsága az alig értékesít-
hető fában állott, néhutt, mint Gurzdanskoban vasat és ezüstöt bányász-
tattak a Zrínyiek. E nagy uradalmak gazdasági középpontja : Zágráb, 
annak a piaczára voltak utalva. A Kulpa-menti részek földrajzilag a 
belső-osztrák tartományokra támaszkodtak ipar, kereskedelem s gazda-
sági termeivényeik értékesítése szempontjából s ebből érthető az a 
nagy befolyás, mely ez időben a sokkal nagyobb biztonságot nyújtó 
Laibachnak és Grácznak jutott Szlavónia ügyeiben. Igaz ugyan az is, 
hogy északon a túl a dunai részeknek évszázados szoros egybefüggés 
következtében el nem enyészthetö vonzó ereje szintén érvényesült, 
ámde e részeknek is akkoriban Bécs vaia a középpontja. 

Ez a kettős német hatás tetemesen megkönnyité a határvidékeknek 
kiválasztását az állam területéből. Más oka is van e nevezetes átala-
kulásnak. A horvát nemesség már a XVI. század folyamán liquidait a 
bosnyák-török végeken s részben királyi zsoldon szolgált, részben 
elvándorolt. A mennyiben pedig az állam területe nem került török 
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kézbe, azt német, krajnai s egyéb nemzetbéli őrségek védték. A Zrínyiek 
Frangepánok, Blagayak elköltözése azonban nemcsak politikai, hanem 
nagyfontosságú gazdasági következményekkel is járt . 

Abban az arányban, a mint e gazdaságilag még a magyar közép-
kori szellemben dolgozó nagybirtokosok elvonulnak váraikból s részint 
szlavón, részint magyar és erdélyi, majd osztrák vidékeken keresnek 
biztonságot, megbomlik ősi földjükön az addigi társadalmi szervezet. 
Az úgyszólván katonai czélokra kisajátított területen, az átmenetet 
leszámítva, egészen uj rendszert hoznak be a császár parancsnokló 
tisztjei. Uj telepitvényesek : az uszkókok (menekülök) lépnek a szétzüllö 
jobbágyság helyébe s a magyar koronának már olyan, a milyen alkotása 
helyébe teljesen császári teljhatalommal rendezett intézmény áll elő, 
fokozatosan a török veszedelem arányában. Az ellenállás, melyet a régi 
jussaikhoz ragaszkodó szlavón rendek eleinte kifejtének, lassanként 
meggyöngült, mert hisz birtokaikat s Zágrábot a töröktől e határvidékek 
oltalmazták. 

Ha a határvidék politikai szerepét mérlegeljük, igy áll a dolog, 
A török terjeszkedésnek a magyar állam felosztása után nem állhatta útját 
a Mátyás király megalkotta nemzeti végvidéki szervezet. 1527—1578-ig 
a Habsburgok ideiglenes eszközökkel helyettesiték e bomladozó intéz-
ményt, 1578. óta pedig, részbe a a viszonyok kényszerűsége következ-
tében, részben az akkori alkotmánynak csöndes megkerülésével, jó-
részben osztrák pénzzel, szlavón munkával császári zsoldosokkal kiha-
sították, elszigetelték az államterület egy részét. 

Az uj határvidéki intézmény lassanként eltüntette a régi uradal-
maknak alkotásait s a középkori gazdasági fejlődés helyébe a katonai 
élelmezés rendszere lépett. A végvidéki társadalomban egyforma lett 
mindenki, a tiszt volt az ur. Finnek a szervezetnek legjobban megfelelt 
a házközösség rendszere, mely módot nyújtott, hogy a férfiaknak biztos 
ellátásuk s nyugdijuk legyen természetben — ha el nem estek a 
háborúban. Az asszonyok vezették a háztartást. A katonai bürokráczia 
párosulva az egyéni birtokszerzést kizáró házközösségi intézménynyel 
megalkotta azután a gépiesen működő s közel kétszáz évig katonai 
tartalékként szereplő u. n. granicsár intézményt. 

S hogy ez intézménynek első életbeléptetése alkalmával miként 
jártak el, arra tanulságos bizonyíték a Károlyváros alapítását megvilágító 
dubovaci várbirtok leltára, mely többet mond az efféle iratoknál. Nem 
közönséges egybeállítással van dolgunk, hanem valóságos Írott fénykép-
másolata fekszik előttünk az azon korbeli állapotnak. Közgazdasági 
szempontból fölötte érdekes, hogy miként alakul meg ezen a még régi 
magyar szervezetű várbirtokon, mely hi ven tükrözteti elénk az ősi rend-
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szert : az uj, a császári akarattal felépített határváros, Károlyváros, 
Karlstadt, Karlovac, mely a Fiume-Zágráb közötti forgalom átjáró 
helyévé lett s természetes fekvésénél fogva Krajnát s Laibachot birta 
hátmögül. 

Károlyváros alapitása a belső-osztrák forgalomnak megnyitotta 
Fiumét, mely eladdig sokkal nehezebben vaia megközelíthető. Ennyiből 
is esemény ez a tengeri összeköttetés történetében, mert tudvalévő, 
hogy a régi magyar királyság a bihács—zenggi, s biháes—Imin—zárai 
útvonalon érintkezett Dalmácziával, mely gazdagon tagozott partjaival 
a magyar Alföldnek természetes kikötő-hálózatát alkotta. Fiume, az 
idők folytán osztrákká vált helyi jelentőségű kikötő, csak Bosznia eleste 
s az 1592—1606. harezok után emelkedik. 

V. 

1583. 
A d u b o v a c i v á r l e l t á r a s D u b o v a c , v a l a m i n t P o k u p j a 

v á r a j ö v e d e l m e i n e k ö s s z e í r á s a . 
Készült ő cs. felsége udvari kamarája számára. Q 

Az úr ezerötszáznyolezvanharmadik évében, Dénes vértanú ünnepe 
után való szombaton, vagyis október hava tizenkettedik napján. Dubovac 
vára, valamint Alsó- és Felső-Dubovacvárosa leltára és összes tartozékainak 
lajs t roma; nemkülönben a lakott és puszta falvaknak, telkeknek és 
zsellérségeknek, valamint a vinczelléreknek az azokból eredő jövedel-
meknek és szolgálmányoknak, azonkép a többi összes haszonélvezetek-
nek s a várral egybefüggő bevételeknek a cs. és kir. felségre háramlás 
idejében történt összeírása. 

E vár ő felsége számára birtokba vétetett a felülirott napon. 

A v á r b e l i 2 ) h a d i e s z k ö z ö k : 

„Glaznik"-nak3) nevezett vas mozsár . . . . . . ... ... 2 
Szakállas puskák „Zakalus" . . . ..— .. . . . . . . . . . 2 
Vas lánc . . . . . . . . . ... — — ... 2 
Egyik a belső felvonó hídon, másik a vashídon, vas-

kulcscsal . . . —. » 1 
A külső felvonó hídon vaslánc . . . . . . . . . . . . 1 

Egyéb említésre méltó hadi eszköz nem találtatott. 

]) Eredetije latinul. Megjegyezzük, hogy ez a végleges átvételi leltár kiadatlan. 
2) Dubovac. 
8) Glasnik — a szóló, a német Singerin horvát neve. 
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É l e l m i s z e r e k : 

Buza mérőben „polovnicza" ') - 10 
Rozs-mérő . — — 10 
Köles , - . . - - 10 
Kása „ - — 10 
Dubanici bor köböl — - . 10 
Elég hitvány faasztal - 2 

D u b o v a c v á r á n a k t a r t ó z é k a i : 

A felső város,2) melyben alólírt polgárok, illetőleg lakosok részint egész, részint 
fél városi telkeket birnak: 

l 'uksar 3) Márk deák (litteratus) bír 
Kaczanky özvegye (Kaczankyné),piísrht telek 
Vlasyeh „ . . . 
Zmyloyenych Gergely . . . 

5. Kvvssetych György ... — 
Vidossych János . . . 
Brundich Simon . . . . . . 
Karinowych András . . . . . . 
Fabianich özvegye... . . . . . . 

10. Kazich Mihály 
Horváth János -f- B) 
Smiatych Mihály deák . . . -f-
Gozpoich István . . . -f-
Kochiar Gergely . . . . . -f-

15. Jaczinich Miklós . . . . . — 
Biotyka András . . . . . . -
Jakowchich Tamás — 
Zenianin András . . . . . . 
Ihuskanich Pál 

20. Halanyk özvegye — — 
Zlathar Mátyás 

„ „ birja Kowachich özvegyéét ... 
Kossethych György - . . . 
Velanonych György, puszta 

25. Ilazanonych János 
lhnrchych Gergely, puszta - ... 
Zkamezkogha Marichych 
Sostar Péter . . . -
Bogdanich János, puszta 

2 telket 

4) 

1) Metreta = mérő, polovnica sziavon helyi kifejezés. 
2) A dubovaci felső város a mai Bold. Asszony temploma körül terült el 

(Károlyváros), az alsó a Kulpa felé terjedt, Draga a Váralja volt. Lopásié i. m. 97. 
9 A vezetékneveket az eredeti helyesírással adjuk. A dubovaci deákokról 

Lopaòié 2. j. 
4) 1579. Vlasyeh Miklós még él. Lopásié 97. 1. 
9 Féltelek jele. 
9 Kamenszkói. 
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30. Besan György, puszta ... - telket 
Mihathow Mihály... . . . 
P s a n a c z özvegye 4) . . . 
Czwytliieh Milos. . . . . . . . . . . >> 

Kochiar Gergely, puszta ... ... ... ... »» 

35. Husych István Mathko zsellérrel . . . . . . 
Velanovich Ferencz, puszta .. ... . . il 
Fabianich Miklós 
P t icharych Gáspár . . . . . . .... it 
Zelyan Gergely . . . . . . . ti 

40. Noska Márk. . . il 
Klywchar Pál il 
Jur inovich Ferencz . . . . . . .. ... . . . ti 
Iskych György . . . — . . . it 
Bukovacz András, Lukács zsellérjével . . . n 

45. Zykyl n 
Vlasych Kristóf . . . . . . il 
Byschanin János . . . 
Jandrakonich özvegye Dorottya il 
Kozych Gáspár . . . . . . it 

50. B a n d y r a s Péter . . . .. . . . ti 
K a u r a n k a özvegy . . . . . 
Syukouich Gergely 2) ',', 
Saikouich Tamás . . . . . . . . . — . . . D 
Barbyrych Vid, puszta ... ... j> 

55. Herihowych Miklós . . . .. . . . . . . j> 
Ilych Péter >> 

Gerdonich György . . . — >> 

Velanovich Péter . . . . . . j» 
Deli Borbála . . . — . . . ti 

60. Grabuz András . . . . . . . . . — . . . — n 
Byschanin Gáspár D  

Összesen 59 gazda, 6 egész házhely 
5 fél 
7 puszta telek 4) 

A l s ó - V á r o s ( D o b o v a c ) . 

Vukovich Márk özvegye . . . . . . . . . — 1 telket 
Voksych Borbála, puszta... . ... 1 11 
Spanich János . . . . . . . . . 1 11 
Zwak Kristóf fia Simon 1 

5. Berdyk Lonchar — — 1 11 

!) Neve Powacz János, Psanaból (alighanem oláh). 
-) Simon priztow (kisbiró), és Heryhowich zsellér (telkük nincs). 
3) 1581-ben e telek helyett Krayach György özvegyének telke szerepel. 
4) 1579-ben a Zrínyi-féle horvát" leltár felsorol : 55 gazdát és 28 a pus/.ta-

telkek száma. 
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10. 

Brodarich özvegye ... . . . 
Terzya Mihály 
Dubich Mihály . . . . . . . . . 
Zerblich Márton 
Kachich Szaniszló 
Dyakow Lukács . . . . . . . . . 
Kazych János 
Chamberloth Gergely... . . . 
Drabanath Lukács, puszta 

15. Branicb Gergo'y 
Bosniachich István 
Domakovich András 
Sostar András . . . 
Kerchinich Lucza, puszta... 
Branich Ilona . . . 
Vidanich István 
Jankovich Tamás 
Maly Gergely, qmszta. 
Jankovich Miklós 
Pticharich Gáspár 
Berkys özvegy 
Ztansych Mihály, puszta . . 
Sostar György . . . — 
Sostar György másik 
Vidanich Balázs, puszta 

20, 

25. 

30. 

telket 

Összesen 30 gazda, 30 házhely 9 
5 puszta telek. 

Ezek minden telektől fizetni tartoznak : 

1. P é n z b e n : 
1. Szent-Györgynapi rendes bért vagy dézsmát (censust) 16 kr. — 18 f. 56 d. 
2. Szent-Mihálynapi „ „ „ „ „ 16 „ = 18 f. 56 „ 
3. Húshagyó kedden „ ,, „ „ „ 3 „ — 3 f. 48 „ 

2. A j á n d é k f e j é b e n : 
1. Karácsony napján egy oldalast vagy kappant ós fehér 

kenyeret, avagy helyette . . . . . . 1 kr. 
A szegény, kinek nincs sertés vagy kappan a házá-

ban, fizet . . . — 5 dr. = 
2. Húsvétkor, telkenként 12 tojást, két fehér czipót 
3. A bold, szűz fogantatása napján 1 csirkét és két 

fehér czipót. 
A ki nem bírja, fizet . . . ... 

A z o n f e l ü l i j ö v e d e l m e k : 
1 .Mérlegpénz (Merchija).-') Minden ezer font lemért 

méz után a várnak jut . . . 10 kr. 
A mérlegelést a vár tartozik elvégezni. 

4 f. 35 d. 
1 f. 74 d. 

2 kr. = 2 f. 32 d. 

25 f. 1 d. 

9 A Zrinyi-féle 1579. leltár 29 gazdát sorol fel. 
2) Mjeraőima. 
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2. Miaiárszék jövedelem A mészárosok minden eladásra 
szánt vágó ökör, birka, disznó, kecske stb. fejét 
tar toznak a várba beszolgáltatni . Minthogy egész 
nyáron s öszszel folyton vágnak, ebből a várnak 
te temes a jövedelme. Károlyváros alapítása előtt 
mintegy 800 fejet vallottak be, m a 500 körül vág-
nak, ebből befoly __ . . . 25 fr t . 

3. R é v j ö v e d e l e m : 

1. A Dubovac vára alatti rcv. 
2. A Károlyvárossal szemben lévő Gergurethich 

nevű rév. 
Mindkettő a Kulpa vizén van, eleddig a kettőnek 

jövedelme — — 30 frt . 
Most azonban a gergurethichi révet Károlyváros (Ca-

rolstat) foglalta le, s ebből a városnak semmi 
haszna. 

A dubovaci révvel átellenben, a Kulpa túlsó part-
j án a vámot — bár régen Dubovacot illette, most 
Ozalj vá r a szedi. 

4. S z ő l l ő d é z s m a : 1 ) 

A dubovaci szőllők évente dézsmával tartoznak, de 
jelenlegi elhanyagolt á l lapotukban felette csekély 
a jövedelem. 

Gyümölcstől s veteményektől nem j á r dézsma. 

5. S z o l g á l m á n y o k : 

1. A lakosok a vá r javítási munkála ta i ra , s a hidak 
megépí tésére kötelesek. 

2. Hetenként négy napi munkával tar toznak: 

a) ogv napot búzaara táshoz 
b) „ „ zab 
c) „ „ köles ,. 
d) „ „ szénagyűj téskor . 

Azonfelül ta r toznak a vár földjeinek termését a 
vá rba szállítani. 

E négy n a p r a élelmet a vár köteles adni. 
3. Másfél mérföldnyi távolságról tar toznak a bort be-

vinni s a vá rosban a fö ldesúr bo rá t kimérni. 
4. Tagadják, hogy a várhoz makkos tölgyerdők tartoz-

nának, melyből „kemyake" néven a makkoló disz-
nók u tán jövedelmet kellene húznia a várnak, ta-
gadják, hogy ezzel tar toznak. Ugyancsak ment min-
den tar tozástól : a birka-, kecske-, ser tés tar tás . 

') Szlavóniában a decimat magya r vál tozatában d i i m a használ ják dezmati 
= tizedet szedni Lopásié,-. 101. 1. 
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6. H a t á r : 

Mindkét város szántóföldjének határa körülbelül 100 
hold. Szénapadlása azonban kevésnek van. Malom 
nem tartozik a várhoz, halászati jog pedig csak 
a Kulpából illeti. 

Az összes pénzbeli jövedelem: 129 m agy. frt 01. 

G a a z f a l u. 
Karwzych Lőrincz bíró és ispán vallja, hogy a következők a telektulajdonosok 

Karwzych Lőrincz 
Gergwretich Péter . . . . . . . . . . 
Jansych Demjén 
Gasanyn György 

5. Gmazych Mihály . . . .. . . . 
Malyanowa Zsófia (Maly Zs.) 
Symech András 
Mathanych György . . . 
Goytanych János 

10. Symecz György ... . . . . . . . . . 
Janyech Lukács 
IJachyacz Herwatyn Péter 
Wlachow György fia 
Kachich János 

15. Bassych Kristóf 
Jagino zelo, puszta — 
Hrwsat Mátyás... . . . 
Bachyacz Péter . . . . . . 
Krwsal Mihály. . . . 

20. Iiwdych Szaniszló 
Paulinovichevo Zola, puszta.— ... 
Konachewychkyno zelo, puszta ... 
Vlaha Mihalya, puszta 
Mevsa Gergely, puszta 

25. Puksar Márk, deák — 
Mezarych Mátyás . . . . . — . . . 
Rostych Balázs . . . . . . . . . . . . 
Babina János 
Duboki Márton .. . . . . . . . . . 

30. Trombythas János . . . 
Zmantara Péter 

+ ') 1 

+ + + + 
1 
1 
1 
1 
1 

+ 
+ 

1 
1 
1 

+ 
+ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 3) 
1 

+ 
I 

T 
1 
1 
1 

E telkeken 
épült 

Károlyváros 
összesen 

7 telek, 6 egész 
és két fél. 

Összesen: 31 telektulajdonos 22 egész, 9 féltelken.3) 
Egy telek (legelő nélkül) nyolcz hold, némelyik (öt puszta telek) ennél is 

nagyobb. 

1) A keresztek féltelkeket jelülnek. 
2) Ezt gr. Auersperg Farkas tábornok foglalta le magának kertül és házhelyül. 
3) Az 1579. összeírásban: 22 egész, 8 féltelek. 
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J o b b á g y o k ( c o l o n i ) t a r t o z á s a : 
Szt.-Mihálykor telkenként 

fél „ - -
2. Karácsonykor kappan, vagy oldalas és fejér kenyér, 

egy kr. értékben, a szegény 5 dénárt fizet 
3. Bordézsma. 
4. Húsvétkor minden telek a d : 12 tojást, két fehér 

buzakenyeret (2 krért). A bold. Szűz fogantatása 
ünnepén : tyúkot és 2 kr. (bécsiért .) . . . . . . . . . 

5. Sertéstől tizedet adnak, a kinek nincs tiz sertése, 
darabjá t megválthatja 2 krajczárral, egyből 
azonban karácsonykor pecsenyének valót tartoz-
nak beadni a várba : Zarebernik a neve. Tejes 
malaczot azonban nem tartoznak adni. 

6. Bárány és méhköpü tizedet fizet, a kinek van. 
7. Korcsmáltatás, tartoznak a földesúr borát mérni. 
8. Minden egyes telek naponként munkaköteles, fél-

telek hetenKént három napot szolgál. E m u n k á k : 
aratás, szőlömivelés, behordás. vetés stb. efféle. 

1 magyar forint = 
26 f. 50 den. 

50 don. 

1 f. 67 

1 f. 23 

:'/a den. 

Pénzbeli jövedelem 29 f. 40 kr. 

J e 1 z a f a 1 it 

Karwzyeh Lörincz ispán és bíró bevallása : 
Hwzyanych Gáspár ... + 

• Jankowych György. . . . . . . . — ... 1 
Márton Czigány János veje. . . . . . 1 
Mussich Péter, puszta ... ... ... 1 

5. Kwssenich György... . . . ... + 
Bahirych János, puszta.— ... ... .. ... + 
Mochilych János . . . . . . . . . .. 1 
Krisanich György nemes euriaként 1 
Krayachieh Gáspár . . . ... - f i Nemes 

10. Krisanich, Pál nevü szolgája . . . ... - + Krisanich 
Jursachych Jakab . . . ... + György 
Jursachych Tamás. . . . . - + J jobbágyai. 

Bolkowac néhai puszta. . . . . . . . . . . . — 1 Ezeket is 
Mestrych Simon .. . . . . . . . . . . .. ... 1 Krisanich, 

15. Simach Bertalan — ... + birja, régen 
Simach Mátyás .. - + Orlowchych 
Nemes Orlowchich István curiája . . . ... ... 1 jobbágyai. 
Kacbich János Razpowozelon puszta. 
Salkovich Péter 

20. Salkovich János . . . . . . . . . . . . .. 
Fabianich Ferencz 
Krizsán, veje Gergely 

1 I Z ano wich 
I János 

jobbágyai. 
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Vlasich György özvegye . 1 
Gozpoych István 1 

25. Simathich Mihály 1 

Összesen 25 te lektula jdonos ; 
17 egész, 8 féltelken, 
3 pusztelek. ' ) 

S z o l g á l m á n y o k : 

1. Szt.-Mihály napi adó telkenként 50 d 2 f. 75 d. 
2. Füs tpénz húshagyókor , tűzhelyenként . . . 4 d. 
3. A dézsma mint Gaz faluban. 
4. Karácsonyi tar tozás megváltásából befoly . . . 27 d. 
5. Tyúk és kenyérváltságból. 22 d. 
6. Munka mint Gazban. 
7. A várnagy és ispán bevallása szerint a nemesek 

jobbágyai ugyanazon kötelességekkel és szolgál-
mányokkal tartoznak, mint a vár jobbágyai . 

D u b o v a c i z s e l l é r e k : 1 ) 

Koz Márton 
Pawlynowich Orsolya 
Jansech Péter özv. Ilona 
Mátyás szabó 

5. Lylak Márton 
Nazvvp Dorottya 
Wcllanovvycli Ferencz 
Mws Gergely 
Zwarachky György 

10. Bwrich Dorottya 
Wlazanowyeh Gergely 
Zwarchay Mihály (de Zwarcha) 
Jeuchich Péter 
Tuskanich János 

15. Kwehych András 
Pawlynowich Lucza 
Popowych Péter 
Mihály oláh 
Sewersych Kristóf 

20. Sewersych Ferencz 
Klywchar Pál zsellérje Tamás 
Spyssieh János 
Maly Péter 
Mihály Szabó 

25. Zelak (Seljak) Miklós 
Grubyssa Sostar 
Wlasych Simon 
Glananovich Lukács. 

Összesen 28 zsellér. 

Petrovycza Ilona özv. Fa rkas sych Pál 
Brykowicza Lucza „ Swsany Lőrincz 
Banych István Klymzych Mátyás 
Thwskanyeh Miklós Barbyeh Mihály 

Bchan János. 

Ezek csak pa j t ákban laknak; összesen 9-cn. 

' ) 20 egész telek, 9 féltelek 1579-ben. 
2) 1579. a dubovaci zsellérek és szolgák 57-en vannak felsorolva. Lopaáié. 

103—105. I. 

( iazi las.- igtmténclmi Szcm 'o 1&I8. 27 
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A v á r (a 11 o d i á 1 i s) t a r t o z é k a i : 

A várhoz tartozik a Kulpa melletti fensikon s a vár felett 90 hold szántó, ha 
nincs árvíz, jól teremnek, a hegyi kaszálók szénát adnak. 

Gaz faluban mintegy 20 hold irtvány föld, ez most Károlyváros legelője. 
Nyolcz hold puszta telek Gaz falvában. 
Két nagy szénapaj ta : Czurakon és Kwlhon. 
(Gaz mellett) Száz boglyára való rét. 
Három hitvány halas tó. 
Legelőnek való birtok a vár mellékén, ma nem használják. 
Magtár. 
Három veteményes kert. 
Gyümölcsös, különféle fákkal. 
Kis erdei legelő. 
Tölgyerdő nincs, a jobbágyok Ozaly vára erdeiben vágnak a földesúr enge-

delmével épületnek való s tűzi fát. 
50 kapás szőllő Ztrusa mellett. 
Még egy elhanyagolt szőllő. 
A zselléreket könnyebb munkákra alkalmazzák : kertekben, a vár tisztogatá-

sára. Ezek közt vannak a birtokaikból elűzött nemesek is, kikre nézve azonban 
szemmel tar t ják azt a szabályt, hogy nem bánnak velük mint parasztokkal. 

Ezen felül vannak hegyi lakók, kik szőlleik mellett gunyhókban laknak, s a 
kiket úgy foglalkoztatnak, mint a zselléreket. 

Ezek: 
Grwbysina Orsolya 
Bvvdynich Kowach János 
Ottvvych Márton 
Stakor Miklós 

5. Zuknar Márk. 

A vár alat t tanyáznak azok a török elöl menekült idegenek, kik apró putrik-
ban vonultak meg s holmijukat ott őrzik. Ha valamelyik benne lakik, zsellérszámba 
megy, s egy kappant fizet a várnak évenként. Pénzben megváltva 85 d. tesz a 
jövedelem. 

Ezek a menekülök névszerint : 

Hraztowsky Gáspár 
Jerkho János 
Farkassych Mihály 
Syde András 

A többi pusztaság. 

Ezekből vannak a rendes jövedelmek. 
Nemes Peranzky János Dobovac zálogbirtokosa, bevallolta a következő jöve-

delmeket : 
1. Borból dézma ... fif.O köböl 

1 köböl = 20 mazana = pini. 

A gróf belső embereinek jobbágyai nem fizetnek dézmát a grófnak, azokat 
gazdáiknak adják. 

5. Krapacz György 
Maly György 
Mokrycz Mihály 
Drakssych János, 8-an. 
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2. Eöldmivelés u tán: 
Buza.. 350 quarta 
Árpa __ . . . 55 „ 
Zab 150 „ 
Köles ... 250—300 
Kása 150 quarta 
Széna 180 boglya.1) 

Ezeket a város közelsége következtében jobb áron lehet értékesíteni. 
Az ispán adatai szerint 

p i a c z i á r a k 15832)-b a n : 
1 boglya széna — 80 den. 
1 köböl bor . . . — 80 „ 
1 quarta buza ... 2 f. 20 „ 
1 „ rozs, köles, törköly, árpa 1 f. 40 „ 
1 Zab — 80 „ 
1 Kása (zyrak) . . . — 80 „ 

1 Quarla = D/s bécsi köböl. 

Marha stb. fejek.. 5 dénár 
Disznó feje, oldalas . . . . . . . . . . . . 5 „ 
Tyúk 2 „ 
3 t o j á s . . . 1 „ 

Ezen adatok alapján állilák össze amaz inventariumot, mely az udvari kamara 
eló terjesztetett. Horvátország katonai biztosa lévén ekkor gr. Thurn József. Ezek után 
át tértünk 

P 0 k u p i a vára jövedelmeinek 3) 
összeírására. 

Pokupia várának a Kulpa folyón belől tág határa van. Hossza, 
kezdve a jamnyczai nemesek birtokától4) — melyen a Zredechky eröd 
épült — a régebben Yrana perjelségéhez tartozó lythovanich-i határig: 
két teljes magyar mértföldet tesz,4) szélessége egy magyar mértföld. 
Mindamellett Pokwpya várához akkor csak egy jobbágytelek tartozott, a 
többi puszta-telek volt. 

A többi terület több kisebb-nagyobb praediumra cs birtokra oszlik, 
mely meghatározott határokkal bíró praediumok és birtokok tulajdonosai 
pracdialis nemesek és zsoldosok (vasatli). E praedialis nemesek és zsol-
dosok a földesúr (dominus terrestris) irányában köteles engedményességen 
felül, Pokupia vd'-a fenntartására fizetik azt a bért, melyet már a földes-
nri jog elismerése fejében régi kiváltságleveleik megállapítottak. Ez a 
földbér Szt.-Márton püspök napi bérnek neveztetik, mert akkor szedik 
be s ma tcszen . . . 29 f. 89 d. 

•) Károlyváros katonái s az uszkokok miatt mindig kevesebb lett a jövedelem. 
'-) Károlyvárosban. 
®) E vár összeirása világos bizonyíték, hogy a régi királyi várszerkezet Szlavó-

niában — minthogy később hozták be — túlélte a magyart, illetőleg megiartotta 
jobban eredeti tagozatát. A jellemző helyeket ritkítva szedettük. 

4) B i r t o k a i k a t I. Blagay Okt . 
6) (1000 lépés. 

20* 
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E praediális nemesek jobbágyai (coioni ipsorum nobilium)minden-
n é m ű termesztvényeik: a búza (őszi), á rpa , zab, köles, ha jd ina , kása 
u t á n természetben tizeddel ta r toznak, hasonlókép a borból, ser tés és 
méhek u tán is. Ser tésvál tság czímón, ha van annyi , a tizediket adják. 
Minden jobbágy telektől a várnak nyestpcnzt fizetnek. 

A t izedjövedelem nagysága az évi terméstől függ, az 1583-ki nyo-
morúságos vaia, a föld s a szöllő t e rmése elpusztult . 

1583. a tizedjegyzék ennyit muta to t t k i : 

Buza - . . . 42 quar ta 
Őszi buza . . . — — . . . 4 „ 
Zab - 21 
Köles . . . 1671/2 „ 

Árpa, köles, kása az idén nem termett . 
Egy qua r t a = 3 bécsi mérővel (Meecz, Metzen). 

A sertéstizedből bejöt t . . . 8 darab 
Méhköpü 13 „ 
Bor . . . 290 köböl. 

A köböl egyforma a bécsi u rnáva l 1 ) s 20 zágrábi pint van benne, egy 
zágrábi pint felér bőven két bécsivel. 

A nyest pénzből bejöt t . . . . . . — — . . . 19 f. 4 den. 
Sertésváltságból . . . . . . . 17 f. 4 „ 
Praedialis nemesek censusa . . . — 29 f. 89 „ 
A várnak tizedfizető nemesi jobbágya van 320, a véghatáron azon-

b a n nyomorúságosak, ide nem tudva a nemesi curiákat, a vratczai 
p raed iumot és a berkwsewynai bíróságot. 

A vvratezai praediumot Alapy Gáspár bír ja , melytől évenként 
50 forintot adott a topuszkói apátnak. 1578-ban a kalocsai érsek, a zágrábi 
püspök e bé r t a végekre való tekintet tel leszállítá 25 fr tra ; ezt évente 
tartozik fizetni Alapy Pokupia vá rának . 

Berkusevináér t ugyancsak Alapy u r a m a szerződés értelmében 
évenként 10 forint á rendá t tartozik fizetni Draskowich püspöknek és 
apátnak. 

A praedial is ta nemesek és r eges t romba iktatott curiáik száma 60 
(ezek vannak többségben). A tehetősebbeknek jobbágyaik, kastélyaik, ille-
tőleg megerősített helyeik vannak, melyekben jobbágyaikkal együtt védik 
magukat a Kulpán átjövő ellenség ellen s folyton őrzik a határt. Ilyen 
várkastély Pokupia határában van vagy liar minez. A praedalisták nagyobb 
része a bán seregében zsoldos, mások az ország báróinak szolgálnak. 

Bizonyos időre választott cotnesük vagyon, a kit ispánnak 
neveznek, s a ki a topuszkói apátság régi szokása szerint évenként három-
szor ül törvényszéket. Tőle az apáthoz, onnan a magyar király személye 
elé fellebbeznek. 2) 

A nemesek jobbágyai ingyenes munká t tar toznak szénakaszálás 
és a ra tás alkalmával Pokupia várának . 

i) Tiroli akó = 52 bécsi pint. 1 bécsi pint = 4 meszely. 
s) Ime a régi sziavon nemzetségi szervezet maradványa zs 'pán. Tanulságos 

adatok vannak Lopakiá Radoshív Obcina Draganicka cz. tanulmányában. 
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A várnak földje, legelője, kertje, birtoka, a vadászati s halászati 
joga a Kulpában az övé. 

Vámot szed a Dubovaetól Sziszekbe a Kulpán sót szállító hajóktól, 
még pedig bizonyos mennyiségű sóban. Most ritkán közlekednek a hajók. 

És ez a jövedelme vagyon Pokupia várának. 

A v á r k ö l t s é g e i : 

Hat kapuőre s két s t rázsája van. 
Várnagya két szolgával. 
A kapuőrök ós strázsák fizetése évnegyedenkint 21 frt, összesen 84 frt. 
A várnagynak, a ki egyúttal a nemesek választott ispánja s ren-

des bírája, nincs conventiója a bánnal. 

Kap : Kölest . . 60 quartot 
Bort 60 kub. 
Sót . . . 5 quart. 

Szalonnát, a mennyit a tizedből kaphat. 

A búza és bor ára 1583-ban : 
a búza quart ját Pokupián eladják . . . 1 II. 20 den. 
köles - — „ 35 „ 
zab — „ 40 „ 
bor, köbölje . . . . . . — „ 80 ,, 

A bíráskodás révén a praedalistáktól befolyó bírságpénzek jöve-
delme rámegyen 50 frtra, néha 100 frtra is, hacsak el nem engedi a 
díjat kegyelemből. 

Az ellenségtől elszedett préda egyharmada öt illeti. 
Csekély Ítéletünk szerint, a föntebbiek után Pokupia vára összes 

jövedelméből 200 forint jut a bánnak. 
Záradék. 

Zágráb, nov. 17. 1583. 

P. H. Chramya Kristóf, 
mp. 

ós Wrnoczy dicator, 
Hip. 

A d u b o v u c i v á r j ö v e d e l m e i : 
frt den. 

1. Rendes census .... 66 37 
2. Ajándékok megváltása . . . . . . . . 16 14 3 
3. Merchya (Mércze) jövedelem 25 — 
4. Marha, baromfi „ 25 — 
5. Vám .. . 30 — 
6. Borból . . . 528 — 
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T e r m e n y e k : 
frt den. 

1. Buza - . . . 782 — 
2. Árpa . . . . . . . . . . . . - 77 — 
3. Zab _ . . . . . . . . . 120 — 
4. Köles . . . . . . 350 — 
5. Széna - 180 — 

Összeson ... 2349 f. 5 den. 

Eredeti je : a cs. és kir. közös pénzügyminis ter ium levél tárában : Urb. fase. 7. 
nr. 202. 

Az 1579. összeirás1) 2751 fi. 231/s dénárra becsüli a jövedelmet, 
mely 3439 rh. forintnak s 73Vä den. felel meg. A magyar forintban 
100 dénárt számítottak, 300 dénár megfelelt 225 krajezámak, 1 dénár-
nak pedig megfelel 3"08 o. é. krajezár, a 60 kr. akkori forint pedig 
1'8480 o. é. frtot ér.2) E szerint a kerekszámban 2400 magyar forintra 
tett jövedelem, 3000 (60 kr.) rh. frtnak felel meg. 

A jövedelemnek csak igen csekély része folyt be készpénzben, az 
évi eredmény mindig a terméssel egybefüggő vásári coniuneturától 
függött. Dubovacnak különben a Krajnával való közelség következtében 
már a fekvése is nagy előnyöket biztosított. A Kulpa és Száva forgalom 
egy része, a Laibach-Messling-Adriai forgalom Dubovacot már a XV. 
században is jelentősebb helylyé avatták. Gabona- és sókereskedelem 
szempontjából élénk hely lévén, ez a kicsi vidék már magában hordta 
a várossá fejlődés csiráját. Hogy nagyobb virágzásra nem vergődhetett, 
annak az az oka, mert a vár, mint védelmi középpont útját állta a 
dubovaci két városrész fejlődésének, s mivel a mult századbeli keres-
kedelmi és ipari irányzat nem kedvezett a horvát vidékeknek. Ezért 
maradt meg depó-városnak. 

Tekintve a régi várbirtok-kezelést, a hol érlelmes patriarchalis-
mussal arányosan lehetett elosztani a szoigálmányokat, ily nem kiváló 
talajú, már karstosodó erdőterületekkel határos vidéken az előbbi 
állapot anyagilag könnyebb megélhetést biztosított, mint ma. Károly-
városra vonatkoztatjuk ez állítást, mely ma csak transitò hely s a 

') Lopas ic i. m. 112. 1. A horvá t jegyzék még a Tadyolowych Andrásnak 
elzálogosított Zva rcha (Svaréa) bir tokot is ideveszi. 113—117. 1. 

2) Schalk : Der Wiener Münzverkehr im XVI. Jahrh . Num. Zeitsch. XVI. 459. 
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krajnai belforgalommal sincs csatlakozása. A modern utas, ha látja e 
vidéket s középpontját a várost, nem nagyon ügyel a részletekre, mert 
alig várja, hogy a Karstot elhagyván, pillantása tengerre essék. Csak a 
történetírót érdekli a dubovaci vár-rom, mely vagy másfél kilométernyi 
távolságra a várostól, egymagában hirdetője a régi magyar-szlavon 
időknek. Évről-évre fogy az emlékezete ennek a letűnt kornak, mint a 
hogy pusztul s vész a rom is, kövei hullván. 



ADATOK. 

PRIMÁSI UTASÍTÁS A TISZTTARTÓK RÉSZÉRE. 

l n s t r u c t i o p r o p r o v i s o r i b u s a r c h i e p i s c o p a t u s 
S t r i g o n i e n s i s (1752.) 

C i r c a d i v i n a e t p u n i e n d a d e l i e t a . 

Valamint hogy minden világi hatalom az Úristentől adatik, és 
aki Istentől rendelt urának ellene állani akar, az Istennek rendelése 
ellen tusakodik, a szerént minden némü uraság hatalma alá adatott 
embereihez, s jobbágyaihoz olyas gondviseléssel, rendtartással, és 
regulákkal tartozik viseltetni, melyek által lelki üdvösséget és testi 
táplálást nyerhessenek ; és mivel ezeknek megnyerése legislegelőször 
Istenünkhez tartozó szeretet, s annak félelme, következendőképen igaz 
szivbéli ájtatosság és igazságra czélozó igyekezet minden keresztény 
embert szokta vezérelni ; annak okáért : 

1. Mindenek előtt tiszttartónak kötelessége azt hozza magával, 
hogy alatta való jobbágyság Isteni félelemben, és zabián tartassék, 
azért is kiváltképen azon igyekezzék, hogy mindenütt az igaz római 
katholika hit gyarapodjék, és terjedjen, ahhoz képest, amely helységek 
tiszták az eretnekségtől, semmi lett úttal semminemű tévelygőt no 
engedjen lakosnak béfogadni, vagyis csalárdképen fortély alatt becsúszni 
és mivel holmi lézengő, passus nélkül való ember más országokból is 
lakójul érsekség helységeiben számosan szoktanak jönni, kiknek rosz 
cselekedetek miatt számtalan galibája, és költsége szokott következni 
az uraságnak ; annak okáért, akár a catholicus szin alatt, akár más 
fortély alatt lakójul helységekben kíván telepedni, kemény büntetés 
alatt tiszttartó tudta és akara t ja nélkül bé ne fogadják, söt amely 
helységben luteránusok, avagy kálvinisták találtatnak, minden serény-
séggel azon légyen, hogy azok plébánusok istenes oktatásuk által az 
igaz keresztény római anyaszentegyháznak egyességébe tér jenek; arra 
való nézve. 
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2. Mivelhogy mindenütt róinai katholika anyaszentegyházhoz 
tartozandó elégséges templomok Istennek dicsőségére fel vannak állítva 
nem máshova tévelygő helyekre, hanem parochialis, vagyis filialis 
templomokban jár janak ájtatosságoknak okáért, akár vasárnap, akár 
országunkban bevett ünnepek napjaiban, másként ellent-tartók, vagyis 
római catholika templomban járni elmulatók, kemény büntetés 
alá vételnek, söt a tévelygő valláson lévők magok gyermekeit nem 
máshová jártassák oskolában, hanem igaz római catholica hiten lévő 
oskola mesterekhez, ahozképen : 

3. Minden helységben akár az egészben akár felényire, akár 
nagyobb, akár kisebb részén kálvinyista vagy lutheránus tévelygő 
jobbágyakkal légyen megszállétva, római katholika hiten lévő oskola 
mester s nótárius mint a végre rendeltessék, hogy a gyermekeket 
oktassa, mint pediglen azért, hogy idegen s tévelygő valláson levökhez, 
midőn veszedelmes és halálhoz közeledő betegségben esnek, plébánust 
lelkeknek vigasztalására elhíhassa, és tudtára adja, hogy barmok mód-
jára minden lelki vigasztalás nélkül e világbul ki ne múljanak, kinek 
is kötelessége lészen minden helységbéli betegnek voltát plébánusnak 
bejelenteni. Hogy ha pedig némely helységbéliek oly makacsoknak és 
vakmerőknek mutatnák magokat, hogy igaz római katholika hiten lévő 
oskolamestert, s egyszersmind nótáriust szenvedni nem akarnak, vagyis 
holmi csalárdság és haszontalan fogásokkal attúl mentenék magokat, 
értésére adván tiszttartó fojeskedéseket főtisztnek, lészen az iránt 
keményebb rendelés. 

4. Arra is szorgalmatosan vigyázzon, hogy holmi czégéres, vétkes 
káromkodások, szitkozódások jobbágyok között el ne áradjanak, azért 
is szitkos, káromkodó és más kisebb vétkekben tapasztalt jobbágyokat 
a tiszttartó érdemek szerént veréssel, másoknak példájára, vagy töm-
löczben való tartással fogja büntetni, vagy birák által büntettetni, és 
ha az olyatin megbüntetett személy többször is azon, vagyis nagyobb 
vétekben esik, a büntetését érdeme szerént duplázván, triplázván 
nagyobbétsa. 

5. Hogyha pedig valamely jobbágy személyeknek gyilkosságban, 
tolvajságban, és ezekhez hasonló vétkekben történik esniek, azokat 
megfogattatván tömlöczben jó vigyázás alatt tartassa, rnéglen a főtisz-
teket az iránt voltaképen nem tudósétja ; hogy törvény szerént büntet-
tessenek, söt semmiképen főtisztnek engedelme nélkül kezességre ki nc 
bocsássa, hogyha pediglen verekedésben egymást megtalálják véresé-
teni, vagyis valamely'ke közülök fajtalan paráználkodásban esni talál, 
aztat is megragadtatván főtisztnek hire és valóságos informácziója 
nélkül ki nc bocsátássá, holott pedig legkisebb gyanuság valamely 
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személynek viselős volta iránt esnék a helységben, aztat a bírák 
azonnal ahoz értő aszszonyok által megvizsgáltassák, hogy az által is 
gyermek vesztésnek veszedelme eltávoztassék. Holmi aprólékos és 
gyakran megeshető veszekedéseket, viszálykodásokat pedig a tiszttartó 
meghallgatván, mind az két félt eligazéthatja és ha szükséges leszen, 
az iránt a főtisztet informálja. 

C i r c a e c c l e s i a s d e i . 

1. Nyilván való, hogy némely templomoknak alkalmas dossok, és 
legatumik légyenek, azonban jövedelmeknek néhutt ugyan alkalmas, 
néhutt pediglen majd semmi látszatjok nincsen templomoknak konser-
vácziójában, és szükségeknek segétségében, távul legyen ugyan templo-
mok jövedelme iránt plébánusokra esendő vélekedés, akik másként is 
lelkek ismeretére becsületjeknek megtartására szorosan köteleztetnek, 
történhető mindazon által, hogy vagy gazdasághoz való tudatlanságok, 
vagyis elmulatások miatt a templomok jövedelme kisebbre száll, vagyis 
szükségtelenül erogáltatik. Annak okáért jóllehet templomoknak jöve-
delme iránt való vigyázás főképen plébánusokat illeti, szükséges mind-
azáltal, hogy a tiszttartók is templomok kárának eltávoztatására szor-
galmatosan vigyázzanak, ós plébánusokat segétsék; azért is 

2. Amidőn a templom némely szükséges eszközeinek öszve-
szerzése, vásárlása, vagy a paramentumoknak csináltatása elő fogná 
magát adni, mivelhogy sokszor tapasztaltatott, hogy az olyas vásárlások-
ban némely plébánusoknak elégséges experientiájok nincsen, és az 
olyas portékákot felettébb és gyakorta dupla, tripla áron is fizetik, 
azért azt magoktul soha se cselekedjék, lianem egyet értvén a tiszt-
tartóval adják hirünkre, következendőképen méglen azok iránt tempore 
visitationis bővebb rendelések tétetödnek, itlen illendő árán meg-
szereztetvén, mind azok megkiildettetnek nékiek, egyszóval generaliter 
valakiknek a templom jövedelméhez akárminémő közök lészen, minden-
koron ugy készen legyenek, hogy valamikor megszóléttatnak, elégséges 
számot adhassanak felüle. 

C i r c a g u b e r n a t i o n e m , c o n s e r v a t i o n e m e t b o n i o r d i n i s 
i n t r o d a c t i o n e m i n b o n i s o b s e r v a n d a m . 

1. Jóllehet ugyan Istennek kegyelméből határok iránt való 
villongások nagyobb részint lecsillapéttattak, és határjelek is felhányat-
tattak, történhető mindazonáltal hogy némely nyughatatlan, és vesze-
kedést szerető elmék lecsendesétett czivódásokat újra felgerjeszteni 
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kévúnnúk : annak okáért szorgalmatoskodjék a tiszttartó, hogy a föntálló 
vagyis más természet szerént való határjeleket kérdés nélkül megtartsa, 
és minden esztendőben, ahol szükséges légyen, szomszédainak értésére 
adván sz. György nap tájban megujéttassa, hogy ha pediglen valamely 
nyughatatlan szomszéd hatalmasul uj kérdést, cs villongást támasztana, 
annak eleit vegye, ellenben pediglen az uraság jobbágyit is zabián 
tartsa, bogy vakmerőképen, és ok nélkül más szomszéd határ jában ne 
hatalmaskodjanak, azonban az uraság határiban se engedjen szomszédot 
hatalmaskodni, akár azok ekoráig kérdés alatt legyenek is, annyival 
inkább a hol kérdés nélkül birattatnak, szorgalmatosan megoltalmazza, 
ugy mindazon által, hogy az ember-haláltul ójják magokat a jobbágyok, 
és mindeneknek voltaképen végére járván történhető casusok iránt 
főtiszteket genuine tudósétsa, hogy az iránt indilate szükséges dispo-
sinoli tétessenek. 

2. Nyilvánvaló az is, hogy határok iránt onnand is leginkább 
szokott eredni a veszekedés, midőn szomszéd falubélieknek határszélihez 
közel egy vagy másik lakos szántóföldjét, rétjét, szőlleit, vagyis másfólo 
bcneficiumát zálogban, vagy másképen engedi ; kihez kcpest vigyázással 
légyen arra hogy afélék ne következzenek, sőt kemény büntetés alatt 
téltsa meg a lakosoknak, és szomszédoknak is értésire adja, hogy ez 
többé zálognak elvesztése alatt meg nem engedtetik, ahol pediglen 
ezek ennek előtte történtek volna, iparkodjék hogy valamely extra-
ordinarius fundusbul, vagy helységnek közönséges jövedeltnébül az olyatin 
beneficiumokat küszabadéthassa. 

3. Mivel azonban világ folyásának álhatatlansága azt hozza 
magával, hogy semminek állandóságát nem tapasztalhatni, hanem 
mindenek forgandók ; azért is a midőn észreveszi, hogy helységek közül 
egyike vagy másika erejében fogyni kezdene, vizsgálja meg előre, 
honnand következik fogyatkozása ? Ha szerencsétlenségből, vagyis 
improportionatus adózásbul, vagy pediglen helységbéli elöljáróknak 
rendetlenségitül, és közönséges terheknek egyenetlen viselésitül, vagyis 
helységnek gondatlanságátul, és röstségitül ? IIa nemes vármegye 
részirül improportionate terheltettek, bévett szokás szerént aféle 
improportiót helyes okokkal nemes vármegye előtt representálja és 
künynyebbséget kérjen; nem különben az iránt a főtiszteket is tudósétsa, 
hogy eleit vehessek, egyszóval minden igazságos dolgokban a jobbágyok-
nak pártjokat fogja, és ha idegenek ellen keresetjek vagyon, azt annak 
módja szerint sürgesse, és ha maga szerint el nem végezheti, infor-
málja az iránt a főtiszteket, hogy ha pediglen más belső okokbul szár-
mazik olyatin helységnek közelgő romlása, aztat megvizsgálván, ha 
magátul el nem igazéthatja, jelentse meg a főtiszteknél. 



•392 

4. Tapasztaltatott nyilván az is, hogy némely helységeknek lakosai 
leginkább azért naprul napra szegénységre jutnak, midőn az elöjárói 
szegényebbeket mintegy jobbágyainak tartván, együgyüket nagyon 
terhelik, értékesebbek, és szapora szavuk pediglen magokon nagyon 
könynyebbétenek ; ahoz való képest figyelmezzen nagyon arra a tiszt-
tartó, hogy rovásoknak felvetésekor jelen lehessen, és kiki ereje, és 
értékje szerént viselje a közönséges terheket, melyre nézve is lajstromra 
tétessék föl, mely lakos menynyivel tartozik, közönséges terheknek 
viselésire, sőt minden lakosnak egy schédát adjon, mely szerént adózá-
sát lefogja fizetni, hogy legkisebb szegény ember is tudhassa, esztendeig 
mit kell néki fizetnie, hogy ha pediglen rovások felvetésekor némely 
helységekben jelen nem lehetne, tehát azután megvizsgálván, és hely-
ségbelieket meghallgatván igazságosan igazétsa el közöltök, és nem 

* mäSkml, TiaflBfiTliszerint ädözganah', 'és -tarrtén^CMeliriirt'^ZâBiot is adja-
nak az elöjárók minden esztendőben. Nem különben 

5. Tapasztaltatott az is, hogy jóllehet némely helységeknek ház-
helyekhez tartozandó appertinentiájokon kívül malombéli, korcsmabéli 
és közre hagyatott szántóföldekbül, rétekbül és más aféle beneficiumok-
bul, melyeket a mélt. uraság is terheknek könynyebbségére meghagyott, 
alkalmas jövedelmek légyen, azoknak mindazonáltal kevés, vagy semmi 
látszatjok nincsen helységeknek segétségire, hanem egynehány között 
elvesznek, vagyis haszontalanul el szokták tölteni; azért is a tiszttartó 
amidőn közrovásokbul bévett jövedelem iránt hová lett légyen, számot 
vészen a biráktul, azon alkalmatossággal az ilyeíin jövedelmekről is 
íemcsak bíráknak, de községnek jelenlétében is, meghallgatván a köz-
iéget, szoros számot vegyen a biráktul, becsületinek és tisztinek meg-
artása, vagyis elvesztése alätl7"es~Eä~ megmarasztalnak, a birák, azokat 

azonnal erősen kényszerítse restancziának megadására, és az iránt 
számadással együtt informálja a főtiszteket, megtérétvén pedig az 
olyatin restancziát, foi'détassék azonnal a közönséges adózásra ; aki 
pedig nem akarná, vagyis nem complanálhatná azon restancziát, 
azonnal vasra verettessék. 

6. És mivelhogy templomok patrociniuma, vagyis búcsúkor 
szokásul bevett ebédekre némely helységek képtelen költségeket szoktanak 
tenni, annak okáért ezután legnagyobb helységben is az olyatin ebédekre 
többet ne merészeljenek költeni, hanem nyolez forintot, kisebb helysé-
gekben pediglen a proportione hol négyet, hol hatot, és azon költség 
nem másképen, hanem aszerint acceptáltassék a számadásban. 

7. Ami az erdőknek megtartását illeti : mivel nyilvánvaló mult 
esztendőkben lett pusztulások anynyira, hogy majd sem méltóságos 
uraság számára, sem helységek segétségire jóra való fát nem kaphatni, 
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ezek iránt azért, valamint ennek előtte, ugy most is kemény különös 
instructiók fognak .adatni tiszttartók kezeiben, melyeket ki fogják adni, 
rendelendő ispányoknak, és csüszeknek, mely instructional» megtartására 
nagyon vigyázzon a tiszttartó ; azonban midőn siska, vagyis gubacs 
szedésinek ideje légyen, abbui mentül többet szedettessen, és jó áron 
adja el. 

8. Tapasztaltatott az is, hogy a kvártélyozó lisztek és közrenden 
levők is alkalmas excessusokot tesznek, és hogy excessusok eltemet-
tessék, az előjárókat magok részire fordétják, és megcsinálják, és az 
által excessusok elhallgattatnak, vagyis mint ha nem leltek volna, 
némelyek által falu pecsétje alatt elengedtetnek ; kire való nézve 
efélékre nagyon vigyázzon, egyet értvén nemes vármegye lisztjeivel, és 
ha az előjárók, vagyis mások ilyetin hamisságban s fortélyban tapasz-
taltatnak, azokat azonnal tömlöczre hányattassa, és főtisztnek értésire 
adja. Ellenben pedig a tiszttartó se merjen olyatin excessusokbul leg-
kisebbet engedni, vagyis kvártélyozókkal netalán tán öszvevetett 
barátságbul elhallgatni, sőt minden igyekezeltel azon legyen, hogy 
assignált portiókon kévül többet ne vegyenek, és ha excedálnak, nemes 
vármegye tisztjeivel korrespondenter lévén, excessusokat térétesse viszsza, 
és loco paratae könyvecskében beirattassanak. 

9. Hogy egyik helység másikához képest uraság munkáiban ne 
terheltessék, abban proportiót observáljon, és ha valami olyas nmnka 
elöl adja magát uraság résziről, kit el lehet más időre halasztani, a 
jobbágyságot főképen mezei munkának ideiben olyanra ne kényszerétse 
és minden munkának alkalmatos időt, amennyire lehet válaszszon. 

10. És hogy a lakósok közölt is jó és igazságos rend tartassék, 
és akinek mi rövidsége vagyon egymás ellen kevesebb költséggel, és 
fáradtsággal végeszakadhasson, s ne legyenek kénytelenek az instánsok 
instantiájokkal és néha bizonyságokkal is meszsze fáradozni, kisebb 
dolgokban, amit a tiszttartó maga szerént elintézhet, szakaszsza végét, 
másképen várja meg azon időt instantiákkal, midőn vagy praefectus, 
vagy causarmi! director dominiumban érkezik, és akkoron adja elöl az 
olyatin instantiákot, és dolgokat vége szakadására, hogy ha ott sem 
szakadhatna vége, tehát relegálja följebb való revisióra, és holott valaki 
maga panaszával tiszttartóknak hirek nélkül fölebb való tiszteknek 
alkalmatlankodna, nem csak meg nem halgattatik, de meg is büntet-
tetik, kivévén mindazonáltal tiszttartó ellen történhető helyes panaszokat. 

11. íiok confnsiójára válik az uraságnak, ugy a tiszteknek is, söt 
uraság jövedelminek kisebbitésivel, szegénységnek pedig nem kevés 
romlásával, hogy a lakosok nem csak irtovány földjeiket, de sok helyeken 
ház után való földeket, réteket, magoktul idegenéteni, zálogosétani és 
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eladni szoktanak, ezután eféle eladások semmiképpen ne engedtessenek, 
mi illeti az ház után való appertinencziákot, irtovány földeket pedig, 
és réteket nem másképen, hanem tiszttartónak hirivel, ugy hogy ha-
csak tiszttartó pecsétjivel nem lészen megerősétve, zálogos levél, vagy 
akár mely az iránt való contractus, annak semmi ereje nem lészen; 
ratificatiókban mindazáltal tiszttartók is mindenkor feltegyék az uraság 
jussát fönttartó clausulát: salvo iure dominali. Ebez hozzá járul uraság-
nak nagy praejudiciumára mint egy szokásul némely helységeknek bevett 
funduaiis appertinentiáknak szegény jobbágyok gyermekei között való 
osztozkodása, mely által mint a publicum, mint uraság terhét viselő 
jobbágyság, és gazdák nagyon erőtlenéltetnek, kihez képest a szokott 
kiházasétásán kévül ingatlan jókbul semmi osztályt ne adjanak a 
leányoknak. 

12. Hogy pediglen az helységek jövendőben ne menthessék 
magokat, hogy ezen uraság rendelésit nem tudván, ahoz nem alkalmaz-
tatták magokat, azért és hogy kinek-kinek tudtára legyenek ezek, a 
tiszttartó azon punctumokat, a melyek a jobbágyságot illetik, valósá-
gos másában helységekben publicálja, és azok Írattassák le magoknak. 

C i r c a a d m i n i s t r a n d o s p r o v e n t u s d o m i n a l e s, a c 
r e s p e c t i v e e x e r c e n d a m o e c o n o m i a m . 

1. Az uraság jövedelmeinek bészedése iránt olyas módot, és 
rendet fog tartani, aki más rendben lévő dominiumokban is közönsé-
gesen foiytatik, tudnia illik: minden fertály esztendőnkint minden némü 
jövedelmek az uraság cassájában menjenek bé, mivel tudva légyen, 
hogy a szegénység gyakran megfogyatkozik, és egyszersmint adójának 
befizetésire elégtelen, annak okáért az ineassatiót gyalcor sürgetéssel, 
apródonkint is minden fertálynak végiig bévegye, ugy hogy eltelvén a 
fertály esztendő, szép tisztán, és rendes módon rubricali által meg-
különböztetvén proveiitusoknak specieseit, mindeneimül fogyatkozás nélkül 
extractust küldjön a főtisztnek, és azokban azon fertály esztendőben 
lett erogatiókat specificala. Nem különben elvégeződvén a széna bordás, 
aratá§, vagy gabona és bordézsmálás, egyszóval akármely termésbül 
álló summarius extractusokbul informáltassék. Vetés iránt, ahol tétetik, 
hasonlót elkövessen. Ezeket pediglen szava hihető egyházi, vagy világi 
emberséges emberek által attesztáltassa. 

2. Oeconomiának folytatását pediglen urbarialis jnstructió szerint 
vógbez vinni mindenképen tartozik, sőt azonkívül is az hol mibül 
hasznot hajthat az uraságnak, vagyis kárát eltávoztathatja, semmiképen 
cl ne mulassa. 
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3. Amely gabona vagy bor melyik tisztnek gondviselése alá 
esik, az arra szorgalmatosan vigyázzon, hogy gondatlansága miatt 
kárban ne menjen, azonban bortötelékre hetenkint minden tiz akóra 
egy itcze, gabona lemérésire peti ig, aki granariumban, szárazabb helyen 
fog tartatni, minden száz köbölre, három köböl lészen esztendőre. 
Vermekben leendőktől azonban semmie, minthogy ottan szárodás által 
nem szokott apadni a gabona. Arra azonban vigyázzon, hogy a midőn 
a gabonát nyomtatni vagy csépültetni kezdi, akkoron plébánus uraimékat, 
helységek biráit, vagy más becsületes embereket a próbához hivasson, 
vévén legjobb, középszerö, és legalábbvaló gabonábul egy-egy keresztet, 
menynyit ád abbui az Isten, azon jelenlevőktől végyen attestatiót, hogy 
azt számadásikor béadhassa, de azonkívül a nyomtatók vagy cséplők 
is menynyit adandnak rovásaik szerént hit alatt becsületes emberek 
előtt áttestálják. Ebez fog járulni amidőn egyik helytül a másikára 
korcsmák vagy más szükségek kedviért küldettetik az uraság bora, 
hogy az annak alkalmatosságával útban meg ne csáváltassék, iránta 
helyes dispositiót tenni a tiszttartó tartozik, és amidőn az olyatin bor 
helyre szolgáltatik, akkoron szavahihető emberek előtt megvizsgáltassák 
ha nincsen-e megháborgatva? És igy helyesen hozattaltaknak találtat-
ván, azon emberséges emberek elölt megtöltessék, kire mennyi töltelék 
menend, nttestatió azon jelen leendőktül vétettcssék ; Holott pedig a 
szekeresek valami gonoszsággal aféle borhoz útban nyúlnának, akkoron 
akikre megbizonyosodik, az uraság törnlöczéhen tétessenek, és irántok 
a főtiszt azonnal informáltassék. 

4. Hogy a jobbágyságnak terhe ekkoráig szokott forspontozásokban 
is valamenyire könynyebbétethessék, keményen hagyatik, és parancsol-
tatik, senki a tiszttartók közül szegény jobbágyokat, ámbár az uraság, 
avagy saját dolga hozand magával, forspontozással maga személyének 
promotiójára terhelni ne merészelje, mivelhogy szükséges lovaknak 
intertentiójára anélkül is illendő deputatum resolválva, s egyébaránt is 
becsületes subsislentiájárul kinek kinek elégségesképen provideálva 
légyen ; ugyan is erre való nézve indétandó' szabad oeconomia is 
hasonlóképen téltatik, senki tudniillik ebben ö herczegsége hire s posi-
tiva resolutiója nélkül ereszkedni ne merjen, mely fönt irt rendelések 
nem csak a tiszttartókat közönségesen, do amely dominiumokban szám-
tartók vannak, azokat hasonlóképen illelik, s foglaják magokban. 

5. Tandem, et ultimo: följebb irt punetumok, és azon kévül 
specialiter kezében adattatott urbariális dispositiók szerint végben vivén 
azért esztendeit a tiszttarló és számtartó, februarius havának első napja 
tájban tartozik számodásit szép tisztán és rendesen leirva egy generalis 
cxtractussal együtt a főtisztnek vagyis rationum exactornak héadni, és 
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szokolt quietanliákat, s contraquietantiákat, mint pőrceptumokrul, ugy 
erogatumokrul is azoknak subscriptióik s pecsétjeik alatt, akikkel volt 
dolga, béadni, coramisáltatván vagy plébánus uramék, vagy ahol lehet, 
nemes vármegjék tisztjei s egyéb szavahihető emberek által mindeneket. 

Eredetije a M. Nemz. Múzeum levéltárában. 



M U N K Á C S I U R A D A L M I V A S H Á M O R O S U T A S Í T Á S A . 

I. 

Instructio a hámoros gazdának Dávidnak. 

Keresztényi hiti szerént megesküdvén hüvségünkre, tartozik a 
hámor körül szorgalmatosan, igazán kárunkat eltávoztatni és hasznunkat 
követni. 

Valami fogyatkozások lésznek a hámor körül, idein munkácsi 
udvarbirák értésére adja, hogy megorvosolja, faszénnek való elég legyen, 
szenet eleget égessenek, szekér köhordás alá legyen. A hámor körül, 
ha megbomlik, mindjárt mesteremberek legyenek. 

Ila udvarbiránk késedelmeskednék valamiben, inspector uramat 
is megtalálja, hogy a haladék miatt kárunk ne következzék a hámornál. 

Igen szükséges, hogy mikor lágy üdő vagyon, úgy hogy a hámor 
járhasson, gyakran ott is háljon Dávid ; ne igen tágítsa, mert ügy lesz 
nekünk hasznunk. 

Jól reájok kell vigyázni, hogy a vasat alattomban el ne lopják. 
A mivel minékünk tartoznak, légyen meg az hétrül-hétre, osztán a 
magoké is teljék ki ; azt oda tehetik, a hova akarják. 

Fele a vasnak miszámunkra rudvasul légyen emberül kiverve, 
fele pedig sinvasul. 

Arra is jól gondot viseljen, hogy a fenékvasat magok számára el 
ne lopnák, mert az legjobb, hanem ámbár felébül mi számunkra ver-
jenek s felébül magokéra. 

Az kiknek az nagy-hámoros gazda fizet, hétrül-hétre emberül 
fizessen meg nékiek, mert rosszul jár. 

A bányászoknak mi tartozván fizetni I'odhorányl uram vigezése 
szei'ént, udvarbiránk igazán kiadassa minden váló kőért a búzát és 
Dávid a vasat. 

Mindon szombaton egy humorossal Dávid vasat béhozza és Brassai 
kezéhez adja, megmázsálván és quietantiát vegyen Brassaitul. 

A bányát gyakran megjár ja Dávid, hogy necsak imigy-amúgy 
ássák, hanem annak rendi szerint jól felstempéljék és megdeszkázzák 

U a z d a s á g l S r t é n e l m i S z e m l e 1S98. 2 8 
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s úgy menjenek a vasnak az ere után, mert szokások szerént csak 
turkálják a földet s azért nincsen gyakran kő. 

Jól meglássa Dávid, hogy bányászok meg ne csalják, egyféle követ 
kétszer fel ne mérjék, mihent ennihány válóra valót ásnak, mind-
járt a hámorhoz kell vitetni. 

Igen szemesen tekéntsen a szén dolgában, mert hamisan a 
hámorosok el szokták adni a kovácsoknak nagy kárunkkal. 

A kis-hámorosokkal embernek s nem gyermeknek való kapákat 
csináltasson mi számunkra. 

Ha mi munka kévántatik ide a várban a kis-hámorosok által, 
arrul régen vigezés vagyon, egy mázsa vasnak ki mivel Letéséliil mivel 
tartozunk és sindely- s léczszeget mennyiért csinálnak minékünk. 

Mindezekre s a többire, mellyek illetik a hámorosokat, jó gondja 
légyen Dávidnak és ha a tisztekben valami fogyatkozás lészen, nékünk 
megjelentse. 

Néha cl szoktak szökni a hámorosok, de rosz emberek az ollyanok. 
Azt is eszében veheti, csak vigyázzon és megelőzheti. 

A ki hámorhoz visel gondot, annak instrucliójához kell ezeket 
tenni. 

Minden szombaton behozván a várban a vasat, ha több is 
semint a hámorban megméretett, mi hasznunkra maradjon és Brassai 
külöm rakja a superíluitást. 

Eddig fogyatkozást láttunk a fizetésben, mert amint exactor uram 
felvetette, 5 köböl búzával többet fizettek tiszteink. Udvarbiránk, 
számtartónk és hámorosnak gondviselője jobban vigyázzanak. 

A hámor gondviselőinek fizetése 5 mázsa vas ; abbui csináltasson 
vagy kapát, vagy mást valamit és adassa el ; többre migyen 50 forint-
nál. Lovára 5 köböl zabot adjon munkácsi udvarbiránk. Mikor a hámor 
nem jár, asztala vice uraimékkal lészen. 

Hogy valami pinzjövedelmünk is légyen a hámorbul, ezt kövesse 
el a hámor gonviselője. 

Egy hétben in specie a hámornak jövedelmét vasul kell beadni 
Brassai kezéhez. Más hétben a mennyi vasunk jüne a nagy hámorból, 
annak felét verettesse ki a kis hámorban vagy kapáknak, vagy szántó-
vasaknak vagy másnak, a mi legjobban pinzen elkelne és a városon 
adassa el. így egy mázsa vas 10 forintra reámigyen s többre is. 
A másik felét pedig azon hétbéli jövedelemnek in specie vasul Brassai 
kezéhez tartozik béhozni et sic consequenter. 
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A n n o 1679. d i e 25. M á r t i i l ü t t e z e n r e n d e l é s . 

A köbányászoknak és a szénígetőknek munkácsi udvarbiránk vagy 
számtartónk és Dávid tartoznak fizetni a rendelés szerént. Gondja 
légyen reá munkácsi udvarbíránknak, mert számadásában fog lenni; 
ezt Brassainak is kell tudni. 

Azoknak fizetések e szerént légyen : 
Brassai János kezéhez hordván a vasat minden héten szombaton 

10 vagy 12 mázsát, felét szép sínvasul, felét jól kivert rúdvasul, minden 
szombaton a köbányászoknak és szénígetőknek a vigezés és rendelés 
szerént felét gabonául munkácsi udvarbiránk vagy számtartónk fizessen, 
felét pedig vasul Brassai János és Dávid fizessen. 

Mindeneket felírjanak rendesen, hogy számot is adhassanak. Mi 
14 váló vaskövet és 11 kas szenet magunk fizetésén adminislráltatunk 
minden héten Gáspár kovács kezéhez a nagy hámorban. 

Gáspár minden hétben tartozik azokért mi számunkra 10 mázsa 
vasat, felét rúdvasul, felét sínvasul, béadni emberül. 

Ha pedig a 14 váló kő után legalább 18 mázsa vas proveniálna, 
tehát 12 mázsát tartóz béadni hétrül-hétre. 

A humoros legényeknek maga tartozik fizetni Gáspár az maga 
vasjövedelméből. 

Agyagot és a fúólc kenéséséhez 20 font hájat , 4 iteze eczetct mi 
tiszteink szoktak praestálni esztendőnként. 

Gáspár tartozik mind a mostani, s mind a régi inventárium sze-
rént minden hámori eszközökrül számot adni és ha elromlott volna, 
vagy romlanék, vagy elveszne, maga vasábul tartozik megcsinálni. 

A bányászokkal a tavalyi alkuvás megáll; minden váló kőtül 
66 pinzt fizetnek a mi tisztviselőink ; felét gabonául, felét vasul. 
A gabonának városi köblét harmadfél forintban computálván, a vasnak 
mázsáját 6 forintban. 

item minden öl sactul (?) a mikor kévántalik, 1 forint adatik ; az 
is vasul és gabonául ut supra. 

Munkácsi udvarbiránk Dávid mellé hiles embert adjon minden 
szombaton, ha a számtarló reá nem érkezik, hogy a vaskövet vála-
szúmra igazán megmírjék. 

Ahoz képest a rozszsal, vagy abajdócz-buzával való fizetést a 
hámorosokkal váló vigezés szerént tudhassa alkalmaztatni tovább való 
commissiónk nélkül. 

Arra pedig nagy gondja légyen udvarbíránknak, hogy Dávid, 
mihent felmérik a követ a hámorhoz hordja, mert nagy kárunkra két-
szer is megmérik azt u bányászok. 

20* 
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Mindezek is számadásában lesznek udvarbiránknak. 
A szénnel is aszerént procedáltasson. 
Datum in arce nostra Munkács, die 23. Mártii 1680. 

II. 

Anno 1679. die ultima Április megmázsáltatván az heti vasat, 
administrálta Glosz uram cen t .no . 10., melynek rúdvasa vo l t . . . no. 37. 

Singvas volt in no. 53. 
Rudvas nyomott cent. no. 7/749. 
Singvas nyomott cent. no. 2//71. 

És így az singvasnak administratiójában nagy fogyatkozás, mivel 
az contractus szerént fele rudvasnak, fele singvasnak administratiójának 
kellene lenni minden hétben. A singvas pedig defectussal administrál-
talott cum cent. no. 2//71. 

Erre kell aztán amimadversióban lenni, mivel a singvas alkalma-
tossabb mindenre. 

Az fejszéket is megvizsgáltam. 
Glosz uram in no. 50 fejszét csináltatta ex cent. no. 2. 
Aczélért adott fél mázsa vasat, facit cent. 2V2 ; mázsa vasat 

számlálván per fl. 5., facit il. 12.//50; kishámorosnak munkájáért à cent. 
no. 2. per fi. 1.//50., facit à cent. no. 2., fl. 3. Et sic munkával eggyült 
fi. 15.//50. facit. Fejszéket pedig számlálván per d 50. in no. 50., 
fejsze facit fl. 25. Lucruma tenne ezeknek fi. 10.//50. De az vasat 
számlálván mázsáját per fl. 6., harmadfél mázsa vas facit fl. 15. És 
így számlálván az vasat, facit úgy is lucruma in no. 50. fejszének fl. 
7 ; és egy mázsa vas után lucruma fl. 2./,'80. 

De az jó vigyázás abban is kévántatnék. Mázsaszámra kellett 
volna az fejszéket is vetni ; látta volna az ember, mennyi ment üszegre; 
abban is nagy deceptió lehet. 

NB. Observandum. Az vasnak mázsája contractus szerint bányá-
szoknak és szénigetőknek minden mázsája számláltatik ad fl. 6. így 
adattatik az vas számtartó kezéhez Brassai János keze alól, ismét az 
várbul, mert az hámorbul ha veszik, vasnak az javát elviszik azoknak 
kifizetésekre. Mázsaszám szerint adattassék és mázsaszámrul tartozzék 
adni számot a számtartó udvarbirájával, mivel az fontszám szerint 
kifizetésekre minden hétben fizetni azoknak vassal nem volna rendes. 

NB. Az vasat jobbat kell csináltatni, mert e mostani vas törik; 
okát ki kell annak tanulni és animadversióban venni idején, mivel az 
illyen vas el nein kél készpénzen per fl. 6. mázsája. Abban is lészen 
defectus, ha számtartó r1 " " ' ' 1 1 ' " ' 5 következik. 
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Ezt lőttem fel az kiadott inslructióban, az hol fel vagyon téve 
bányászok és szénigetők fizetésekről, fele gabona, fele vas legyen 
fizetések. 

Munkácsi udvarbíró számtartója által, Brassai János uram kezétül, 
azoknak tartozandó fizetésekre percipiáljon vasat innét az várbul mázsa-
szám szerint kegyelmes asszonyunk ö nagysága1) busélása nélkül és 
annak az árával hétrül-hétre contentáljanak azokat ; aszerint feliből 
gabonával is számot tartozván jövendőben adni, mind az vasrul is, 
mind az gabonárul és azoknak rendes erogáliójárul. 

9 Báthory Zsófia. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincst. osztályában őrzött utasítások között. 



ERDÉLYI GÖRÖG KERESKEDŐK SZABADALOMLEVELEI. 

I. 1643. 

Georgias Rákóczi, dei gratia princeps Transylvaniae, partium 
regni Hungáriáé dominus et Siculorum comes, etc. Fidelibus nostris 
universis et singulis magnificis, generosis, egregiis et nobilibus, supre-
mis et vice comitibus, iudieibus vice iudieibusque nobilium quo-
rumeunque comitatuum, capitaneis, praefectis, provisoribus, castellanis 
arcium, tricesimatoribus, teloniatoribus, pontium, passuum, vadorum 
viarumque custodibus, prudentibus item et circumspcctis magistris 
civium primariis regiis et sediiun iudieibus, viiiieis ac iuratis 
civibus quarumeunque sedium tarn Saxonicalium quam Siculicalium, 
cunctis ctiam aliis cuiuscunque status, conditionis, gradus, honoris, 
ordinis, funetionis et praeominentiae hominibus ubivis in ditione nostra 
Transylvanica constitutis et commorantibus, praesentium notitiam 
habituris, — salutem et gratiam nostrum. 

Mivel országunkban kereskedő idegen yöröyök, örmények ós ráczok-
nak országunkban való szabados bejövetelt és itt benn való kereskedést 
kegyelmesen megengedtük : melyre képest mostan újonnan való magok 
kötelezése szerint 2000 forint summa pénzt esztendökint fiscusunk 
számára tárházunkban administrálni tartoznak, mely summa pénznek 
és contributióknak felszedésére és administrálására rendeltük főképpen 
Görög Lukácsot, szászsebcsi Timonai Görög Zotát, Foliczani Ghristopliot, 
Piros Istvánt, Policzani György deákot, Usztoniczay Miklóst és Örmény 
Lukácsot, kiknek szabadságot és authoritást is engedtünk, hogy orszá-
gunkban azmely idegen kereskedő görögök, örmények és ráczok lesznek, 
azonkívül is penig, az kik Hunyadon, Háczeken és Marus- Vásárhelyen 
laknak és az város közé az ország adójában, dolgaiban nem szolgálnak, 
nem adóznak, városi embereknek magokat nem tartják, azokat mind 
közikben contribuáltathassák, azkik pedig reájok illendőképen háromló 
taxájokat megadni és kezekben contribuálni ez ilyenek közül nem 
akarnának, azokat meg is foghassák és mindaddig tartóztathassák, 
vagy fogságban tarthassák, méglen az ö részekről nem contribuálnak. 

Parancsoljuk azért kegyelmesen minden rendbéli híveinknek ez 
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levelünket látván, idegen kereskedő görögök, örmények és ráczoknak 
szabadoson jönni menni, kereskedni megengedje. Taxájoknak vagy 
contributiójoknak felszedésére rendeltetett görögöknek penig minden 
helyeken azhol kévántatik, segétséggel lévén, ha szükség kévánja, 
embereket is adjon melléjek, hogyha penig valamely görög, rácz, 
örmény, — fejérvári, szászsebest és szászvárosi görögökön lcíviil, — 
közikben contribuálni nein akarnak, az olyanokat mindjárt megfogatni 
tartozván, mindaddig fogságban tarthassa ököt, az még közikben nem 
contri Imáinak. Explicálván mindazáltal ezek közül mindenestül fogva az 
váradi görögököt. Tilalmas lévén pedig tőlük mindazoknak az marhák-
nak kivitele, az kiket az ország s tatutuma meg nem enged ; az ilyenek-
ben az ki comperiáltatik, vagy kezéhez találtatik, minden marbáját 
elveszti érette. Secus non facturi ; praesentibus perlectis, exhibenti 
restitutis. 

Datum in civilate nostra Alba-Julia, die decima quarta mensis 
Maii, anno domini millesimo sexseentesimo quadragesimo terlio. 
Georgius Rákóczi. 

Az Orsz. Levéltárban örzött erdélyi királyi könyvek XX. kötetének 168. lapjáról. 

II . 1 6 4 8 . 

Georgias Rákóczi, dei gratia prineeps Transylvaniae, partium 
regni etc. Fidelibus nostris gencrosis, egregiis et nobilibus Retro Szénás 
de Báljok, universorum bonorum fiscalium in Transylvania praefecto, 
decimarum vice-arcndatori, tabulaque nostrae iudiciariae assessori 
iurato, Michaeli Cikó de Veresmart, provisori bonorum, caeterisqae 
ofiìcialibus nostris Albae-Julicnsibus modernis et fuluris quoque pro 
tempore constituondis, praesentes nostras visuris, nobis dilcctis, — 
salutoni et gratiam nostram. 

Fejérvári majorunkban lakó görögök közönségesen adják értésünkre 
alázatos könyörgések által, hogy mivel az döghalál miatt igen meg-
fogyatkoztak ; más az, hogy a minémő kereskedések ezelőtt volt, azt 
az itt való fejérvári siduk elfogták volna tőlük, mert ha valamely áros 
török jőne marhával, megértvén a sidók, Dévára is elmennének eleiben, 
megveszik az marhát s azután kétszerte való árán adják, noha ö nekiek 
arra szabadságok nem volna ; holott ők úgy kötöttek magokat, hogy 
idegen országból hozzanak marhát, ne azt drágitsják, az kit mások 
hoznak; az boltoknak is az jovát ők tartják, fiscusunk számára is — 
az egy pinzolvasáson s Landorfejérvárra való vásárláson kívül — semmi 
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szolgálatot nem praestálnak s nem is adóznak. Az görögök penig itt 
Fejérváratt postát és postalovakat tartnak, amellett kényesünket kötözik 
s ha innét másuvá szállítjuk, arra is gondot viselnek. 

Mely dologban való panaszokat és kévánságokat, kegyelmed infor-
matiójából is igaznak lenni értvén praefectus hívünk, mi is ez iránt 
hogy sublevállassanak, kegyelmesen akartuk ; és hogy az sidók is, az 
kétrendbéli szolgálat közül, vagy az postatarlást, vagy kényesővel való 
gondviselést supportálják, ez levelünk által decernáltuk. 

Parancsoljuk annak okáért hüségteknek kegyelmesen, a modo in 
posterum az sidókat reáeröltesse, hogy ők is az terehviselésben, akár 
kényesővel való bajlakodásra és hordozásra nczve, segítséggel legyenek 
ez itt való görögöknek. 

Ti is penig, megemlített fejérvári sidók, ez kegyelmes rendelé-
sünkhöz tartozzatok magatokat alkalmaztatni s az postatartásbeli, avagy 
az kénvesövel való bajlódásbeli kétrendbeli szolgálat közül, melyiket 
választjátok magatoknak, az ti szabadságtok, de egyiket valamelyiket, 
ennekirtánna praestálni el ne mulaszszátok. Secus nonfac tur i ; praesen-
tibus perlectis, exhibenti restitutis. 

Datum in civitate nostra Alba-Julia, die nona mensis Április. 
Anno 1648. Georgias Rákóczi. 

Az Orsz. Levéltárban örzött erdélyi királyi könyvek XXII. kötetének 75. 
napján. 

III. 1678. 

Michael Apafi dei gratia princeps Transylvaniae etc. Fidelibus 
nostris universis et singulis cuiuscunque status, conditionis, gradus, 
honoris, ordinis, officii, dignitatis, praeemincntiaeque et functionis homi-
nibus, ubivis in ditionc nostra constitutis et commorantibus, quorum 
videlicet interest vel intererit, praesentium notitiam habituris, nobis 
dilectis, salutem et gratiam nostrum. 

Szebeni varasunkban szállást tartani szokott görögök compániája 
találván meg az nemes országot s minket is alázatos supplicatiója 
által, instált azon, hogy az minemű contributiókkal ennekelőtte való 
boldog emlékezetű fejedelmek idejekben s az mi időnkbon is, ez 
ideig tartozott azon compánia közönségcsen, ennekulánna is több contri-
butióval ne aggraváltatnék ; mely compániában lévő görögöknek méltó 
kívánságokra fejedelmi kegyelmes tekintetünk lévén, annuáltunk nékiek 
abban, hogy azmint ennekelőtte való időkben az fényes Portára tar-
tozó ország ada jában annuatim tartoztatnak 600 id est : hatszáz impe-



•405 

riális tallérokat az perceptorok kezekben, tárházunkban penig 1200, 
id es t : tizenkétszáz forintokat administrálni, azokat ennekutánna i san-
nuatim annak idejében administrálják fogyatkozás nélkül. 

Az székelységnek is annualim az Fényes Portára lartozó tizezer 
forint, id e s t : 10000 forint adaját , melyet Szent-György napjára tartoz-
nak azon görögök kezekhez vinni jó pénzzé tételre, azokat is az szokás 
szerint tartozzanak jó imperiális tallérokká tenni. Postatartás dolgából 
is mint ennekelőtte, úgy ennek utánna is az fejérváriakhoz tartozzanak, 
azokkal eggyütt tartsanak postát. Mindezeket az szokás szerént, fogyat-
kozás nélkül megcselekedvén, azon görögök assecuráltatnak [»er praesen-
tes, hogy semmi egyébb contributiókkal nem terheltetnek és nem bán-
tatnak. 

Minek okáért minden rendbeli, de kiváltképpen tisztviselő híveink-
nek parancsoljuk kegyelmesen és serio, így értvén ez iránt való kegyel-
mes annuentiánkat, ez levelünkből az specificált dolgokra nézve alkal-
maztassák magokat és a megírt görögököt se közönségesen, se személy 
szerént semminemű egyéb contributióval ne aggraválják. Secus non 
facturi ; praesenlibus perleclis exhibenti restitutis. 

Datum in civitale nostra Alba-Julia, die vigesima secunda mensis 
Octobris, anno domini millesimo sexcentesiino septuagesimo octavo. — 
Michael Apafi. — Volfgangus Bethlen cancellarius. — Franciscus Lugusi 
secretaries. 

Az Orsz. Levéltárban őrzött erdélyi királyi könyvek XXVIII. köt. 52., 53. lapján. 



BODROGKÖZI KÖZ BIRTOKOSOK ERDÖRENDTARTÁSA. 

M e m o r i a l e . 

H o g y a z b o d r o g k e r e s z t u r i , b o d r o g k i s f a l u d i é s b o d r o g -
s z e g i e r d ő a z a b u s u s b u l b e j ö t t r o s z r e n d t a r t á s á l t a l 
t o v á b b m i n d e n e m b e r t ő l n e p u s z t í t t a s s ! k , e z a r e n d 

o b s e r v á l t a s s í k . 

1. Hogy az erdőt, mezőt, tilalmas halászó tókat, réteket nem 
drabantok, hanem pakoskereszturi hites négy kerülők, kisfaludi kettő 
és bodrogszegi alsó s felső sorosi hites kerülők az régi szokás és 
rendtartás szerint, kerülik és oltalmazzák, ez nyolez kerülőknek penig 
egyik közölök legyen az tizedesek, és elöjárójok, azkilül függjenek, 
hogy az erdő tilalma ellen járó mcgzáloglott s büntetett embereknek 
marhájokra ő viseljen gondot és abból proveniálandó jövedelmet hite 
szerint minden kántorban tartozik előadni az bodrogszegi, bodrogkisfal udi 
és bodrogszegi compossessoroknak, vagy egyező értelemből egyiknek 
valamelyiknek és akkor azon valaki lesz akár az tokaji udvarbíró uram, 
akár az kisfaludi, akár az felsősorosi erdöbirák legyenek azok, quarta 
parsát azon proventusnak tartoznak adni azon bodrogkereszturi, bodrog-
kisfaludi, bodrogszegi kerülőknek. 

2. Hogy sem a bodrogkereszturi, sem bodrogkisfaludi, sem 
bodrogszegi incoláknak, a modo in posterum sub poena ílor. 12 ne 
szabad legyen magtermő vagy fiatal tügy fát, vagy galy fát, vad alma, 
vad körtvély fát, mogyoró fát tűzre vágni, hanem egyébbféle haszon-
talan fát és azt is csak ott legyen szabad vágni, ahol eleitől fogva 
nekik szabados ususokra engedtetett volt. 

3. Hogy a modo in posterum senki más az erdő usuálásában 
akár nyers, akár aszú fának hordásának megengedésire czédulát senki-
nek ne adjon s ne adhasson, és ha adna is, ne suffragaljon, hanem 
praecise csak az méltóságos fejedelem akkorbeli tokaji udvarbirája, és 
az bodrogkisfaludi akkorbeli udvarbíró, és az felsősorosi erdöbiró 
adhassanak ezédulákat, akár kiknek, de az kik az czéduláknak hasz-
nát akarják venni, cum consensu partium meg kell az kerülő tizedes-
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nek mutatni, hogy asztán az kerülök tizedese tudja relatiót tenni, 
elvevén az czédulát azon embertől, hogy kinek adatott hoc per expres-
sion declarato, hogy egyik is ezek közöl az udvarbirák közöl az erdö-
romlása s pusztítása kedvéért másoknak tövéről levágni való fát ne 
adjanak plus minus két vagy négy szálat, és ha adnak is, az czédulát 
tartozik az kinek adnak az parsok gondviselőinek megmutatni, ugy 
hogy az kinek az tokaji udvarbíró ad czédulát, azt a czédulát az kis-
faludi udvarbirónak és az felsősorosi erdöbirónak meg kell mutatni, 
viszont, akinek az kisfaludi udvarbíró, avagy felsősorosi erdöbiró ad 
czédulát, azon czédulát tokaji udvarbirónak tartozik megmutatni, más-
képen ha valaki nem cselekszi, ne legyen azon czédulának semmi 
ereje. 

4. Hogy a modo in posterum lia Isten termísit adná az erdőnek, 
ha csak ily fél szerint is mint ez idejin volt, sub poena fior. 12 ne 
szabad legyen sem bodrogkoreszturi, sem bodrogkisfaludi, sem bodrog-
szegi incoláknak, annál inkább advenáknak, az makkját rudakkal verni, 
szedni, annál inkább gályástul levágni, hanem partibus consentiontibus 
az megnevezett possessoroknak udvarbirái az bodrogkoreszturi, bodrog-
kisfaludi, bodrogszegi és máshova való sertésmarhákat is, az erdő 
termésére reá fogadhatják, bocsáthatják, de ugy azért, hogy akitől 
tized illik, tizedet adjanak, és az kitől tized nem lehet váltó pénzt és 
azon provenlust a régi usus szerint együtt egy helyen az hol az parsok 
tisztviselői megegyeznek apprehendálván oszszák fel. Az erdőről való 
bodrogkereszturi, bodrogkisfaludi, bodrogszegi sertésmarháknak kitiltásá-
nak terminusa a modo inpostenun obscrváltassék dics primus Sep-
tembris. Item : 

5. Hogy az mely halászó tók ab antiquo precise csak az bodrog-
kereszturi, bodrogkisfaludi, bodrogszegi possessorok számára voltak 
szabados halászni s csikászni, most penig indifferenter az bodrogkeresz-
turi biró autoritásával szabadosan halászszák s csíkászszák, az mint 
hogy abususból azon bodrogkeresztúri biró ezedulája mellett az erdőt 
akárki szabadosan usuálta, azután sub poena ílor. 12. ab antiquo usu 
tilalomban tartatott tókat is ugy tartsák, és mely halászó tók s ezek 
precise a bodrogkisfaludi, bodrogszegi possessorok számára volt azokat 
is tartsák meg azon tilalom alatt, mint az nagy tónak egyik vizét és 
az lller nevü halászó eret is. 

6. Hogy az kerülök erős hittel lévén kötelesek az megirt bodrog-
kereszturi, bodrogkisfaludi, és bodrogszegi prossessorokhoz oly jó inspectio 
alatt legyenek, hogy minden másoknak való kedvezés nélkül megeskütt 
földesurainak elébb praescribált conditiók szerint luven szolgálnak, 
mind az szőlőhegyeknek, és mind az erdőknek, és halászó vizeknek és 
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réteknek oltalmazásában, hogy ha penig mindezekben ö általuk, vagy 
negligentiájok miatt telt vagy teendő kárt és tékozlást akár a tokaji 
udvarbiró, akár az kisfalud!, akár az bodrogszegi felsősorosi erdőbiró 
eszekben veszik, törvényesen irremissibiliter megbüntethessék azon 
kerülők közöl akármelyiket, akármelyik helyen lévő legyen is az. 

7. Minthogy bodrogszegin az kőporoson felül az Bodrogban uri 
halászó alkalmatosság szokott lenni, lehet is mindenkor, a modo in 
posterum sem az bodrogkereszturi, sem bodrogkisfaludi, sem bodrog-
szegi incoláknak, annál inkább advenáknak semminemű halászni való 
alkalmatosság az liszkai határig no engedtessék, ha nem precise csak 
bodrogkereszturi s bodrogkisfaludi, bodrogszegi possessorok usussában 
legyen. 

1680 körüli eredeti fogalmazványa a M. Nemz. Múzeum levéltárában. 



K Ö Z S É G I K I V Á L T S Á G L E V E L E K J E G Y Z É K E . 

A királyi könyvekből összeál l í tot ta : DR. ILLÉSSY JÁNOS. 

— N e g y e d i k ( b e f e j e z ő ) k ö z l e m é n y . — 

Szent-György (Pozsony). 1. II. Mátyás, I3écs, 1615. márcz. 31. VI. 393. 
2. III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. jún. 14. át i r ja és megerősiti I I . Mátyás 

fonti oklevelét. X. 54. 
Szentgyörgyhegy, I. Szepes-Szombat. 
Szent-Imre, 1. Csik-Szent-Imre. 
Szentkereszt (Bars). 1. Miksa, Bécs, 1574. máj . 28. megerősiti 7. Ferdinándnak 

I. Mátyás és II. Ulászló diplomáit magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 1092. 
2. Rudolf, Bécs, 1583. szept. 13. megerősiti Miksa fenti kiváltságlevelét. (Kiv. 

bej.) IV. 384. 
3. III. Ferdinánd, Pozsony, 1647. ápr . 5. X. 24. 
4. I. Lipót, Pozsony, 1659. szept. 21, 22. XII. 301. 305. 
5.1. Lipót, Pozsony, 1659. szept. 21. át i r ja és megerősiti I I I . Ferdinánd, Pozsony, 

1638. febr. 17., I I . Ferdinánd, Bécs, 1623. júl. 24., II. Mátyás, Pozsony, 1609. decz. 
10., Rudolf, Bécs, 1583. szept. 13., Miksa, Bécs, 1574. máj . 28., I. Ferdinánd, Pozsony, 
1548., I. Mátyás 1465., II. Ulászló 1493. és 1501. kelt kiváltságleveleit. XII. 308. 

6. III. Károly, Bécs, 1713. decz. 15. á t i r ja és megerősiti I. Lipót 1659. szept. 
24-ki kiváltságlevelét. XXX. 311. 

Szent-Király, 1. Csik-Szent-Király, Szabad-Szent-Király. 
Szent-Mária, 1. Szabadka. 
Szent-Mihályfalva (Brassószék). I. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 27, megerősiti 

II. Ulászló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 290. 
Szent-Miklós, 1. Liptó-Szent-Miklós. 
Szent-Péter, 1, Sajó-Szent-Péter. 
Szent-Simon, 1. Csik-Szent-Simon. 
Szent-Tamás, 1. Tiszáninneni kir. koronái kerület . 
Szent-Vid, 1. Nagy-Kosztolány. 
Szepesi lándzsások. I. Ferdinánd, Pozsony, 1552. márcz. 25. megerősiti II. Ulászló-

nak Róbert Károly és IV. Béla diplomáit magában foglaló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 89. 
Szepesi 13 város. 1. II. Ferdinánd, Bécs, 1634. ápr. 5. VIII. 49. 
2. 111. Ferdinánd, Ebersdorf, 1655. aug. 9. megerősiti II. Ferdinánd fenti 

kiváltságlevelét. XI. 427. 
3. 1. Lipót, Bécs, 1688. febr. 24. á t i r ja és megerősiti I I I . Ferdinánd, Ebersdorf, 

1655. aug. 9. kelt és II. Ferdinánd, Bécs, 1633. oki. 14., V. István 1271., II. Ulászló 1499. 
(kettő), II. Lajos 1523. és 1524. (kettő), I. Ferdinánd, Bécs, 1560. márcz. 4., Miksa, 
Bécs, 1567. szept. 20.. Mátyás föherczcg, Bécs, 1607. júl, 28., Eszterházy Miklós nádor 
1631., IL. Ferdinánd, Bócs, 1634. márcz. 1. és szept. 5. kelt okleveleket magában 
foglaló kiváltságlevelét. XIX. 225. 
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Szepes-Szombat, régon Szentgyörgyhegy vagy Sztojánfalva (Szepos). Miksa, Bécs, 
1567. aug. 10. megerősi t i I I . Ulászló és Zsigmond kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 893. 

Szepsi (Abauj) . II. Ferdinánd, Laxenburg , 1629. máj . 5. VII. 850. 
Szered (Pozsony). I. Lipót, Pozsony, 1059. okt. 4. á t i r ja és megerősiti Miksa, 

Pozsony, 1569. okt. 18. kelt és I I . Lajos 1523. évi d iplomáját megerősí tő kiváltság-
levelét. XII. 369. 

Szigetvár (Somogy). 1. I. Ferd inánd , Pozsony, 1503. nov . 20. á t i r ja ós meg-
erősiti az István (Ty Pál és Palinai Literá ti Pál, másrészről Taliy Ferencz szigeti prefektus 
közt a város kiváltságai i ránt Szigeten 1551. okt. 12. létrejöt t egyességet. III. 773. 

2. Ferencz, Pozsony, 1825. nov. 11. á t i r ja és megerősíti I. Ferdinánd fenti 
oklevelét. LXV. 108. 

Sznizsán, máskén t Somogy vagy Schmegen (Szepes). Rudolf, Pozsony, 1582. 
febr. 21. megerősi t i Károly és András kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) IV. 295. 

Szoboszló (Hajdú). Rí. Károly, Bécs, 1738. ápr. 22. á t i r j a és megerősiti Bethlen 
Gábor, Várad, 1017. jan . 18. kelt oklevelét . XXXVIIi. 38. 

Szolnok (Szolnok). 1. III. Károly, Bécs, 1712. dccz. 5. XXIX. 505. 
2. U. az, Bécs, 1710. febr. 15. XXXI. 122. 
Szombathely (Vas). 1. II. Mátyás, Bécs, 1010. decz. 10. á t i r ja és megerősiti 

Naprágyi Demeter győri püspök, Pozsony, 1007. jún . 1. kelt és Bwlolf, Bécs, 1578. 
j a n . 29., Miksa, Pozsony, 1507. júl . 25., I. Ferdinánd, Bécs, 1534. okt. 13., Pa.ri 
Balázs győri püspök 1525., Goszthonyi János győri püspök 1407. évi diplomáit meg-
erös i tő kiváltságlevelét. VI, 237. 

2. U. az, Bécs, 1613. jan. 20. megerősi t i I. Ferdinánd, Bécs, 1534. okt. 16. 
kelt kiváltságlevelét. VI. 353. 

3. I. Lipót, Bécs, 1672. márcz. 10. á t i r j a és megerősiti I I . Mátyás, Bécs, 1013. 
j a n . 26-iki kiváltságlevelét. XV. 384. 

4. U. az, Bécs, 1088. febr. 24. á t i r j a és megerősiti I. Ferdinánd, Bécs, 1500. 
márcz . 2., Miksa, Bécs, 1507. aug. 10.. Ulászló 1509. és a szepesi káptalan 1407. 
évi okleveleit. XIX. 219. 

5. Mária T., Bécs, 1743. júl . 27. á t i r j a és megerősiti Adolf győri püspök 1742. 
nov. 28-iki kiváltságjellegü oklevelét. XXXIX. 450. 

Szomolnok (Szopes). I. Lipót, Bécs, 1098. okt. 17. á t i r ja és megerősiti Zsigmond 
1424-iki kiváltságlevelét. XXIV. 498. 

Sztara-Tura. 1. Ó-Tura. 
Sztojánfalva, I. Szepes-Szombat. 
Szucsán (Turócz). 1. Miksa, Ebersdorf . 1572. ápr. 27. megerősit i a) I. Ferdinánd-

nak I. Mátyás és Zsigmond d iplomáitmegerösi tö, b) I. Mátyás kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 
III. 1039. 

2. III. Ferd inánd , Pozsony, 1055. jún . 5. á t i r ja és megerősit i a) Miksa, Ebers-
dorf , 1572. ápr. 27. kelt s I. Ferdinánd, Prága , 1547. szept. 8., I. Mátyás 1474. (kettő), 
Zsigmond 1420. évi diplomáit megerösi tő kiváltságlevelét és b) II. Ulászló kiváltság-
levelét, melynek évszáma már akkor se volt olvasható. XI. 293. 

Szunyogdi (Pozsony). III. Ferd inánd , Pozsony, 1649, máj . 7. X. 302. 

Tamási (Sopron). I. Lipót, Bécs, 1072. aug. 14. XV. 424. 
Tapolcsány, 1. Nagy-Tapolcsány. 
Tarczal (Zemplén). 1. Rudolf, P rága , 1598. aug. 19. á l i r ja és megerősiti Miksa 

főherczeg, Pozsony, 1598. márcz. 10. kelt oklevelét. I. 402. 
2. II. Mátyás á t i r j a és megerősiti Rudolf fenti kiváltságlevelét. VI. 120. 
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Tarnócz (Liptó). IFI. Károly, Pozsony, 1712. júl . 1. á t i r j a és megerősít i 
1. Lipót, Bécs. 1088. szept. 20. kelt és Miksa, Bécs, 1509. ápr . 12., T. Ferdinánd, Bécs, 
1558. jún . 9., TL Lajos 1525., Zsigmond 1429., I. Mátyás 1480., 1405., Hunyadi János 
1449., I I I . Ferdinánd, Bécs, 1038. decz. 11. okleveleit magában foglaló privilégiumát 
és Tamás eszterg. érsek 1510. évi oklevelét. XXIX. 420. 

Tarras, 1. Nagy-kikiiulai kerület. 
Tasnád (Közép-Szolnok). 1. I. Lipót, Bécs, 1701. má j . 2. á t i r ja és megerősi t i 

Bethlen Gábor, Szeben, 1013. ápr. 21. kelt és János király, Tasnád, 1527., Báthory 
Zsigmond, Gyulafehérvár, 1589. márcz. 10., ugyanannak Gyulafehérvár, 1593. márcz. 
2. kelt privilégiumait megerősítő kiváltságlevelét. E. III. 301. 

2. U. az ugyanakkor á t i r ja és megerősit i I. Rákóczi György, Gyulafehérvár , 1639. 
máj . 12. kelt és Báthory Zsigmond, Gyulafehérvár , 1589. márcz. 13-iki privilégiumát 
megerősítő kiváltságlevelét. E. Ili. 320. 

Tatrangfalva (Brassószék). I. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 27. megerősiti 
ÍT. Ulászló kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 290. 

Técsö. Ferencz, Bécs, 1814. jún . 3. LX1II. 646. (A többit l á s d : Mármarosi öt 
koronaváros alatt.) 

Temesvár. 1. II. József, Bécs, 1781. decz. 21. LII. 111. 
2. Ferencz, Pcrscnbeug, 1824. aug. 27. á t i r ja és megerősiti II. József fenti 

oklevelét. LXIV. 1035. 
Tinicze, 1. Vittencz. 
Tiszáninneni kir. koronái kerület u. m. : Martonos, Ó-Kanizsa, Zenta, Osztrova 

vagyis Ada, Mohol, Petrovoszelo, O-Bccse, Szent-Tamás, Túr ja , Földvár városok. 
Ferencz, Bécs, 1S00. márcz. 14. L X . 141. 

Tokaj (Zemplén). 1. Rudolf, Prága, 1598. aug. 19. á t i r ja és megerősiti Miksa 
fülig., Pozsony, 1598. márcz. 10. oklevelét. I. 402. 

2. 11. Mátyás, Bécs, 1010. márcz. 2. á t i r j a és megerősiti Rudolf fenti kiváltság-
levelét. VI. 128. 

Torda. 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1552. márcz. 25. á t i r j a és megerősit i 
II. Ulászló 1491., I. Mátyás 1467., I. Lajos 1377., Zsigmond 1430., 7. Mátyás 1467., 
Zsigmond 1422., I. Mátyás 1475., Zsigmond 1405. és 1393., 7. Lajos 1377. és 1349., 
Róbert Károly 1335. és 1315., I I I . András 1291., Zsigmond 1421., 77. Ulászló 1494., 
1512. és 1507. évi kiváltságleveleit. III. 58. 

2. III. Károly, Bécs, 1718. márcz. 4. á t i r j a és megerősiti I. Apafi Mihály, 
Bcsztercze, 1668. jan . 25. kelt kiváltságlevelét. E. VI. 522. 

Tótfalu (Szatmár). I. Lipót, Laxenburg, 1693. máj . 27. á t i r ja és megerősiti 
Izabella királynő, Kolozsvár, 1557. okt. 1., I. Ferdinánd, Bécs, 1556. jan. 4., Báthory 
István lengyel király, Krakó, 1535. szept. 9. kelt kiváltságleveleit. XXII. 303. 

Tót-Pelsöcz (Zólyom). I. Lipót, Bécs, 1688. febr. 24. megerősiti III. Ferdinánd, 
Prága, 1G36. szept. 27. kelt kiváltságlevelét. XIX. 325. 

Tövis (Alsőfehér). I. Lipót. Bécs, 1703. ápr . 25. á t i r j a és megerősiti 7. Mátyás 
1404-iki privilégiumát. E. V. 117. 

Trencsén városa. 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1528. nov. 23. megerősiti 77. Lajos 
kiváltságlevelét, mely megerősiti 77. Ulászló, I. Mátyás és V. László privilégiumait. 
(Kiv. bej.) I. 143. 

2. U. az, Bécs, 1528. decz. 6. megerősi t i 7. Mátyás kiváltságlevelét. (Kiv. 
bej.) I. 143. 

3. U. az, Pozsony, 1550. febr. 22. megerősiti 7. Mátyás, Zsigmond, I. Lajos 
kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) II. 390. 
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4. Rudolf, Prága, 1600. nov. 10. át i r ja és megerösiti I. Ferdinánd, Pozsony, 
1550. febr. 22. kelt és I. Mátyás 1466., Zsigmond 1396., I. Lajos 1379., Zsigmond 
1402. és 1412. é r i okleveleit megerösitő privilégiumát, továbbá I. Ferdinánd, Bécs, 
1535. szept. 6. és Miksa, Pozsony, 1567. aug. 2. kelt kiváltságleveleit, mely utóbbi 
magában foglalja I. Ferdinánd, Récs, 1528. dec. 6., I. Mátyás 1464-iki kiváltság-
leveleit és végül Miksa föherczeg, Pozsony, 1598. márcz. 12. oklevelét. V. 387. 

Trsztena (Árva). III. Károly, Pozsony, 1712. júl. 1. megerösiti Zsigmond, 
LI. Mátyás, II. Ferdinánd kiváltságleveleit. XXIX. 300. 

Tura, 1. Ó-Tura. 
Túrán (Turócz). 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1563. nov. 20. át ir ja és megerösiti 

I, Mátyás 1480. és Zsigmond 1397. évi kiváltságleveleit. III. 792. 
2. U. az u. akkor átirja és megerösiti I. Mátyás 14G9. évi két és Zsigmond 1405. 

évi kiváltságleveleit. III. 794. 
3. Rudolf, Pozsony, 1583. ápr. 29. megerösiti I. Mátyás kiváltságlevelét. (Kiv. 

bej.) IV. 365. 
4. 11. Ferdinánd, Prága, 1628. febr. 24. át ir ja és megerösiti TT. Mátyás, 

Pozsony, 1613. ápr . 10. kelt és Rudolf, Pozsony, 1583. ápr. 29. és I. Mátyás 14G4. 
évi diplomáit megerösitő kiváltságlevelét. VII. 700. 

5. III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 10. átirja és megerösiti Miksa, Récs, 1574. 
márcz. 31. kelt és I. Ferdinánd fenti két privilégiumát magában foglaló kiváltság-
levelét, továbbá I. Lipót, Pozsony, 1G5D. szept. 3-iki oklevelét. XXIX. 542. 

Turdosin (Árva). 1. III. Ferdinánd, Pozsony, 1047. márcz. 20. X. 12. 
2. III. Károly, Pozsony. 1712. jún . 24. át i r ja I I I . Ferdinánd fenti oklevelét. 

XXIX. 272. 
3. Ferencz, Bécs, 1793. decz. 23. LVII. 431. 
4. Ferencz, Bécs, 1794. febr. 6. át ir ja és megerösiti I I I . Ferdinánd, Regensburg, 

1G40. aug. 23., Pozsony, 1G47. márcz. 2G. és I I I . Károly, Pozsony, 1712. jún. 24-iki 
oklevelét. LV1II. 23. 

Túrja, 1. Tiszúninneni kir. koronái kerület. 
Turnistya (Zala). III. Ferdinánd, Pozsony, 1640. okt. 29, IX. 788. 
Turopolyai nemesek. 1. Rudolf, Prága, 1008. jan. 16. V. 870. 
2. II. Ferdinánd, Bécs, 1620. máj . 20. á t i r ja és megerősíti Rudolf, Prága, 1602. 

márcz. 29. kelt és I. Ferdinánd, Pozsony, 1548. nov. 25., 7. Mátyás 1483. kolt diplomájt 
megerösitő kiváltságlevelét, továbbá a sziavon orsz.-gyülés 1612. szopt. 23-iki hatá-
rozatát. VII. 69. 

3. III. Ferdinánd 1649-ben megerősíti Rudolf fenti és 77. Ferdinánd, Bécs, 
1620. jún. 19. kelt kiváltságleveleit. X. 429., 447. 

4. I. Lipót, Bécs, 1703. decz. 12. megerösiti II. Ferdinánd 1620. máj. 26-iki 
kiváltságlevelét. XXVI. 14. 

5. I. József, Bécs, 1708. márcz. 14. át ir ja és megerösiti 7. Lipót 1703. decz. 12-iki 
kiváltságlevelét a benne foglalt oklevelekkel együtt. XXVli. 399. 

Tiirkös (Brassószék). I. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 27. megerösiti 77. Ulászló 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 290. 

Újbánya (Bars). I. Ferdinánd, Worms, 1545. ápr. 28. megerösiti 77. Ulászló privi-
légiumát. (Kiv. boj.) 11. 93. 

Újfalu (Abauj). I. Lipót, Bécs, 1679. aug. 21. á t i r ja és megerösiti 77. Mátyás, 
Lincz, 1614. márcz. 26. kelt két oklevelét. XVI. 556. 
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Újfalu (Brassószék). I. Ferdinánd, Ágosta, 1555. aug. 27. megerősiti I I . Ulászló 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) III. 290. 

Újvidék (Bács). 1. Mária T., liées, 1748. febr. 1. XL1. 48. 
2. U. az, Bécs, 1754. okt. 8. XL11I. 426. 
Usztye (Árva m.). I. Ferdinánd, Pozsony, 1550. jan. 18. megerősiti I. Mátyás 

kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 382. 

Vágujhsly (Nyitra). 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1550. febr. 4. megerősiti Zsigmond 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 380. 

2. II. Mátyás, Bécs, 1615. jdn. 12. VI. 532. 
3. 111. Ferdinánd, Pozsony, 1647. febr. 15. IX. 863. 
4. III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 6. megerősíti II. Mátyás fenti oklevelét. 

XXIX. 104. 
5. U. az, Bécs, 1712. aug. 21. XXIX. 502. 
6. Ferencz, Bécs, 1815. márcz. 10. átirja és megerősiti I I I . Károly 1712. jún-

0-iki kiváltságlevelét. LXI1I. 680. 

Vajasd (Alsó-Fehér). I. Lipót, Bécs, 1702. júl. 27. megerősiti Bethlen Gábor 
kiváltságleveleit. E. IV. 459. 

Vajda-Hunyad (ílunyad). I. Lipót, Laxenburg, 1699. máj. 15. át i r ja és megerősiti 
Báthory Gábor, Gyulafehérvár, 1608. jún. 23. kelt és I. Mátyás 1480-iki levelét meg-
erősitö privilégiumát. E. 11. 103. 

Várad-Olaszi (Bihar). Ferencz, Bécs, 1822. jún. 7. á t i r ja és megerősiti I. Lipót 
1091. decz. 4-iki oklevelét. LXIV. 691. 

Varasd. 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1550. jan. 24. megerősiti II. Lajosnak 
II. Ulászló, I. Mátyás, V. László, András diplomáit megerősitö kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) II. 373. 

2. U. az, Ágosta, 1550. szept. 4. megerősíti II. Ulászló és 7. Mátyás kiváltság-
leveleit. (Kiv. bej.) II. 414. 

3. Rudolf, Prága, 1596. márcz. 19. átirja ós megerősiti 7. Ferdinánd, Pozsony, 
1550. jan. 24. kelt és 77. Lajos 1521., 77. Ulászló 1505., 7. Mátyás 1464., V. László 
1453., II. András 1209. évi okleveleit megerősitö privilégiumát. V. 164. 

4. U. az, Prága, 1603. máj . 12. át ir ja és megerősíti Draskovith János bán 
1603. évi oklevelét. 

5. II. Mátyás, Pozsony, 1609. decz. 10. átirja és megerősiti Rudolf 1596. márcz. 
19-iki privilégiumát. VI. 40. 

6. Ferencz, Bécs, 1814. febr. 4. LXIII. 574. 

Vári (Bercg). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1548. júl. 18. megerősiti Mária királyné 
kiváltságlevelét, mely átirja Zsigmondnak I. Lajos király diplomáját magában foglaló 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) II. 244. 

2. Miksa, Bécs, 1569. febr. 3. megerősiti 7. Ferdinánd fenti kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) 111. 925. 

3. Rudolf, Prága, 1588. jan . 8, á t i r ja és megerősiti Miksának, Bécs, 1563. febr. 
3. kelt és 7. Ferdinánd, Pozsony, 1550. febr. 12., II. Lajos 1517., Mária 1523. és 
1526. évi diplomáit megerősitö kiváltságlevelét, továbbá 7. Mátyás 1472., 77. Llászló 
1492. évi kiváltságleveleit. IV. 494. 

4. U. az, Prága, 1604. ápr. 5. á t i r ja és megerősiti Erzsébet királyné 1354. évi 
kiváltságlevelét. V. 658. 

Gazdaságtörténclmi Szemle 1898. 2 9 
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Verbó (Nyitra). I. Ferdinánd, Bécs, 1534. decz. 8. megerősiti II. Ulászlónak 
I. Mátyás levelét magában foglaló privilégiumát, továbbá I. Mátyás és Zsigmond 
privilégiumait. (Kiv. bej.) I. 248. 

Verbovszko (Zágráb). 1. II. József, Bécs, 1785. márcz. 14. LIII. 175. 
2. Ferencz, Bécs. 1792. júl. 10. át i r ja és megerősiti II. József fenti kiváltság-

levelét. LVI. 427. 
Versecz (Temcs). Ferencz, Bécs, 1804. jan. 27. LXI. 190. 
Visk, 1. Máramarosi öt koronaváros. 
Vittencz, régen Tinicze (Nyitra). I. Ferdinánd, Bécs, 1534. decz. 8. megerősiti 

II. Ulászlónak I. Mátyás oklevelét magában foglaló privilégiumát, továbbá I, Mátyás és 
Zsigmond privilégiumát. (Kiv. bej.) I. 248. 

Vízakna (Alsó-Fehér). 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1528. nov. 20. megerősiti 
II.Lajosnak I. Mátyás és II. Ulászló leveleit megerősítő privilégiumát. (Kiv. bej.) I. 151. 

2. I. Lipót, Bécs, 1701. máj. 20. megerősiti I. Apafi Mihály 1064-iki privilé-
giumát. E. III. 885. 

Zágráb. 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1526. decz. 6. megerősiti I I . Lajosnak I. Mátyás 
és IV. Béla okleveleit tartalmazó privilégiumát. (Kiv. bej.) I. 145. 

2. I. Ferdinánd, Bécs, 1528. decz. 6. megerősiti II. Ulászlónak I. Mátyás pri-
vilégiumát megerősitő levelét. (Kiv. bej.) 1. 145. 

3. U. az, u. akkor megerősiti II. Ulászlónak Zsigmond, Róbert Károly, 
TV. Béla okleveleit tartalmazó privilégiumát. (Kiv. bej.) I. 146. 

4. Rudolf, Prága, 1595. márcz. 8. á t i r ja ós megerősiti I. Ferdinánd, Bécs, 
1528. júl. 15. kelt és II. Lajos 1523., I. Mátyás 1464., IV. Béla 1267. évi okleveleit. 
V. 159. 

5. II. Mátyás, Bécs, 1619. febr. 26. átirja és megerősiti Domitrovich Péter 
zágrábi püspök 1618. évi oklevelét. VI. 736. 

0. III. Károly, Pozsony, 1712. júl. 1. á t i r ja és megerősiti IV. Béla 1207. évi 
kiváltságlevelét. XXIX. 206. 

7. U. az, u. akkor át i r ja és megerősiti II. Mátyás, Bécs, 1608. decz. 17. és 
1609. júl. 28., valamint Erdödy Tamás bán 1G09. évi okleveleit. XXIX. 411. 

Zajzon (Brassószék). 1. Ferdinánd, Ágosta 1555. aug. 27. megerősiti II. Ulászló 
kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 111. 290. 

Zamobor (Zágráb). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1528, okt. 23. és 25. megerősiti 
II. Lajos privilégiumát. (Kiv. bej.) 1. 131., 132. 

2. IL az, Bécs, 1535. jún . 5. ugyanazt újból megerősiti. (Kiv. bej.) I. 260. 
3. Rudolf, Bécs, 1582. márcz. 28. megerősiti Miksánáli az I. Ferdinánd és 

71'. Béla diplomáit megerősitő kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) IV. 303. 
4. II. Mátyás, Bécs, 1010. febr. 8. á t i r ja és megerősiti Rudolf, Bécs, 1542. 

márcz. 28., Miksa, Eborsdorf, 1572. ápr. 27., 7. Ferdinánd, Bécs, 1558. jún . 20. és 
IV. Béla 1242. kell kiváltságleveleit. VI. 100. 

5. ITI, Ferdinánd, Bécs, 1642. febr. 6. megerősiti a kiváltságokat. (Kiv. bej.) 
IX. 395. 

6. I. Lipót, Bécs, 1675. aug. 9. á t i r ja és megerősiti I I I . Ferdinánd, Bécs, 1642. 
febr. 6. kelt és II. Ferdinánd, Bécs, 1634. márcz. 22., I I . Mátyás, Bécs, 1010. febr. 
8., Rudolf, Bécs, 1582. márcz. 28., Miksa, Ebersdorf, 1572. ápr. 27., I. Ferdinánd, 
Bécs, 1558, jún . 20., 7F. Béla 1242. kelt okleveleit megerősitő privilégiumát. XV, 815. 

7. Mária T., Bécs, 1759. átirja és megerősiti I. Ferdinánd 1528. és 1535. évi 
kiváltságleveleit. XLV. 159. 
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Zeng. 1.1. Ferdinánd, Esztergom, 1528. jan. 6. megerősíti II. Ulászlónak I. Mátyás 
diplomáját niegerősitő kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) I. 82, 

2. Rudolf, Bécs, 1582. márcz. 29. megerősiti I. Ferdinánd fenti kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) IV. 305. 

3. III. Ferdinánd, Bécs, 1652. febr. 23. X. 659. 
4. J. Lipót, Grácz, 1660. aug. 12. átirja és megerősiti I I I . Ferdinánd, Bécs, 1652. 

febr. 23. kelt két kiváltságlevelét. XV. 58. 
5. I. József, Bécs. 1706. decz. 23. átirja és megerősiti a) I I I . Ferdinánd, Bécs, 

1640. márcz. 14. kelt és Rudolf, Bécs, 1582. márcz. 29., I. Ferdinánd, Esztergom, 1528. 
jan. 6., II. Ulászló 1503., I. Mátyás 1472-iki okleveleit magában foglaló privilégiumát ; 
b) Rudolf, Prága, 1607. máj. 10 ; c) I. Lipót, Grácz, 1660. aug. 23. kelt és I I I . Ferdinánd, 
Bécs, 1652. febr. 23-iki két oklevelét magában foglaló privilégiumát. XXVII. 186. 

6. III. Károly, Laxenburg, 1715. máj . 28. á t i r ja és megerősiti I. József 1706. decz. 
23-iki privilégiumát, XXXI. 74. 

7. Mária T., Pozsony, 1741. okt. 21. át i r ja és megerősiti I I I . Károly fenti 
kiváltságlevelét. XXXIX. 253. 

Zenta, I. Tiszáninneni kir. koronái kerület. 
Zetelaka (Udvarhelyszék). I. Lipót, Bécs, 1701. ápr. 28. át i r ja és megerősíti 

I. Apafi Mihály, Medgyes, 1662. okt. 23. kelt és Bählcn Gábor, Gyulafehérvár, 1622. 
szept. 25-iki kiváltságlevelét megerősítő privilégiumát. E. ILI. 229. 

Zilah (Közép-Szolnok). 1. I. Lipót, Bécs, 1699. szept. megerősíti II. Lajos kivált-
ságlevelét. (Kiv. bej.) E. II. 240. 

2. U. az ugyanakkor megerősiti I. Mátyás, II. Ulászló, II. Lajos, Zsigmond, 
Mihály vajda és Apafi Mihály kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) E. II. 242. 

Zlllingthai, vagy Zillingdorf (Sopron). 111. Károly, Bécs, 1714. márcz. 24. át i r ja 
ós megerősiti V. László 1455., 1. Mátyás 1465., II. Ulászló 1495. évi kiváltságleveleit. 
XXX. 256. 

Zolna (Zólyom). 1. Rudolf, Prága, 1598. jún. 10. (lásd Nagy-Zalatna). I. 387. 
2. I. Lipót, Bécs, 1688. febr. 24. átirja és megerősiti Zsigmond 1414. évi kiváltság-

levelét. XIX. 392. 
3. U. az, Ágosta, 1689. szept. 12. megerősíti 1688. febr. 24-iki kiváltságlevelét. 

XX. 324. 
4. U. az, Laxenburg, 1693. máj. 22. át ir ja és megerősiti II. Ulászló 1492. kelt és 

I. Mátyás 1465., Zsigmond 1406., 1410., V.László 1454-iki okleveleit magában foglaló 
privilégiumát. XXIII. 41. 

5. U. a. Bécs, 1696. jún. 23. XXIV. 153. 
Zólyom 1. Miksa, Bécs, 1569. márcz. 16. megerősiti II. Ulászló kiváltságlevelét. 

(Kiv. bej.) 111. 929. 
2. Rudolf, Prága, 1602. ápr. 26. át i r ja és megerősiti Miksa, Pozsony, 1567. 

júl. 30. kelt kiváltságlevelét, mely magában foglalja I. Ferdinánd, Pozsony, 1542. nov. 
23., IV. Bála 1244. és 1245., I. Mátyás 1475. okleveleit, továbbá IV. Béla 1263., 
Zsigmond 1396. évi kiváltságleveleit. V. 482. 

Zólyom-Lipcse (Zólyom). 1. I. Ferdinánd, Pozsony, 1546. febr. 18. megerősiti 
I I . Lajosnak II. Ulászló, 1. Mátgás, Zsigmond, I. Lajos és Róbert Károly okleveleit 
magában foglaló privilégiumát. (Kiv. bej.) II. 126. 

2. Miksa, Bécs, 1565. márcz. 24. megerősiti I. Ferdinánd fenti kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) 111. 871. 

3. Rudolf, Bécs, 1582. márcz. 28. megerősiti Miksa fenti kiváltságlevelét. 
(Kiv. bej.) IV. 308. 

20* 
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4. III. Ferdinánd némely kiváltságokat megerősit, Pozsony, 1638. decz. 21. 
(Egysz. bej.) IX. 60. 

5. I. Lipót, Bécs, 1659. decz. át ir ja és megerősiti II. Ferdinánd, Pozsony, 1637. 
decz. 21., I I . Ferdinánd, Bécs. 1629. j an . 9., II. Mátyás Bécs, 1609. okt. 10., 
Rudolf, Bécs, 1582., márcz. 28., Miksa, Bécs, 1565. márcz. 24., I. Ferdinánd, Pozsony, 
1546. febr. 18., I I . Lajos 1525., II. Ulászló 1492., I. Mátyás 1466. és 1462., Zsigmond 
1423., I. Lajos 1367., Károly ? 1360., I. Mátyás 1467. évi kiváltságleveleit. XII. 462. 

6. U. az, Pozsony, 1688. jan . 19. XIX. 161. 
Zombor (Bács). Mária T., Bécs, 1749. febr. 17. sz. kir. várossá teszi. XLI. 252. 
Zwlcha (Bosznia?). I. Ferdinánd, Bécs, 1551. jún. 25. megerősiti I. Lajos és 

Zsigmond kiváltságleveleit. (Kiv. bej.) II. 481. 
Zurány vagy Czurendorf (Sopron). 1. I. Lipót, Pozsony, 1659. decz. 2. á t i r ja ós 

megerősiti I I I . Ferdinánd, Bécs, 1642. júl. 23-iki kiváltságlevelét. XII. 453. 
2. III. Károly, Pozsony, 1712. jún. 6. á t i r ja és megerősiti I. Lip>ót 1659-iki ki-

váltságlevelét. XXIX. 119. 
Zsolna (Trencsén). 1. I. Ferdinánd, Bécs, 1548. okt. 12. megerősiti II. Lajos-

nak II. Ulászló, I. Mátyás, Albert, Zsigmond kiváltságleveleit tartalmazó privilégiumát. 
(Kiv. bej.) II. 366. 

2. Rudolf, Pozsony, 1582. febr. 21. megerősiti Miksának a II. Lajcs, 
II. Ulászló, I. Mátyás, Albert, Zsigmond diplomáit megerősítő kiváltságlevelét. (Kiv. bej.) 
IV. 302. 

3. II. Mátyás, Pozsony, 1610. jan . 2. á t i r ja és megerősiti Rudolf, Pozsony, 
1582. febr. 21. kelt és Miksa, Bécs, 1568. máj . 28., I. Ferdinánd, Bécs, 1548. okt. 12., 
II. Lajos 1520., II. Ulászló 1497., I. Mátyás 1474., Albert 1438., Zsigmond 1397., 
Mária 1384., I. Károly 1321-iki okleveleit megerősítő privilégiumát. VI. 53. 

4. U. az. Bécs, 1610. jan. 23. VI. 112. 
5. III. Ferdinánd, Pozsony, 1646. okt. 29. megerősíti II. Ferdinánd kiváltság-

levelét. (Egysz. bej.) IX. 752. 
6. U. az, Laxenburg, 1656. máj. 19. XI. 526. 
7. I. Lipót, Bécs, 1659. át i r ja és megerősiti Eszterházy Miklós 1614. évi egyezség-

levelét, melyet Wesselényi Ferencz nádor 1652-ben megerősített. XII. 267. 



VEGYESEK. 

Pénzek értéke 1693—1702. A z e r d . f ő k o r m á n y s z é k 1 6 9 3 . j ú n i u s 
10-én a következő nyiit parancsot bocsátotta közre a különféle pénz-
nemek értéke s annak betartása i ránt : 

A császár 1693. május 13-án elrendelte, hogy „az Ö Felsége és 
imperiumbeli electorok, fejedelmek és státusok, úgy az hollandiai és 
lengyel király képire, vagy más akármely keresztyén országi képű vagy 
inscriptiójú aranyok, az melyek jó ligában vadnak és jó pontosak, 
jár janak 4 német frt, vagy 4 magyar frt és 80 pénzben." 

Amely aranyok alábbvalók, azok 3 német frt és 30 kr., azaz 4 
magyar frt és 20 pénzt érnek. 

„Az ö Felsége képire vert vagy régi gréczi imperiális tallérok, az 
franczia király talléri is, ha az ő Felsége képire verteket felérik, jár-
janak 2 német, vagy 2 magyar frt és 40 pénzben." 

„Az burgundiai, vagy keresztes, vagy az hollandiai és helvétiai 
és ezekhez hasonló közönséges tallérok jár janak 35 császár garasába, 
azaz 2 magyar frt és 10 pénzbe." 

„Annak felette az ö Felsége örökös országiban szokott folyó 10 
polturások és sustákok idetartoznak, amelyek az ő Felsége provonciái-
ban pénzverő authoritással biró fejedelem képire verettettek." 

„A császár garasa, krajczár és egyéb afféle apróbb folyópénz, 
csak az régi válorában marad ." 1 ) 

1696. november 14-én pedig ugyancsak a főkormányszék a követ-
kező pátenst bocsátotta közre: 

„Mivel sokfelöl úgy informáltaltunk, hogy sok helyeken ez ország-
ban az emberek az császár ö Felsége pénzibe, úgymint az 17 kros, 
avagy 34 pénzesbe igen kezdettek válogatni és sok kiilömbségct csi-
nálván közötte, kit alább, kit feljebb való áron elvenni, holott ö Felsége 
azt az pénzt minden külömbség és válogatás nélkül, valamely pénz 
ezelőtt az felső esztendőkben 30 pénzbe járt, indifferenter akár máriás, 
akár kétfejű, akár egyfejíi sasos, és egyszóval akármicsoda példájú, 

>) Or»z. Loréltár Erd. Főkormányszék Leveleskönyve. I. 142. lap. 



•418 

vagy formájú legyen az, mind egyarántú válorban, úgymint 17 krban 
avagy 34 pénzbe parancsolja folytatni minden országában." 

Ezentúl mindenki ilyen árban tartozzék adni s elfogadni e pénz-
fajtát, se alább, se feljebb, árujuk elkobzása alatt, mert ebből nagy 
kára van az országnak ; mert ha a pénz olcsóbb lesz, mint más ország-
ban, ezt a kevés folyópénzt mind kihordják az országból és be sem 
hoznak pénzt miatta, „mert ki volna olyan bolond, hogy ha más orszá-
gokban feljebb járna, mégis idehozná be, azhol olcsóbban adni el," s 
igy a kereskedés megromlik.a) 

1700. j an . 20-án2) a főkormányszék közhírré teszi, hogy a császár 
parancsára, a megszűkült aprópénz szaporítása végett új folyó és apró 
pénzt bocsátanak ki, tartozzék azt mindenki elfogadni. Az új pénz két-
féle : a nagyobbik tesz ogy polturát, azaz 3 pénzt s így is hívják, a 
kisebbik 2 pénzt avagy egy krajczárt. 

1702. jan . 13-án ismét3) nyilt parancsában adja tudtul, hogy: 
„az országnak nagy kárára, az hazában forgó pénznek nagy veszedel-
mezésére támadtanak sokan, görögök, örmények, sidők, és másféle em-
berek is, azkik válogatják mérték szerint a pénzt lotokkal vagy egyéb 
mérő eszközökkel, fölmérvén a javát és pontosát, kihordják az hazából 
úgy hogy . . . végtére semmi jó pénz nem marad az hazában." 

Senki tehát a pénzt mérni, fontokra venni vagy adni ne merje, 
pénzzel ne kereskedjék, annál kevésbbé azt az országból ki ne vigye. 
Akit pénzmérésen rajtakapnak, annak pénzét kobozzák el, aki azonban 
azzal kereskednék vagy külföldre vinné, halálával lakol meg érte. 

H. 8. 

Salétromfözés Erdélyben 1707-ben. A z e r d é l y i s a l é t r o m f ő z é s r ö l v a n 
egy jegyzék az Orsz. Levéltárban, mely II. Rákóczi Ferencz részére 
1707. ápr. 12-én készült. E szerint Erdélyben akkor 14 helyen főztek 
salétromot, és két helyen u. m. Besztercze városában és Náznánfalván 
(Marosszékben) puskaportörő malom is működött. Ezek közül a beszter-
czei malom 12 „külüre" volt s a két malom összesen 5 hozzáértő 
mesterembert foglalkoztatott, Beszterczén kettőt, Náznánfalván hármat. 
A salétromfőzőkben összesen 29 üst működött, melyek 27 mesterembert 
foglalkoztattak, akikre 14 „comissarius" és 5 „inspector" vigyázott fel. 
Mindezek fölött egy főinspector állott, névszerint Botos Imre, ki egy-
szersmind a főzök és malmok „curatora" is volt. 

!) U. o. 841. lapon. 
2) U. o. II. 142. 1. 
3) U. o. II. 728. 1. 



•419 

A jegyzék alapján: 1. Besztercze városában 3 üsttel főznek 
salétromot, mely két mesterembert foglalkoztat. Felügyelőjük Jári 
Zsigmond, kinek felügyelősége alá Besztercze puskaportörő malma is 
tartozik. 

2. Borzáson — Doboka vármegyében 2 üsttel főznek, két mester-
emberrel egy comissárius felügyelete a l a t t ; ennek felügyelője Somai 
Gergely. 

3. Trapoldon (Segesvárszékben), 4. Nagy-Szőlösön, 5. Szász-Budán, 
6. Musnán (Medgyesszékben) 2—2 üsttel főznek, 2—2 mesterembert és 
egy-egy comissariust foglalkoztatva Baranyai Zsigmond felügyelősége alatt. 

Ugyancsak az ő felügyelete alá tartozik 7. Szent-Anna (Maros-
székben), hol 3 mesterember és két biztos van és 2 üsttel főznek. 

Továbbá 8. Kőhalomban (Kőhalomszékben), 9. Mikvásáron, 10. 
Siberken, 11. Seligstadton (Nagy-Sinkszékben), 12. Szászhalomban és 
13. Morgondán Jánosfalvi János felügyelő alatt 2—2 üsttel főznek, 2—2 
mesterembert foglalkoztatott egy-egy biztossal. 

Végül 14. Etfalván (Háromszékben) 2 üsttel főz salétromot 2 
mesterember egy biztossal Gidófalvi István felügyelete alatt. 

Mayor Gyula. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A „MESTERSÉGEK SZÓTÁRA" czimü nagy munka, melyet a M. Tud. Akadémia 
megbízásából Freeskay János ír, már legközelebb meg fog jelenni. E szótár az összes 
hazai iparágak nyelvkincsét foglalja magában s a mesterségek szerint 58 fejezetre 
oszlik. Szerző ezekben külön-külön, az egyes iparágaknak műveleteit, előbb elbeszélés 
formájában i r ja le, azután pedig a használt műkifejezéseknek magyar-német és német-
magyar szótárát állítja össze. Három mesterség nyelvkincsét, ilyen módon feldol-
gozva, volt alkalmunk látni s örömmel jelentjük, hogy Freeskay úr minden tekin-
tetben kiváló munkát végzett. Munkájának főfontossága abban áll, hogy a földolgozott 
nyelvkincs: nem erőszakosan csinált szavakból áll, hanem annak anyagát, a kiadott 
vagy kiadadatlan szógyűjteményeken kivül, nagy részben mesterembereink ajkáról, 
maga leste el a szerző és ami minket különösen érdekel, a régi czéhszabályok magyar 
mükifejezéseit is mind fölhasználta. Szótára tehát hivatva lesz iparunk nyelvét egy-
felől az idegenszerűségektől megtisztítani, másfelől azt a régi magyar ipar szellemében, 
az élő nyelv históriai medrébe szorítani. 

A „KÖZGAZDASÁGI SZEMLE" 1898. évi június és július havi füzetének gazd. 
történeti érdekű közleményei: Dr. Mattyasovszky M. A szoczialismusról, különös 
tekintettel az agrár mozgalmakra. — I r o d a l m i S z e m l e . Dr. Bensing. Der Ein-
íluss der landwirtschaftlichen Maschinen auf Volks- und Privatwirtschaft. — Dr. F. IE. 
Foerster. Die Arbeitslosigkeit und die moderne Wirtschaftsentwickelung. — K ö n y v -
s z e in 1 e. IX. Gazdaságtörténet. 

AZ „ERDÉLYI MÚZEUM" 1898. évi 1—6. füzetének gazd. történeti érdekű 
közleményei : Thúry J. A székelyek eredete. I—IV. közi. — Dr, Török J. Az erdélyi 
hírlapirodalom történetéhez. — Gombos F. Albin. Marchia Jakab, a hussziták inqui-
sitora hazánkban. I—II. közi. Az „1837-iki erdélyi pórlázadás" czímü müvének egyik 
fejezete, kár, hogy szerző Fermendzin-nek „Acta Bosnae" czímü okirattárát nem 
ismeri. — I r o d a l m i S z e m l e . R. F. Burton, The Jew, the Gipsy, ism. 
Kropf L. — K ü l ö n f é l é k . Sz. L. Báthory-kincs a lengyeleknél. 

A „TÖRTÉNELMI TÁR" 1898. évi 2. és 3. füzetének gazd. tört. érdekű közle-
ményei: Thaly K. A b. Orlay s gr. Serényi család zábláthi levéltárából. 1566—1718. 
Sok nagyérdekü összeirás, leltár, végrendelet, l 'utnok város 1713. évi rendtar tása 
stb. — Nagy Gy. Közlemények a nagymihályi levéltárból 1555—59-ig. — Dr. Bo-
rovszky S. A mileji Salamon-család adománylevele III. Béla királytól 1178. — Beke A. 
A kolosmonostori convent levéltára. 1554—1771. — M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i 
a d a t o k . Oklevelek a magyar-bulgár összeköttetések történetéhez 1360—69. — 
Dr. Jászai E. Limitátiók Barsmegyéből 1002., 1675., 1686-ból. — V e g y e s k ö z -
l é s e k . Kemény Lajos. Kassa városa levéltárából. 1510—1695. Részben gazd. tört-
érdekii levelezések és 1625-ből egy téglaégető számadása. 



KOMÁROMI HARMINCZADOSOK DOLGA A XVI. ÉS XVII. 
SZÁZADRAN. 

I r t a : DR. TAKÂTS SÁNDOR. 

Régi szent királyaink idejében — írják a legrégibb urbáriumaink 
— Csicsó alatt a Duna partján nyárfák takarta magányos ház állott.1) 
A komáromi királyi vizivámos otthona volt ez. Itt álltak meg a Dunán 
fel- és leevező hajók, hogy áruik után a szokásos vámot megfizessék. 
Komárom lakója, lett légyen cselédes úr avagy egyszerű polgár, nem 
sokat törődött a vámmal ; neki Zsigmond király óta2) szabad volt 
a Duna, semmiféle adót, vámot nem fizetett árui után. 

A Jagellók idejében kedvezőbb körülmények miatt Csicsó mellől 
Komáromba helyezték át a vámot. A régi vámház összedőlt ; a Duna 
örvénye hatalmas zátonyt rakott elébe, s az egykor lármás, népes partot 
csak egy-két zsákmányra leső naszádos-sajka kereste még fel. 

A Komáromba helyezett vám, bár az 1523—24.-i vámszabályzat3) 
nem volt valami túlmagas, békés időben 4—5 ezer rajnai forintot hozott 
egy-egy év alatt.4) 

A mohácsi veszedelem után Ferdinánd hadai elfoglalták Komá-
romot. Az összelödözött város jó ideig nem tudta kiheverni e zavaros 
idők viszontagságait; a vár jövevény népének zsarnoki uralmával meg 
egyáltalán nem tudott kibékülni. Mennyire hanyatlott egy-két év alatt 
kereskedelme és áruforgalma, azt a vámjövedelem elég érthetően meg-
mutatja. 1528-ban Gortschacher komáromi kapitány hivatalos kimutatása 
szerint a vám és átkelés 18 hó alatt csak 331 frt 15 krt hozott. 
Még ez az összeg is apadt évről-évre, úgyhogy az 1546.-Í urbárium 
szerint a vám és átkelés már mitsem jövedelmezett. 

' ) Közös pénziigyminiszt. l evé l tá rában : Raittung und respective Urbari de 
annis 1528—1529 Andre Gortschacher. 

2) Zsigmond privilégiuma 1411. Komárom város levéltárában. 
8) Hotfinanz 13633 fase. 11. Mátyás hivatkozik erre 1604. febr. 14.-én szólván 

a Dunán felállított négy vámhivatalról. 
4) Köz. pénz. levélt. Gortschacber volt komáromi kapitány számadása 1528—29. 

évről az urbáriumok közt. 

Gazdaságtörténelmi S'zemlo 1S98. 30 
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A mostoha időkön kiviii ennek oka részben az volt, hogy 
Ferdinánd Komárommal, s a nagykiterjedésű várbirtokkal eleinte vajmi 
keveset törődött. Alig hogy megszerezte, mindjárt el is adományozta. 
Csak miután már Esztergom a török kezébe jutott, ébredt a komáromi vár 
jelentőségének tudatára. Addig Esztergomot akarta azzá tenni, a mivé 
később Komáromot tette. Esztergomban állította fel a vám- és harminczad-
hivatalt s Nadler Kristófnak, az uj harminczadosnak 1535-ben keményen 
meghagyta, hogy a rácz és török területre szállított nagymennyiségű 
gabona és más áruczikkek után kérlelhetleniil haj tsa be a harminczadot. 
Nem lesz ez n j s á g a kereskedőkre nézve — úgymond — hisz Lascano 
Tamás esztergomi kapitány úgyis szedte azt eddig is, csakhogy a maga 
hasznára. *) E rendeletet időről-időre megújítja, szigorítja, sőt egyszerre 
öt várost foszt meg harminczadkiváltságától.2) De mig ezt teszi, s mig 
a harminczadosnak a legnagyobb éberséget és szigorúságot főleg Sza-
polyai hiveivel szemben,3) lelkére köti, addig kedveltjeinek nvakra-före 
osztogatja a mentességet. 1535-ben Bakics Pálnak engedi meg, hogy 
2 0 0 0 ökröt hajtathasson harminczadmentesen, majd Katzianert hatal-
mazza föl, hogy a gabonáját szabadon vitethesse hajókon Budára. 
A bajor berezeg 200 ökörre, a lundeni érsek 500 marhára, a lengyel 
király borkivitelre, Anna királyné ökör és lábas jószág hajtására,4) 
Batthyány Orbán zabszállitásra nyer mentességet .5) Se hossza, se vége 
a királyi kegyesség ilyen nyilvánulásainak. 

Az esztergomi harminczad azonban -— mint a belőle kiutalvá-
nyozott összegek bizonyítják — e kiváltságok daczára is gyarapodott. 
Sajnos, a város nemsokára török kézre került, s igy dugába dőlt e hely 
fejlesztéséhez fűzött minden terv és remény. A harminczados fölszedte 
sátorfáját, a kifosztott lakosok meg Komáromban kerestek uj otthont. 

Mig ezek történtek, a komáromi várbirtok zsírját Katzianor és a 
Hai'titsch-ok igyekeztek kiszedni. De csak igyekeztek, mert legjobb törek-
vésük daczára sem sikerült nekik. Kénytelenek voltak meggyőződni, hogy 
szúnyognak csöbörrel nem lehet vérét venni. Katzianer még a vámmal 
is tett kísérletet. A Kis-Dunát, melynek ogyharmada a városé, a másik 

') U. ott. Denkbücher. I. kötet. 1535. ápr. 3. Bécs. 
2) Denkbücher. 1539. ápr. 9. „Liberis civitatibus in Regno Hungáriáé exemptio-

nes tricesimarum renuntiantur" . Szolnok, Kőszeg, Újvár, M.-Szombat és Szombathely 
városok ezek. 

3) Mert nem akartak sehol vámot és harminczadot fizetni. Denkbi'icher : 
Instructio trices. 1535. 

4) Denkbíicher. I. köt. Mindannyi 1538-ban. 1533-ban a gútaiak és naszvadiak 
is kapnak hasonló engedélyt. 

») U, ott 1539-ben. 
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a Szt.-András-templomé, a harmadik a váré volt, lefoglalta egészen, s 
igyekezett kihasználni. *) De mivel se ő, se a Hartitsch-ok nem mentek 
semmire, a várbirtok visszakerült Ferdinánd kezére. 

Mikor ez történt, Komáromban és Győrött két jól rendezett vám 
működött. Mindakettöt Salm Miklós állította föl, s ő húzta a belőlük be-
folyó hasznot is. Ferdinánd a várbirlokkal együtt ezeket is szerette volna 
megszerezni. Egyezkedni kezdett tehát Salm-mal, s rövid idő múlva 
békés uton övé lön a két vám.2) 1548 deczember 7-én már arra kéri 
az alsó-ausztriai kamarát, hogy gondoskodjék alkalmas egyénről, a ki az 
Ausztriából és Magyarországból török területre szállított áruk után 
Komáromnál a vámot szedje.3) 

Sejteni lehetett előre, hogy akkor, midőn nyakra-főre állították a 
harminczadokat és vámokat, Komárom sem fogja sorsát elkerülni. 
A magyar kamara számára kiadott „instructiók" — igy már az 1528.-Í 
is — élénken hangoztatják a régi jövedelmező vámok és harminczadok 
visszaállításának szükségességét. 4) Sőt szólnak a halászatból származó, 
de elmaradt királyi jövedelmekről is, ami persze első sorban Komáromra 
vonatkozott. Nem csoda hát, ha Ferdinánd megragadta a kínálkozó 
alkalmat s a régi vámot visszaállította. Ugy a várbirtokot, mint a vámot 
az alsó-ausztriai kamara alá helyezte. Eszerint a győri, magyaróvári, 
kismartoni, soproni stb. uradalmakkal együtt a komáromi is az osztrák-
ká mara alá került. 

Az alsó-ausztriai kamara a hatalma alatt lévő magyar területek 
harminczadait és vámjait a magyaróvári főharminczados alá rendelte. 
E hivatalt különös gonddal ápolgatták. Meg is érdemelte, mert igen 
jól fizetett. Évi bevétele a XVI. század másik felében a 80 ezer forintot 
is felülmulta.5) Sajnos, a jövedelmet nem az ország javára fordították. 
Utalványoztak abból boldog boldogtalannak mindenféle czélra. Udvari 
szolgák, orvosok, osztrák kamarai hivatalnokok fizetésüket vagy nyug-
dijukat nem egyszer húzták innét. Söt Magdolna főherczegnö Rudolf 
parancsára 1583-tól fogva 7500 frtnyi évjáradékát szintén innét kapta. °) 

') Az 1546.4 urbárium említi ezt. 
2) Denkbticher. Maut zu Raab und Komorn. 
B) Ferdinand an die N. Ö. Kammer. Denkbücher I. köt. 
4) Instructio Camerae Regni ^ u n g a r i a e . In arce Strigoniensi 8. die mensis 

Januarii anni 1528. Hungarica 1500. évi fase. Ugyanigy az 1533. jul. 27.-én kiadott 
„Instructio" u. ott. 

•r') Negyedévi kimutatásai hiányosan a Hung, fasc.-ban. Rendesen 80—90000 
frtra rúgott az évi bevétel; ebbe természetesen bele vannak számítva a fiókharmin-
czadok bevételei is. 1588-ban a bevétel 88.785 frt 'volt . 

«) 1583. évi Denkbücher. 
20* 
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A magyaróvári főharminczad ás az alája tartozó fiókharminczadok 
teendőit, hatáskörét és tariffáját egész csomó királyi rendelet szabályozta. 
Ezek közül fontosabb a Mosner János óvári főharminczados számára 
1535 febr. 1-én kiadott utasítás, mely még csak két fiókharminczadot 
emlit föl, a sopronit és az erndorfit.1) Ilyen az 1539 jan. 1-én kiadott 
rendelet-csomó Stettner Zsigmond óvári főharminczados számára,2) 
aztán a valamennyi között legterjedelmesebb „New Dreisigist Ordnung'"'' 
(1545. Prága) és az ezzel egy időben megjelent „Änderung des Vecti-
gals und Dreisigist Staigerung zu Altenburg".3) Ezek minden forga-
lomban levő árunak vámját tüzetesen meghatározzák. 

Mivel ez esztendőben négyféle harminczad volt az országban : a 
pozsonyi kamarai, a szlavóniai, az alsó-ausztriai, illetve magyaróvári és 
a szepesi kamarai, s mivel mindannyinak más-más utasítása volt, Ferdinánd 
1545. febr. 1.-én a harminczad és a vám szedésében bizonyos egyenlő-
ség behozatalát rendelte el. E czélból uj utasítást adott ki, s uj harmin-
czadok felállítását rendelte el .4) Egyúttal a pozsonyi harminczadról is 
intézkedik. Ezt sok más jövedelem-forrással együtt Mária özvegy királyné 
birta. A magyar kamara kimutatása szerint ö a pozsonyi harminczadból 
1527-től 1544-ig legalább 134.000 frtot vett be,5) még pedig törvény-
telenül ; mert a jövedelem nem öt illette. Ferdinánd most ugy intéz-
kedett, hogy a marha darabja után szedett 1 forintnyi harminczadból 
20 dénárt magának tartson meg, 80-at pedig Máriának engedjen át. 

Alig hogy az uj harminczadszabályzatot alkalmazni kezdték, 1546 
márczius utolsó napján ismét új szabályzat jeleni meg, még pedig kettő 
is egyszerre. A mult évi vámtariffa szerint 1 ökörtől és lótól 1 frt, 
1 kanczától 80 kr., 1 üszőtől 50 kr., egyéves borjutói 10 kr., 100 báránytól 
1 frt, egy jó disznótól 50 kr. volt a harminczad. Most ezeket és az 
egyéb áruk után járó dijakat kétszeresére emelték fel ! 

Ez az emelés kissé szokatlan volt ; mert hisz a két héttel (márcz. 18.) 
előbb megjelent „Limitatio nova vectigalium et tricesimarum in regno 
nostro Hungáriáé et Sclavoniae" még semmiféle emelésről sem tud; s 

' ) Denkbücher I. köt. 
2) U. ott. Fölötte érdekes az Instructio tricesimae Tirnavíensis 1535., moly 

főleg a marhakereskedéssel foglalkozik. 
3) Denkbücher 1545. máj. 22. és 23. 
4) U. ott. A trencsénit, véglesit, szakolczait, turdossinit, verbóit és az új-

pozsonyit. A rendelet végén van a „Limitatio nova vectigalium et tricesimarum'". 
6) Hungarica fase, a jelzett évből. A kamara ezt is hozzáteszi a kimutatáshoz : 

„rariis módis indebite percepii". 
B) Az egyik a „New Dreisigist Ordnung", a másik a „Bereich an die Dreisiger 

in Windischland desgleichen an die zu Al tenburg ' . 
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n föntebbi márczius végén megjelent szabályzatok is csak a szlavóniai 
és a magyaróvári harminczadokra szólottak. 

Ezek az uj intézkedések sem hozták meg a kivánt eredményt. 1549-ben 
tehát öt uj rendelettel igyekeztek a hibákat pótolni. Ezek közül az első 
(márcz. 15.) a magyar kamarának szólt. Ferdinánd azzal a kellemetlen 
kijelentéssel kezdi sorait, hogy miután a kamara a harminczadok terve-
zett ref'ormálását már ismeri,1) mellékeli az alsó-ausztriai kamara 
számára kiadott u j szabályzatot. Ez lesz a minta, amely szerint a 
magyar kamara a saját harminczadait reformálja !2) Egyuttal kijelenti, 
hogy a magyar igazgatás alatt lévő legnagyobb magyar harmin-
czadot, a pozsonyit, kiveszi a magyar kamara kezéből s az alsó-ausztriai 
alá rendeli ! 

Két héttel e rendelet kiadása után, április 1.-én ujabb utasítás 
jelent meg.3) Ez már kizárólag a visszaélések megszüntetésével foglal-
kozik és a hitelesített vámczédulák (scheda) használatának kötelezett-
ségét elrendeli. 

Hogy eme utasításoknak még nagyobb foganatja legyen, április 
2-án a harminczadok főfelügyelője (Thomas Franciscus) is külön utasí-
tás t 4) és 5 lóra tartáspénzt kapott. Azonkívül megjelent a „Limitatio 
nova vectigalis super exactione tricesimali". Ez utóbbi körülbelül egy 
negyedével alábbszállitja a harminczadadót. A bika, ökör, ló, kancza, 
üsző után ezentúl 1 frt 50 kr.-t, a tehén után 1 frt 20 kr.-t, két borjú 
után 8 kr.-t, 100 birka vagy kecske után 6 frtot szedtek. Ugyanilv 
arányban szállt alább a többi áruk harminczada is. 

Mindeme szigorú utasításoknak alig volt valami foganatjuk. 
A rosszul fizetett harminczadosok a kereskedőkkel összejátszottak ; a 
nemesek meg kiváltságaikat használták arra, hogy annak védelme alatt 
kereskedést űzzenek. 

Midőn 1555-ben a harminczadosok megjelentek Pozsonyban, 
Desewffy János közülök sokat azonnal elzáralott. Visszaéléseik és hiányos 

9 Ilungarica fase. 14335. Pozsonyban tartott összejövetelük alkalmával 
beszélték meg. Itt hozták e fontos határozatot is : „si quis ultra ca, quae ad domus 
et familiae suae sustentationem satis sunt, negociationeni exerceat eo casu nemo 
liber esse censetur, verum quilibet pro victualium tricesimam exsolvere tenetur". 
Ezzel ütötték el az 1548. évi törv. 55. czikkét : „quod trigesimae ac teloniae a nobi-
libus exigi non debeant." 

3) Cupimus enim et volumus omnino, ut omnes tricesimae nostrae eodem ordine 
modo et ratione administrentur. 

') Instructio tricesimatoribus et contrascribis per loca exaotionis, tricesimarum 
constitutis data. Posonio. Hungarica, 14335. fase. 

4) U. ott. Instructio Domini superintendentis tricesimarum. 
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számadásaik miatt történt ez. ') Hozzátartozóik kifizették ugyan a hiányt, 
de ők maguk egyhamar nem szabadullak ki. Bár ez az elzáratás intő 
példa lehetett volna a harminczadosok számára, azért csak folytatták csalá-
saikat, s igy a bevétel évről-évre fogyott. Ferdinánd végre is biztosokat 
küldött ki a harminczadok megvizsgálására. A kiküldött bizottság 
1560 szeptember havában adta be egy vaskos könyvet kitevő jelen-
tését. Világos, de egyúttal elszomorító képét adja ez a magyar harmin-
czadosok gazdálkodásának. Ezer és ezer marhát hajlottak ki évenkint 
— irja a bizottság — a harminczadosok tudtával, harminczad fizetése 
nélkül. Nagybányáról egyszerre 10000 fri áru ezüstöt csempésztek 
ki. Hamisították a harminczadczédulákat, sőt a pecséteket is ; össze-
játszottak a kereskedőkkel ; nagy hátrálékokat mutattak ki, holott 
a bevételt jó kamatra kiadták. A vizsgálat elöl egyik-másik harminczados 
megszökött, ezt tették a bűnös nagykereskedők is, mint Mezey Ferencz, 
Baráthy Ágoston, Somodi Lörincz, Holi Máthé, Isaszeghi Máté stb. 

A magyar kamara e vizsgálat után azt ajánlotta a királynak, hogy 
adasson a harminczadosoknak tisztes fizetést, de a mostaniakat, vala-
mint az ellenőröket is egytöl-egyig csapja el ; az elfogottakat pedig 
tartsa börtönben. A harminczados-pecséteket ezentúl szigorúan őrizzék, 
végül a magyar kamara és az óvári uradalom harminczadosainak ezen-
túl egy és ugyanazaz utasításuk legyen.2) 

Még mielőtt e fölterjesztésre válasz érkezett volna, a kamara az 
országgyűlés rendeihez is nyújtott be fölterjesztést.3) Mig amabban a 
harminczadosok visszaéléseit ostorozta, ebben a magyar kereskedelem 
szabadsága mellett szállt sikra. Leplezetlenül feltárja azokat az égbe-
kiáltó igazságtalanságokat, miknek a kereskedők vannak kitéve a kato-
naság és egyes főurak részéről. A katonák sokszor minden áruiktól 
megfosztják a szegény embereket, ütik, verik, söt meg is ölik őket. 
Egyes főurak meg, mint Báthory András, Perneszy Farkas stb. többet 
vesznek tőlük, mind a harminczadosok. Emiatt sok kereskedő már végső 
nyomorban sínylődik, mások pedig felhagytak az üzérkedéssel ; a kik 
pedig még kereskednek, elkerülik ő felsége határait, s a legnagyobb 
vakmerőséggel török területre igyekeznek, mert ott nagyobb bizton-
ságban vannak. A kamara „az isten igazságosságára és a köz-

') U. ott. márcz. 9. Miksa jelentése Ferdinándhoz és Ferdinánd május 1.-én 
a magy. kamarához. 

2) U. ott. Rclatio commissariorum ad perlustrationem tricesimarum dclega-
torum mense Sept. 1560. 

8) 14346. fascio. „Opinio Camera© Hungaricae circa negotia in praesenti 
diaeta statibus et ordinibus regni Hungáriáé per ser. maiestatem. regiam proponenda 
humiliter censet," 



•427 

jóra ') való tekintetből kéri" a rendeket, állítsák vissza a magyar keres-
kedés szabadságát. 

E kettős felterjesztés távolról sem hozta meg a kivánt eredményt. 
Néhány czikornyás szava rendelet a már oly sokszor hangoztatott vissza-
éléseket újra elsorolja; egy-két zsarnok főurat kellő óvatossággal meg-
intenek, hogy más tisztibe ne ártsák magukat — aztán ment minden a 
régi ulon. A hatalom tovább is az igazság székiben ülvén, a szegény 
kereskedők megbúsulva kereshették a maguk igazságát ! De hát hogy 
is lehetett volna mélyebbre ható reformokra gondolni e mostoha 
időkben ? 

Érdemes megemlítenünk, hogy, bár a kamara sürgette a reformo-
kat, az 1561. aug. 16-áu kiadott „New Instruction der Kammer in 
Hungern" -) mégis azzal áll elő, hogyha netán valami reformra volna 
szükség, informálják ö felségét. Ugyanazon királyi rendelet Mikulics 
Mátét bizta meg a harminczadok megvizsgálásával és a marhakereskedők 
csalásainak lehető meggátlásával. 

Alig hogy Mikulics megkezdhette működését 1561 szept. 4.-én a 
magyar kamara már újabb királyi rendeletet kapott a harminczadosok 
dolgában.3) Ebben már némi újításokkal is találkozunk. Igy a többi 
közt a király elrendeli a rendszeres könyvvezetést. Minden harminczados 
kettős lakattal ellátott szekrényt kap, s ennek egyik kulcsa nála van, a 
másik az ellenőrnél. A szekrényt persze csak együtt nyithatják ki. Meg-
hagyja továbbá a király, hogy a harminczadosok a czéduiákon az összes 
árukat részletesen osztályozzák, s hogy a kereskedőknek ne igen hite-
lezzenek. 

Mindezek a rendeletek, aztán a gyakori felülvizsgálás, meg a 
hátralékos harminczadosok elzáratása kétségtelenül javítottak a hely-
zeten, de a főurak, várkapitányok s katonák zaklatásai a kereske-
dőkkel szemben továbbra is napirenden maradtak. 

1. 

Míg a magyar kamarai és a magyaróvári harminczadokat ilyen 
módon igyekeztek rendbehozni, azalatt, egészen csöndesen, a komáromi 
vámhivatal is megkezdte működését. Miután a vám Salin kezéről Ferdinánd 

•) U. ott. „Primo quidem propter deum et eius iustitiam, deinde propter bo-
n u m commune" etc. 

2) Köz. pénz. m. levélt. 14347. fase. 19., 20. és 21. pont. Itt van először szó 
a harminczadok esetleges áthelyezéséről alkalmasabb helyekre. 

3) U. ott. „Instructio Cainerae nos t rae Hungaricae consiliariis data super 
trieesimao administrationo." 
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tulajdonába ment át, a király kinevezte az első fölesküdt vámost. Így 
hilták öt, mivel kezdetben csak a vámjövedelmet és a révbért (átkelési 
dijakat) kezelte ; harminczadot nem szedett, hanem csupán ellenőrizte 
a h a r m i n c z a d - e z é d u l á k a t . A század másik felében azonban már 
harminczadot is szedett s a pénzt felsőbb utasításra az óvári föharminczadba 
szolgáltatta. Közvetlen főnöke a komáromi várgróf volt, akinek minden 
héten elszámolt a jövedelemmel. A komáromi vámok alantasai voltak a 
bogyai és az ekecsi vámszedők. Ezeknek a befolyó pénz számára egy-
egy perselyt adott s azokat a várgróf jelenlétében minden félévben fel-
nyitotta. A kereskedőknek, akik a megszabott vámot kifizették, az alsó-
ausztriai kamara adta vámlevelcet (Passbrief) állította ki. Hogy az át-
kelésből télen is legyen révjövedelem, fagváskor és jégzajláskor fel 
kellett töretnie a jeget. Természetes, hogy ez részben védelmi szem-
pontból tör tént ; 1555-től fogva a vámos minden utasításában ben-
foglaltatik a jégfeltörés kötelezettsége. E nehéz munkában segítségére 
voltak a komáromi s a szomszéd ispánságok jobbágyai. A várban 
e czélra elegendő számú Jegelő vashorog" és Jegelő fejsze* volt. Ha a 
folyók befagyását emberi erővel nem lehetett megakadályozni, a kom-
pokat Komárom lakói vontatták a partra. Ennek fejében az átkelési 
dijnak csak felét fizették.2) 

Ami magát a vámot illeti, az időröl-idöre változott, de mindig 
megegyezett az alsó-ausztriai vizivámmal. A legrégibb vámlista, mely 
reánk maradt 1576-ból való; de ez is csak egy régibbnek az átírása.3) 
E nagyterjedelmü könyvben megtalálhatjuk az összes forgalomban levő 
árukat s az azoktól szedett vámot. Mutatványul álljon itt belőle egy-
néhány. Egy ökör után a vám ha szárazon hajtották 1 dénár volt, 
100 birka után 10 d., egy ló után 1 d., 100 disznó után 20 d., 
1 borjú után % d. Ha a szállítás vizén történt, akkor a vámon 
kivül még az átkelési pénzt is meg kellett fizetni. A vizén a 
szállítás kétféleképen történt; vagy a komphoz kötötték az állatokat s 
ugy úsztatták át, vagy pedig magán a kompon vitték a túlsó partra. 
Az úsztatás feleannyiba került, mint a kompon való szállítás. Egy darab 
marha után az úsztatási dij (Schwembgeld) 2 dénár volt, a kompon 
átszállítás dija pedig 4 dénár ; 100 birka úsztatása 10 dénárba, kompon 

') Ins l ruct ió jában főleg a r ra figyelmeztették őt, hogy a Bécsből, Pozsonyból és 
Nagyszombatból jövő kereskedőkre, illetve azok harminczadczéduláira vigyázzon. 

2) Az egyes urbár iumok szerint 1527-től fogva. 
8) Instruct iones czimü fase, a köz. p. m. levélt.-ban „Instruction und Ordnung, 

welchermassen unse re Mauth zu Komorn durch ietzigen und künftigen Mautner 
sambt dem Urfargefell daselbst gehandelt und verricht werden soll" 1576. júl, 20, 
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való átszállítása pedig 20 dénárba került. Az átszállítási és úsztatási dij 
fele a révészlegényeket illette. 

Mivel a vámszabályzat szerint Komáromnál a kereskedőknek összes 
áruit átvizsgálták, akár oda hozták, akár tovább vitték, ki kelleti 
rakodniok. Ezen a czimen aztán a révjogot (Steegrecht) is megfizet-
tették velük. A vám az egyes áruk után gyakran változott. Az 1576-i 
szabályzat szerint egy hordó bor után 8 dénár volt a vám, malvázia 
vagy aszú után 10 d., egy csöbör pálinka után 8 d., egy csöbör sör 
után 1 d., egy mázsa vitriol után 5 d., egy mázsa velenczei szappan 
után 20 d., egy mázsa kéneső után 40 d., egy mázsa mandola után 
10 d., egy mázsa füge után 10 d., egy mázsa mazsola után 10. d., egy 
tok vagy viza után 5 d., minden font fűszer után 1 d. Legnagyobb vám 
a prémekre volt vetve. Egy czobolyprémért 60 d., farkasprémért 30, 
hermelinért 16, rókamáiért 10 dénár vámot kellett fizetni. A vám-
szabályzat rengeteg mennyiségű szövetfajt sorol fel; ezek vámja egé-
szen 50 dénárig változott; a közönségesnek végje után 20—30 dénár 
volt a vám. a ) 

Hogy eme vámszabályzat, meg a vámos részére kiadott rendeletek 
kellő eredménynyel járjanak, Ferdinánd még a várkapitányt, a várgrófot 
és az ellenőrt is ellátta kellő utasításokkal.2) Ezek szerint a komáromi 
vámos szigorú ellenőrzés alatt állolt, de a mikor szükség volt rá, fegyveres 
támogatásban is részesült. 

Ferdinánd azonban mégis csalatkozott a komáromi vámhoz füzüLt 
reményében. Régi jövedelmezőségét s virágzását bizony nem egyhamar 
nyerte vissza. Az első években alig hozott annyit, amennyi a vámos 
fizetésére tellett. Az alsó-ausztriai kamarához beterjesztett számadások 
szerint például 1552-ben az egész évi jövedelem csak 80 frt 88 kr. volt. 
Ez az össszeg azonban, a háborús éveket leszámítván, évről évre növe-
kedett, ugy hogy 1581-ben már 3126 frt 9 krra rúgott.3) Tekintvén azonban, a 

9 Egy mázsa kápri után a, vám 4 déná r volt, 1 mázsa vörösréz u tán 10 d., 
1 mázsa viasz u. 12 d., 1 mázsa kén u tán 5 d., 1 mázsa rizs u. 4 d., 1 mázsa só u. 
7 d., 1 mázsa borostyánlevél u. 4 d., 1 mázsa szalonna u. 11 Va d„ közönséges saj t 
u. 2 d., sáfrány u. 20 d., skarlát szövet d a r a b j a u. 50 d. stb. Arany és ezüst érte-
keknél minden forint u tán 5 d. volt a vám. 

2) Instrucliones czi'mü fase, a köz. p. m. levélt.-ban. 
3) Hirsch, Tatzger és Kranőder várgrófok számadásai a köz. p. m. lovólt.-ban, 

Ezek szerint a vámjövedelem 1553-ban 308 frt, 1554-ben 308 frt, 1555-ben 661 frt 
38 d., 1558-ban 192 fr t 5 d„ 1559-ben 202 fr t 36 d., 1560-ban 162 frt 55 d., 1562-ben 
226 f r t 49 d., 1567-ben 634 frt 15 d., 1568-ban 248 frt 9 d., 1569-ben 1580 frt 12V4 d., 
1570-ben 960 frt 19>/2 d„ 1571-ben 1434 frt 33V4 d., 1572-ben 1152 frt 8 d., 1573-ban 
939 fr t 30 d., 1576-ban 833 frt 55 d., 1578-ban öt hó alatt 994 frt volt. 
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vám folytonos emelését, aztán az önkényesen behozott révjogból befolyó 
jövedelmet, még ez utóbbi összeg is kicsinynek látszik a mohácsi vesz 
előtti időkéhez képest. 

A vámjövedelem apadásának okát mégis korántsem szabad 
Komárom kereskedésének hanyatlásában keresnünk. Komárom lakói 
még a XVI. században is igen élénk kereskedést űztek, ami annál cso-
dálatosabb, mivel akkor már tisztán magyarok voltak. Üzérkedésre hajló 
szellemük átcsapott a várnépre, s főleg a naszádosokra. Ez utóbbiak a 
városban letelepedett ráczokkal együtt oly hévvel űzték a kereskedést, 
hogy a legügyesebb polgári kereskedőkön is túl tettek. Ferdinánd nemcsak 
megengedte nekik a kereskedést, hanem még a vám és harminczad 
fizetése alól is felmentette.x) Mivel azonban a vajdák és naszá-
dosok rendre űzték a csempészetet, s hallatlan erőszakoskodásokat 
vittek végbe, Ferdinánd a magyar kamara révén tárgyalt velük, nem 
volnának-e hajlandók bizonyos pénzösszegért kereskedelmi kiváltságaik-
ról lemondani ? 2 ) Sikerült-e az egyezség vagy sem, nem tudjuk, do 
annyi bizonyos, hogy Ferdinánd a vám és harminczad megfizetésére 
kötelezte őket és 1552 márcz. 28-án bormérésüket is eltiltotta. 
A tiltó rendelet nem sokat használt, 1561 jun. 19-én jelenti a várgróf, 
hogy a naszádosoknak eszük ágában sincs a vámfizetés. A következő 
cvben, aztán meg 1563. márcz. 11-én ujabb rendeletekkel igyekeztek 
a kereskedő naszádosokat fizetésre biini. Ezeknek sem volt foga-
natjuk. 

Naszádosokon és váraépen kívül a magasabb katonai méltóságok 
sem vetették meg a kereskedésből befolyó jövedelmet. így Benigno 
Ferencz, a várépités felügyelője, minden idejét komáromi kereskedelmi 
vállalatainak szentelte mindaddig, mig azt Ferdinánd külön pátensben (1555. 
jan. 20.) meg nem tiltotta.3) Paxy János várparancsnok és Sforzia 
viczekapitány kereskedőkkel szintén összeköttetésben voltak, s a 
jogtalanul kiadott vámlevelek (Passbrief) révén jelentékeny jövedelemre 
tettek szert. 

A hadi emberek azonban nemcsak kereskedtek, hanem zsarolták 
is a kereskedőket. Komárom városa már 1551-ben keservesen panasz-
kodott a badi nép tűrhetetlen zsarolásai miatt. Minden áru után -— 
irják a királynak -— a vevőtől is, meg az eladótól is pénzt követelnek. 

•) Denkbücher. 1549. márcz. 15.-én kiadott rendeletében a magyar kamarához 
„ut de rebus et mercibus ipsorum ubique in Hungaria a solutione tricesimarum ac 
tributi liberi et immunes essent". 

2) U. Ott. 
3) Hungarica fase. 14340. Köz. p. m. levélt.-ban. 
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Ök szabják meg a kereskedelmi czikkek árát, s kíméletlen eljárásukkal 
elüldözik innét a kereskedőket. 

Ferdinánd 1552 márcz. 28-án szigorú parancsot küldött ez ügy-
ben a komáromi v á m o s n a k . K i j e l e n t e t t e , bogy ő felmentette a komá-
romiakat a vámtól, s igy ne merészeljen se ö, se más a saját szükség-
letükre behozott áruk után vámot szedni. 

Ugyanezen napon hasonló rendeletet kapott a várkapitány is. 
Sajnos, egyiknek sem volt meg a. kivánt foganatja. Két évre rá már 
maga a vámos panaszolja be a katonaságot az alsó-ausztriai kamara 
előtt; a kamara viszont decz. 10.-én a királynak megirja, hogy Paxy 
várkapitánynyal, Benigno-val és Sforzia-val semmire se lehet menni. 
A katonák ütik-verik a révészeket, ha nem viszik őket át azonnal ; a 
kompon levő kereskedőket elűzik, jószágaikat kihányják, s maguk egy 
fillért se fizetnek semmiért.2) A sérelmeket még a jelentés után sem 
orvosolták. Látszik ez Gall Ádámnak és Huefnagel Zsigmondnak 1555 
márcz. 7-én beterjesztett jelentéséből.8) A nevezetteket a király kül-
dötte Komáromba a vár megvizsgálására. Felterjesztésükben elmondják, 
hogy a naszádosok mindig a törökök közt vannak, velük czimborálnak 
és kereskednek. Amit két fillérért vesznek, azt Komáromban négyért 
adják el. A szegény nép tehát drágán jut mindenhez. Oly drágaság van 
Komáromban — irják — hogy a közönséges katona zsoldjából meg 
nem élhet. 

Hogy a katonaság miként bánt a kereskedőkkel, s mily módon 
apasztotta a vámos bevételét, arra egészen leplezetlenül megfelel a vár-
gróf 1571-ben, mikor az uj vámszabályzatot behozták a magyaróvári 
föharminczad alá tartozó vám- és harminczadhivatalok számára. Tatzger 
volt ekkor a várgróf, a kit a komáromiak csak németnek neveztek, s 
ki sok más társával együtt megmagyarosodván, Komáromban felvette a 
Németh nevet. Huszonkét éve szolgál már Komáromban — irja a 
királynak — s e hosszú idő alatt napról-napra látta, miként nyirbálják, 
kurtítják ő felsége jövedelmét. A várparancsnok előtt minden kereske-
dőnek meg kell jelennie. Ha a kivetett 6—10 dénárt lefizeti s kellő 
ajándékot ad, ugy pecsétet kap, s tovább mehet, a merre akar. Ily 
módon a vámos a kereskedőktől semmit sem kap. Ha a felajánlott 
ajándékkal a várkapitány nincs megelégedve, kijelenti, hogy ma vagy 
holnap nem eresztheti őket tovább. Erre a kereskedők, nehogy a hajdúk, 

9 Denkbücher, közp. p. m. levélt.-ban : Befehl des Königs Ferdinand an den 
Mautner zu Komorn. 

2) Hungarica fase. 1554. év. 
8) U. ott. 
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ráczok vagy törökök fölfedezzék őket, kénytelenek nagyobb ajándékkal 
előállni. Eközben egy hadnagy vagy kapitány néhány tolmácscsal és 
katonával a kereskedő hajójára megy s ott minden össze-vissza forgattat, 
s mindenből sápot követel magának. A jó példát látván, a többi katona 
is követeli a maga részét. Utoljára is a szegény kereskedő kocsikra 
rakatja áruit s a veszedelmesebb szárazföldi utat választja, hogy meg-
megszabaduljon a türhetlen zsarolástól. „Ez — úgymond — nemcsak 
felséged vámjának megkurtítása, hanem egyúttal a szegény kereskedők 
romlása is ! . . . Nincs senki, ki engem és a vámost hivatalos köteles-
ségeink teljesítésében támogatna." *) 

Még ennél is keményebb vádakkal illeti a katonaságot a magyar 
kamara 1560-ban az országgyűlés rendeihez terjesztett véleményadásá-
ban. 2) Szerinte a katonák nemcsak kifosztják, de meg is ölik a keres-
kedőket, szóval ezek teszik tönkre Magyarország kereskedelmét! Ilyen első 
sorban Komárom, aztán Győr, Csesznek és Ajnácskö hadi népe ! 

Katonák zsarolásai mellett egyes élelmes főurak is apasztották a 
komáromi vám jövedelmét. Báthory András az eperjesi (Csallóközben) 
gázlónál és Tallósnál állitott fel vámot, s a marhakereskedöket mind 
arra terelte. Salm ugyanigy tett Vámosfalunál, Csallóközben meg az 
esztergomi érsek. Almáson, hol azelőtt a komáromi vámnak volt fiókja, 
Warany Mátyás emelt vámsorompót. Egyszerre tehát öt oldalról is 
romlással fenyegették a komáromi vámot. A dolog megvizsgálására a 
király Prandorfer Tamás pozsonyi főharminczadost küldte Komáromba. 
Ennek jelentése alapján 1562 jan. 22-én mind az ötöt megszüntette a 
király, s erről Görlitzer Wenzel komáromi vámost értesítette.3) 

A vám csekély jövedelmezőségének egyik legsarkalatosabb oka a 
tömérdek kiváltság volt. Komárom lakói vám- és harminczadmentesek 
voltak, s ezt a kiváltságot igen sok nem komáromi is kihasználta; söt 
a komáromi kereskedők ezen a czimen idegen kereskedők áruit is 
szállították. Nem fizetett vámot Komáromnál : Győr, Óvár, Halas, 
Pozsony, Somorja, Nagyszombat, Szakolcza, Kassa, Eperjes, Trencsén, 
Rima-Szombat és Maros város polgársága. Ezenkívül az esztergomi 
érsekség összes javai vámmentesek voltak. Tulajdonképen tehát csak 
a hódoltsági, a török és a külföldi kereskedőktől lehetett- a vámot 
megvenni. 

») U. ott. 1571. jún. 1. 
2) U. ott. 14346 fase. „Opinio Camerae Hungaricae circa negotia, quae in 

praescnti diaeta statibus et ordinibus regni Hungáriáé per ser. maiestatem reg. propo-
nenda humiliter censet". 

8) U. ott. Hungarica 14347. fasc.-ban. 
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Baj volt az is, hogy Komárom körül volt véve jól jövedelmező 
harminczadokkal, s igy a városi harminezad, melyet a XVI. század 
második felében már szintén szedett a vámos, eleinte alig hozott vala-
mit. Ennek oka részben az volt, hogy Komárom — főleg a török hó-
doltság nagyobb kiterjeszkedése után — kivül esett a marhahajtási 
vonalakon. Már pedig vámnak és harminczadnak csak ott volt valamire 
való jövedelme, ahol sok marhát hajtottak át. A tiszai és dunántuli ré-
szekről Morva- és Lengyelország felé menő marhakereskedők, meg az 
Ausztriába vonulók is elkerülték. Igy megtakarították a vámot s az át-
kelési dijakat. Csak a dunáninneni vidékekről Szlavónia és Olaszország 
felé törekvő marhakereskedők mentek át olykor Komáromon. Igv 1552-ben 
csupán vámmentesen 1500 marhát úsztattak át a Dunán, 1554-ben meg 
1936 után fizettek vámot.1) 

A komáromi vám és harminezad jövedelme nem is ebből, hanem 
más kereskedelmi czikkekből származott. Épp azért nem is volt annyi 
változásnak, hirtelen csökkenésnek vagy apadásnak kitéve. Lassan, de 
állandóan növekedett. A kereskedés Buda és Bécs közt folyt. Bécsbe 
mézet, kevés marhát, gabnát, nagy mennyiségű halat szállítottak hajói-
kon, onnét pedig iparczikkekkel, fűszerekkel, vászonnemüekkel meg-
rakodva tértek vissza. Áruik egy részét Komáromba, nagyobb részét 
török területre vitték. Saját, készítményeiket rendesen az esztergomi, 
budai és fehérvári városokra vitték, honnét nyers bőröket, szőnyegeket, 
keleti szöveteket hoztak vissza. Talpakon fanemüeket is szállítottak 
Budára. Bort Mosony- és Sopronmegyében vásároltak, s a magyaróvári 
Duna-ágon hozlak le. A török béke idején nem akadályozta a kereske-
dést ; nem egyszer fel is szólította a komáromiakat, hogy jöjjenek el a 
vásárokra, s biztositolta őket, hogy semmi bántódásuk nem lesz.2) 
Viszont a török kereskedők is eljöttek Komáromba. Igy 1553-ban Weli 
hatvani bég 1500 mérő búzát küldött a komáromi vásárra, de midőn 
emberei javában árulták a gabnát, letelt a fegyverszünet, s Tarnóczy 
András kapitány lefoglalta két bajójukat és 600 frt értékű jószágukat. 
A hatvani bégnek csak egy hajót és 400 frtot hagytak.3) Ilyen esetek-
től eltekintvén, Komárom városa a török kereskedőket szívesen látta, 
s a részükről emelt követeléseket a komáromi kereskedőkön pártatlanul 
behajtotta.4) 

' ) Prandorfer Tamás várgróf számadása az 1552. évről. 
2) 1589-ben Mcmy bég irja Pállfy Miklós komáromi főkapitánynak, hogy 

Komáromból bátran jöhetnek a párkányi vásárra. Akinek egy marhájá t elveszik, tizet 
ad helyette. Tört. Tár 1881. 692. I. 

9 Magy. Tört. Emi. IV. 32. . 
4) Komárom város levélt.-ban a jegyzőkönyvek több ily esetet örökítettek meg. 
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I I . 

Láttuk, hogy a martalócz törökök, a leselkedő hajdúk s a kóborló 
ráczok részéről fenyegető veszedelemtől eltekintve is, mennyi gátló 
akadály állotta a kereskedelem fejlődésénelúés szabadságának útját. S az 
idők folyamán vajmi kevés történt a bajok komoly orvoslására. Annál 
több a harminczadok és vámok jövedelmezőségének lehető fokozására. 
Ez természetesen csak a vámok emelésével, a kiváltságok megszünte-
tésével vagy legalább megszorításával történhetett. A komáromi vám 
és a harminczad múltjában mindegyikkel elég gyakran találkozunk. 
A várgrófot, a vámost és az ellenőrt folyton nógatják, folyton ösztö-
kélik, igyekezzenek ő fölsége jövedelmét szaporítani. S a jó emberek 
megtették, a mit megtehettek. Komárom városa már 1550-ben keser-
vesen panaszkodik a király előtt, hogy a vámos ősrégi s Ferdinánd 
részéről 1548 decz, 4-én1) megerősített kiváltságaik daczára vámmal 
terheli őket. A város a következő években megújítja panaszát. Ferdinánd-
nak 1552 márcz. 28-i' rendelete2) nem szüntette meg a további pana-
szokat. E rendeletek ugyanis nem a századok óta élvezett teljes vám-
mentességet biztosították részükre, hanem csak annyit engedtek meg, hogy 
komáromiak a saját szükségleteikre behozott áruk után ne fizessenek 
vámot. 

1560-ban már ismét panaszkodnak a vámosra. Azelőtt — irja a 
biró — még az átkelési dijak fizetésétől is mentesek voltak a lakók, 
most meg az újonnan behozott révjogért is fizetniök kell! Ferdinánd 
1560 nov. 7-én válaszol a komáromiak kérvényére, még pedig a bécsi 
kamarának. A válasz szerint a lakókat nem szabad a révjog fizetésével 
terhelni.3) 

Görlitzer Venzel, komáromi vámos a nagyszombati kereskedőkön 
is megvette a vámot. De ezeknek teljes vámmentességét — noha 
folyton, terhelt hajókkal mentek a török területre — a király továbbra 
is fentartotta.4). 

A komáromiak látván, hogy kiváltságaikkal, kérvényeikkel nem 
sokra mennek, segítettek magukon úgy, ahogy tudtak. Jó pénzért a 
várkapitány szívesen adott nekik útlevelet, tehát őt keresték fel, s meg-
szerezvén tőle a kivánt irást, rá sem hederítettek a vámosra. Sokan 

9 Komárom város levélt.-ban Ferdinánd privilégiuma. 
2) Denkbücher, köz. p. m. levélt.-ban. 
3) U. ott. 
*) ü. ott. 
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azonban még ezt az eljárást is költségesnek találván, csalárd utón 
igyekeztek a vám és harmiriczad fizetésétől megszabadulni. Viharos 
időben, zivataros, sötét éjjeleken minden nehézség nélkül elsurrantak 
Komárom mellett, s török területre érvén, a vámos és a katonaság 
üldözésétől nem kellett többé tartaniok. Milyen furfanggal és cselekkel 
hajóznak a komáromi kereskedők török területre — irja Ferdinánd a 
bécsi kamarának — eléggé ismeretes előttetek ! 

Ügyességük daczára többszőr megesett, hogy a vámos megtudta 
távozásukat. S mikor török árukkal megrakodva tértek vissza, jól meg-
dézsmálta portékájukat. Igy jár t Isák János komáromi kereskedő 1554-ben. 
Mikor ő kigyelme visszajött a törököktől, Postler Sebestyén vámos a meg 
nem fizetett vám fejében elszedte drága asztalszőnyegeit, takaróit és 
török ruhaneműit. Az alsó-ausztriai kamara ez eset alkalmával keményen 
kikelt a komáromi kereskedők ellen. A komáromi polgároknak — irja 
ő felségének — joguk van Bécsből és máshonnét az árukat vámmentesen 
szállítani török területre. Nagy kára van ebből a kamarának ; inert a 
város mindenféle kétes és becstelen embernek megadja a polgárjogot, 
s ezek derüre-borura élnek vissza e kiváltságokkal. Ö felségén kivül Paxy 
János és Sforzia várkapitányok is adnak menlevelet, s a szegény vámos 
azt se tudja, melyikkel bocsássa útnak a kereskedőket.2) 

Postier Sebestyén vámos is hozzászól a dologhoz. A komáromiak 
— úgymond — egyenkint vagy nagyobb társaságokban kiváltságaikra 
támaszkodva Bécsből és másunnét nagy tömegben szállítják az árukat 
török területre. Visszajövet a török áruk után a révjogon kivül semmit 
sem akarnak fizetni. Koppant kára van ebből a kamarának. 

Elmondja aztán, hogy Isák János a következő árukat vitte Budára : 
nagy mennyiségű prémet, róka hátat, szöveteket, 150 darab karasiát, 
580 magyar kalpagot, nürnbergi vásznat, 600 kést, 12 vég kölni vásznat, 
négy hordó pléht stb. 

A király meghallgatván a panaszokat 1555. jan 20-án pátens-
levelet adott ki ez ügyben. Hogy a sok csalást és csempészetet — úgy-
mond — melyet a komáromiak űznek, megszüntesse, elhatározta, hogy 
a komáromiak csak a Miksa és az alsó-ausztriai kamara által kiállított 
útlevéllel mehetnek ezentúl török területre. Ha ilyet nem váltanak, meg 
kell őket állítani és keményen megbüntetni.3) 

E szigorú rendeletnek alig volt foganatja. A komáromiak nemcsak 
folytatták előbbi szokásaikat, hanem még tiltott árukkal is kereskedtek. 

0 U. ott 1555. febr. 8. 
2) Köz. p. min. levélt. Hungarica ez évi fase.-ban. 1555. j a n u á r 28.-án. 
«) U. ott. 
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Így Kádas Márton nagykereskedő hajóval szállította a törököknek a 
hadi felszereléseket. 1554-ben azonban megcsípték, s összes áruit el-
vették. A 352 frtra becsült fegyvereket a király Paxy János várkapitány-
nak engedte át. 

A királyi tilalom daczára a naszádosok is kereskedtek, s mint a 
várgróf jelenti, nagy hajóikon meg talpakon fát is szállítanak a Dunán 
lefelé. Ezt a komáromi polgárok is megtették, igy Farkas Benedek fa-
kereskedő 1554-ben két nagy hajó zsindelyt, karót és faszerszámot vitt 
Budára. A király még a vám alól is felmentette.2) 

1555. febr. 8-án Ferdinánd ismét pátensleveiet adott ki a komá-
romi kereskedők ügyében, a kik furfangjukkal kijátszanak minden óvó 
intézkedést ! Bécsben — irja a király — hitelbe veszik az árut, s 
egyenest török területre szöknek vele. Gondoskodni kell, hogy Komá-
romból vagy másunnét egyetlen kereskedő se szállíthasson árukat 
török területre.3) Csak külön királyi engedély alapján szabad ezt 
megtenni. 

Ugy látszik ezen ujabb rendelet sem sokat használt. 1559-ben 
ugyanis a várgróf Tatzger (Németh) János a Dunán és a Vágón a 
törökökkel űzött kereskedés teljes betiltását kérte ő felségétől.4) Ez 
ugyan nem történik meg, de azt elrendelik, hogy Komáromban mindenki 
köteles az árukat a tovább-szállitás előtt kirakni s megvizsgáltatni. 
A tiltott árukat elkobozzák. Különben a vám és harminczad megfizetése 
után bárki tovább mehet . 5) 

Mivel ezek a rendeletek sok félreértésre adtak okot, s mivel ezek 
miatt sok kereskedő elkerülte Komáromot, 1559 nov. 6-án kihirdették, 
hogy a kereskedők ismét szabadon mehetnek Komáromba. e) 

A vámos, hogy a kereskedők távolmaradásával okozott kárt helyre-
hozza, ismét a komáromiakat kezdte sanyargatni. Vámot szedett a 
lakóktól még a saját szükségleteikre behozott áruk után is. Hangyás 
Ambrus biró és Nagy István vajda mivel tiltakozásuk mit sem használt, 
keményen összetűztek a vámossal.7) A rövidebbet azonban ők húzták. 

Miksa nagyon keveselvén a vámok és harminczadok jövedelmét, 

' ) Denkbücher u. ott. 
2) Hungarica fase. 1554. jul . 4. 
8) Országos levél tár : Benignae Resolut iones Regiae. „Ne ex Cornaron aliun-

(lequo Turcis mercator a l iquas res deferre possit, provideatur" . 
4) Denkbücher. 1559. okt. 16. 
•r>) U. ot t az alsó ausztr iai kamara rendelete 1560. júl . 30. 
") Orsz. levélt. Ben. Resolut iones „Comaromium liber t rans i tas cum mercibus 

quaestor ibus admissus." 
') Komárom panasza i ra érkezett válaszban. 1560. Denkbücher . 
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1571 jun. 8. és 14-én uj és jelentékenyen felemelt vámtariffát adott 
ki a magyaróvári föharminczad és fiókjai számára. Ezt természetesen 
a komáromi vámos (Hans Puechpinter) is megkapta. Az uj szabály-
zat szerint a harminczad egy marha után 1 frt 50 kr., egy üsző után 
1 frt 20 kr., egy ló után 1 frt 50 kr., tehén után 1 frt 20 kr. volt. 
A gabnanemüeknél minden forint érték után 5 d., egy kocsi dió után 
1 frt, a viza mázsája után 25 d., a szegfűszeg és szerecsendió mázsája 
után 5 frt, egy hordó malvázla bor után 3 frt, 40 rőf selyem után 
3 fr t .1) 

Az uj harminczadszabályzat életbeléptetésével cgyidöben a komá-
romi vámos külön rendeletet is kapott. E szerint a pozsonyi, vagyis a 
magyar kamara alá tartozó harminczadhivatalba egy fillért sem szabad 
beszolgáltatnia ; ami a harminczadból befoly, azt az óvári fő-, vagy a 
győri fiókharminczadba kell fizetnie.2) Nem valami nagy összeg volt ez, 
1570-ben például az utolsó negyedév bevétele mindössze csak 74 frt 
53 dénárra rúgott! 

Ugyancsak akkor (1572 máj. 9-én) hivták fel a figyelmét arra, 
hogy még mindig vannak kereskedők Komáromban* a kik fegyvereket 
szállítanak török területre. Szigorúan ügyeljen az ilyenekre — mondja 
a rendelet — s ha kell, a katonaság támogatását is vegye igénybe.3) 
Puechpinter János nem igen felelhetett meg e kívánalmaknak ; öt ugyanis 
súlyos betegség kötötte az ágyához, s ez a betegség 1573-ban meg is 
ölte. Utóda Schaur György lett .4) Ennek már annyira meggyült a baja 
a fizetni nem akaró sátoros kereskedőkkel, a naszádosokkal s az 
esztergomi érsek alattvalóival, hogy biztosok kiküldését s uj vám-
szabályzatot kért. 

A biztosok meg is jöttek Komáromba, s megvizsgálván a vám- és 
harminczadhivatalt, a tapasztaltakról terjedelmes jelentést küldtek az 
alsó-ausztriai kamarához.5) Ennek a jelentésnek eredménye az 1576. 
év júl. 20-án kiadott „Instruction und Ordnung, welchermassen unsere 
Mautt zu Komorn sambt dem Urfargefell daselbst gehandelt und ver-
richt werden soll". Az utasításhoz mellékelték a nagyterjedelmü vám-
szabályzatot is, mely kisebb-nagyobb változással a következő században 
is érvényben volt. 

' ) Hungarica fase. 1571. évről. A vcctigai rengeteg mennyiségű vásznat sorol 
fel ; selyemárút 58 félét különböztet meg. 

2) Denkbücher. 1572. jul. 30. 
a) U. ott. 
4) 1573. márcz. 10. Kinevezése az Instructiones czimü fasciculusban. 
r') Lichtenstein, Beck, Braun Erasmus és Meissinger voltak a biztosok. 

A részükre 1574. júl. 24.-én kiadóit instructio u. ott. 

UuzclusúgtürLénclmi Szemle 18Ü8. 31 
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Ezt az uj szabályzatot Sigmundits Péter, az uj vámos léptette 
életbe ; 4) mert Schaur Györgynek ö lett utóda. Bár ö mellé már ellen-
őrt is neveztek ki ifj. Hundert János személyében,2) s bár kérelmére 
1583-ban vámházat is építettek,3) még sem tudta a kivánt eredményt 
felmutatni. Sok ba ja volt az erőszakoskodó katonákkal, meg a ravasz 
komáromi kereskedőkkel, a kik a csempészetet oly merészen űzték, 
hogy még a törökök részére való fegyverszállítástól sem rettentek vissza. 
Hiába intette öt erre a körülményre a kamara, hiába rendelte el a 
komáromiak szabadalmainak nyilt megsértésével, hogy minden oda-
hozott áru után meg kell venni a vámot és harminczadot, csak ma-
radtak a régi állapotok. 1583. év januárius hó 7-én a bécsi kamara 
maga bevallja, hogy a rendeletek mit sem használnak, s a kamara 
kára napról-napra növekszik. Meghagyja tehát, hogy annak, ki a har-
minczadot és a vámot nem íizeti meg, áruit kell elvenni. Majdnem 
ilyen formán jártak Alegreto de Alegretis és Benedict Saracca 
— nyilván olasz származású -— komáromi kereskedők, akik török árukat 
szállítottak a városba.4) 

A temérdek kellemetlenséget végre is megunta Sigmundits vámos 
és harminczados s hivataláról önként leköszönt. Utóda Hans Hundert 
lesz, az ellenőri tisztet pedig Vetterl Kristóffal és Glöckler Mátyással, 
az alsó-ausztriai kamara regisztrátoraival töltik be. 5) Történt pedig ez 
akkor, mikor Pálffy Miklós a komáromi várbirtok bérlője kérve kérte a 
vám és a harminczad bérbeadását. De mivel amúgy is eléggé zsarolta 
a szegény lakosságot, 1590-ben már a várbirtok bérletét is fölmondták 
neki.0) 

Az ü j harminczados és az ellenőrök már jelentékenyen tudták 
növelni a vám és harminczad bevételét. Ami annálinkább dicséretre 
méltó, mivel a kereskedők és harminczadosok visszaélései még mindég 
napirenden voltak. Igy 1580-ban oly nagy csalásokat és czédula-
hamisitásokat födüztek fel, hogy több harminczadost majdnem kínpadra 
vontak.7) S bár súlyosan bűnhődtek, a visszaélések még sem szűntek 

fi Instructionos czimű fase.-bau. Több pályázó közül azért nevezték ki őt, 
mivel jól beszélte a magyar és latin nyelvet. Kinevezése 1576. márcz. 24.-én történt . 

3) Terjedelmes instructiója ugyanott. 1579. Fizetése kezdetben havi 8, később 
10 frt volt. 

8) Denkbücher: Erbauung eines Mauthaus zu Komorn. 
fi Orsz. levélt. Ben. Resolutiones 1583. jan. 7. 
6) Köz. pénz. m. levélt. Denkbücher 1583. nov. 30. 

U. ott. Hungarica fase. 1590. aug. 7. Ernő főherczeg az alsó-ausziriai kama-
rához. igen élesen kiemeli Pállffy könyörtelenségét a szegény néppel szemben. 

fi Nemzeti Muzeum kézirattára, Fol. Lat. 893. 
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meg. 1590-ben Rudolf már ismét panaszkodik a rengeteg sok csalás és 
csempészés miatt.1) 

A vám- és harminczad-jövedelem növelésének czéljából 1590-ben 
a bécsi kamarai, illetve a magyaróvári föharminczad területén, s igy 
Komáromban is a bor harminczadát mind a kivitel, mind a behozatal-
nál 12 magyar fillérrel fölemelték. Aztán betiltották az Erdélyből 
való olcsó só szállítását Komáromba s 1589-ben sókamarát állitának fel 
ugyanitt, a hol csakis ausztriai sót árultak.2) Ugyanígy nyitottak utat 
az ausztriai boroknak a Csallóközbe. 

E sok rendeletnek és a harminczados igyekezetének eredményét 
azonban folyton koczkáztatta a török háború. 1594-ben elpusztult 
Komárom. A harminczados, Hundert János és az ellenőr Pergl 1585 
márcz. 8-án terjedelmes jelentésben számolnak be arról a pusztításról, 
a mit a török a komáromi várbirtok területén vitt végbe.3) A viszonyok 
a későbbi években sem változtak. Mivel a komáromi hadi nép a hol 
csak lehetett,kirabolta a török kereskedőket a törökök is hasonlóan csele-
kedtek. A kereskedés tehát nagy veszélylyel járt. De azért még mindig 
akadtak, kik a török területeket fölkeresték. A kereskedők nagyobb 
része azonban a nyugoti vidékek felé törekedett, s bár 1604-ben 
Ausztriában tetemesen felemelték a dunai vámot,4) a komáromiak 
egészen Regensburgig felmentek. Ugy látszik a vámmal és harminczaddal 
itt sem tudnak megbarátkozni. Erre mutat a királynak 1602-ben, decz. 
11-én kiadott rendelete, melyben a magyaróvári föharminczadost, figyel-
mezteti, mennyi bort, gabonát, mézet, bőrt és égett bort szállítanak 
ki a kereskedők az örökös tartományokba a vám és harminczad ki-
játszásával. 5) 

E rendeletnél nagyobb veszedelem volt a komáromiakra a király-
nak 1604-i pátenslevele, melyben a marbakivitel megakadályozása czél-
jából a bécsi élelmezési főfelügyelőnek és társainak elővásárlási engedélyt 
adott az összes magyar városok vásárain.0) Mivel ezidőben már több 
nagykereskedő volt Komáromban,7) a kik nemcsak Bécsbe, hanem 

1) Nemzeti Muzeum kézirattára, Fol. Lat. 893. Pozsony 1590. márcz. 15. 
„Instructio fideli nostro egr. Val. Buch." 

») Orsz. levélt. Ben. Resolutiones 1588. dec. 9. és 1589. 
8) Közös p. m. levélt. Hungarica ez évi fase.-ban. 
4) U. ott. Hoffinanz 13633 fasc.-ban. Valószínű, hogy ezt a „vámfölemelést" 

Komáromba is behozták. 
5) Hoffinanz 13634 fase. 
«) Hoífinanz 13636 fase. 1604 aug. 31-én. 

Pesthy János, Mendöll, Tolnay István, Todorosz stb. 
31 * 
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Nürnbergbe is nagy számmal szállították a marhát, e rendelet miatt 
szállítási kötelezettségüknek nem tudtak megfelelni. 

De magára a harminczadbevételre is jelentékeny hatással volt az 
elővásárlási jog adományozása. 1604. év végén már maga a király is 
panaszkodik a harminczad-jövedelmek apadása miatt. Pedig a komáromi 
harminczados, Pergl Dénes annyira buzgólkodott, hogy még a nemeseket 
is megvámolta. Emiatt 1605 márcz. 17-én Komárommegyc összes 
nemesei a királyhoz fordultak. Folyamodványukban elmondják, hogy a 
komáromi harminczados semmibe se veszi a régi szent királyoktól 
nyert kiváltságaikat ; törvénytelen uton vámmal és harminczaddal terheli 
őket.2) 

Pergl a nemesekkel szemben az 1604 febr. 18-án kiadott rende-
lettel védekezett. E rendelet szerint a nemesek, ha kereskedéssel foglal-
koznak, kötelesek a vámot és harminczadot megfizetni. 

Bocslcay felkelése idején a bajok még inkább szaporodtak. A törökök 
az 1606-ban megindult békealkudozások daczára sok kárt okoztak a 
komáromi kereskedőknek. De a legnagyobb rabló — mondja a Mátyás 
főherczeghez intézett jelentés — Horváth Tamás felvidéki várkapitány, 
„aki nem is Bocskaynak, hanem ő felségének szolgája".3) A törökök 
fosztogatásait bőven viszonozta a komáromi várőrség. Ali basa 1606. 
júl. 19-én Mátyás főherczeghez irt levelében egyebek közt ezt is i r ja: 
„de az felséged birodalma alatt való Csolnaky Balázs (komáromi vajda 
volt) az ű több lator pajtásával 16 ökrét elhajtották Kadija uramnak". 4) 
Ugyanő aug. 7-én igy ir a komáromiakhoz: „Ti a most megölt és ki-
rabolt törököknek ruháit nyíltan áruljátok a komáromi piaczon".5) Egy 
héttel későbben pedig Habil effendi panaszkodik Althannak, hogy a 
szöveteket és zsindelyt szállító török kereskedőket Komáromban kirabolták 
és elfogták.6) 

Amint a béke helyreállt, ismét megkezdődtek a régi állapotok. 
A komáromiak a bécsi és a török piaczokat sürün látogatták ; a török 
árukkal meg északi Magyarországot keresték fel. A csempészettől el-
tekintve, ilyen utjokban olykor-olykor nem kis kellemetlenséggel kellett 
megküzdeniük. Így 1612-ben Tolnay István és Kecskés Benedek nagy-
kereskedők 78 máglya mézet szállítottak Bécsbe, a hol máglyáját 14 frt 

9 Komáromi városi levéltár. A jegyzökönyvek több ily esetet örökítettek meg. 
2) Köz. p. m. levélt. Hungarica 14427 fase. 
3) Geheimes Haus-, Hof- und Staatsarchiv : Turcica. 
4) U. ott Ali basa levele. 
9 U. ott. 
9 Geheimes Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Turcica. Habil levele Althanhoz. 
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50 dénáron adták el. Ottani szokás szerint a „hütös mesterek" a meg-
vett máglyákat átfúrták, s ekkor kisült, hogy 60 máglya fával és trágyával 
volt kitömve. Csupán egy máglyában hatvan darab fát találtak. A szegény 
kereskedők, kik a vidéken vették a mézet, 350 frtnyi kárt szenvedtek, 
azonkívül hogy hírükben s nevükben meggyaláztattak. „Sőt — mondják 
ök maguk — még nemcsak mi, de meg ez hirös, neves városnak is 
gyalázatjára esett ez, mivelhogy az hire nagy volt, hogy komáromi 
emberek és Komáromból hoztak ilyen rut és nem tiszta mézet, kit éle-
tünkért fel nem vettünk volna; mert csak Isten oltalmazta fejünket is, 
hogy el nem vesztettük mind marhástul".1) 

Ugy látszik nemcsak ök, hanem mások is rontották a komáromi 
kereskedők hírnevét; mert 1614-ben a király a komáromi, győri, pozsonyi 
és soproni harminczadosokat újra meginti a marhakereskedés körül 
tapasztalt visszaélések miatt, s meghagyja nekik, hogy a harminczadot 
kérlelhetlenül hajtsák be.3) Egy évvel később (1615 okt. 16.) meg 
korlátozza s részben eltiltja a magyar bor bevitelét Ausztriába, Morvába 
és Sziléziába. A tilalom alól csak Sopront, Rusztot és Széleskutat veszi 
ki, a magánosoknak és községeknek adott régebbi privilégiumokat érvény-
telennek nyilvánítván. 

E rendeletek természetesen a komáromiakat is sújtották. Szeren-
csére a bornak elég jó kelendősége volt Komáromban is, és igy nem 
kellett félniök, hogy nyakukon marad. Különben részben rá is szol-
gáltak a tilalmakra ; mert a csempészetet sürün űzték. Ezek miatt 
a galgóczi harminczadossal meg is gvült a bajuk. A város azonban 
védelmébe vette elcsípett polgárait, s a harminczadost följelentette.3) 
Mivelhogy ennek semmi eredményét sem tapasztalhatta, 1617-ben 
Márthon Szabó Pál biró magához a harminczadoshoz irt a csávába került 
Szalay Mihály marhakereskedőnek és társainak érdekében. „Kérjük 
kegyelmedet — irja — hogy az megsértett szegény embereket, az 
mennyiben igazságok kívánja, ne hagyja kigyelmed".4) 

A Bethlen-féle felkeléskor, bár Komárom is hozzácsatlakozott, a 
törökök ismét több komáromi kereskedőt kifosztottak s megöltek.5) 
Így járt a többi között a derék és tisztes Kozma István nagykeres-

9 Komárom városi levélt.-ban, ez évi jegyzőkönyvben. 
2) Közp. p. m. levélt.-ban Hungarica. 
3) Orsz. iovélt.-ban kamarai levelezések 1615 márcz. 30. 
4) U. ott. 
9 Geheimes Haus-, Hof- und Staatsarchiv : Delti cinque commendanti mandato 

al Visier Mehmet Caracas Basa di Buda del mese d'ottobre 1619. Továbbá : Ch' impe-
discono grandemente li commerci". 
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kedö, kinek szekereit, lovait és négyezer forint értékű áruját rabolták el 
törökök. Azonkívül a város is leégett, s a lakosok végtelen nyomorba 
jutottak.2) Maga a vám- és a harminczadszedés is abbamaradt. 

Mikor Bethlen hadai megjelentek Komárom előtt, a lakosság egy 
szívvel-lélekkel hozzája csatlakozott. Reiffenberg várparancsnok látván 
a dolgok fejlődését, Egger Salamon harminczadost a várba rendelte. Ez 
azonban nem engedelmeskedett, hanem a többi komáromival együtt fel-
csapott kurucznak. A komáromiak azonban 1621 máj. elsején újra meg-
hódoltak Ferdinándnak. Egger Salamon erre a hajdúkkal Tatába távozott. 
Reiffenberg a rebellis harminczadost elcsapván, Chref ellenőrt nevezte 
ki helyébe. Ez a Chref saját bevallása szerint, alig tudott valamit 
magyarul, de „az átkozott ribillióban" sokat szenvedett a komáromiak 
részéről. Ez mindenesetre nagy érdeme volt, de azért még sem lett 
belőle harminczados. Az alsó-ausztriai kamara ugyanis nem tűrte, hogy 
Reiffenberg az ő hatáskörébe avatkozzék; keményen kikelt tehát ellene, 
s Egger Salamont csak azért is visszahelyezte hivatalába ! Pedig a 
kamara szerint nyilt lázadása és 332 frtnyi hátraléka miatt megérde-
melte volna a hivatalvesztést. 

Egger tehát maradt. Hivataltársai, kik vele együtt Bethlenhez 
csatlakoztak, már nem voltak oly szerencsések. A szakolczai, sasvári, 
illavai, zsolnai, lévai, újvári, galgóczi, bazini, szentjánosi, újhelyi, tren-
cséni, szempczi, nagyszombati stb. harminczadosok mind elvesztették 
hivatalukat.3) 

1624-ben ujabb panaszok merültek fel Egger ellen. A magyar 
kamara sohasem tudván feledni, hogy a legjelentékenyebb magyar 
harminczadok az alsó-ausztriai kamara alá tartoznak, a mikor csak 
alkalom kínálkozott, élesen kikelt az ott felmerült visszaélések ellen. Igy 
tett 1624 júl. 3-án is. A királyhoz benyújtott jelentése szerint az 
osztrák kamarától függő harminczadosok hihetetlen hanyagsággal vége-
zik teendőiket a kincstár nagy kárára. Megszokott dolog ez már náluk ! 
A komáromi harminczados nem ad királyi vámlevelet, nem erősítteti 
meg ezt felsőbb hatóságával, nem részletezi az árukat. A minap is egy 
kereskedő két társzekér török áruval jött Nagyszombatba, pedig csak 
egy szekérről volt vámlevele. A kamara bizonyságul mellékeli a harmin-
czados törvénytelen vámleveleit. Az egyik igy hangzik: „Paxy János 
von Tyrnau fuert ein Wagen allerley türkische Wahren, davon allhie 
den dreisigist bezahlt. Actum Comorn den 24. Április, Anno 1624. 

i) U. ott. 
3) Orsz. levélt, kamarai levelezések közt a város folyamodványa 1622-ből. 
3) Köz. p. m. levélt. Hungarica 1621. és 1622. évi fasciculusaiban. 
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Salamon Egger. " S ez a Paxy János a következő árukat hozta Komá-
romba: 30 pár karmazsin csizmát (54 tallér ért.), 34 szattyán csizmát 
(24 tal. ért.), 30 vég abaposztót (75 tal. ért.), 120 abanadrágot (42 tal. 
ért.), 10 pár papucsot (10 tal. ért.), 100 szattyán erszényt (18 tal. ért.), 
4 iszákot (4 tal. ért.), 4 rácz takarót (24 tal. ért.), 0 iószőrtakarót (4 tal. 
ért.), 1 selyemtakarót (10 tal. ért.), 40 csomag selyemzsinórt (20 tal. 
ért.), 10 pamutot, 8 abaköpönyeget (20 tal. ért.), 8 bagaziát (16 tal. 
crt.), 2 csomag sáfrányt (3 tal. ért.), 10 levarrt seban-t (15 tal. ért.), 
1 csutorát (6 tal. ért.), 2 darab patyolatot (12 tal. ért.), 6 szőnyeget 
(36 tal. ért.), 30 csomó karmazsint, 10 asszonyi övet (8 tal. ért.), 
204 csomag czérnát (13 tal. ért.), 10 pár gyermekcsizmát, 2 csomag 
női szövetet (7 tal. ért.), 1 darab gránátot, 14 nyerget (42 tal. ért.), 
lószerszámokat (60 tal. ért.), 4 csomag selymet. Ezekért a harminczad 
fejében 26 tallért és 95 dénárt kellett volna fizetnie. Azonkívül a selyem, 
a gránát és a karmazsin adó alá esvén, ezekért külön 5 tallér és 
30 dénár járt volna. *) 

A bepanaszolt Egger azzai vágta ki magát, hogy az árukat és a 
iizetett harminczadot rendszeresen beirta könyveibe. 1629-ben ismét 
bajba keveredett. Ezúttal 268 frt 29 d. miatt akarták öt elcsapni ; de 
ez alkalommal is tisztázta magát, habár már többen pályáztak is 
hivatalára ! 

Ugylátszik a harminczadosság nem rossz hivatal volt ez időben. 
Bár fizetése csak 200 frt körül jár t s hozzá még óvadékot és bizonyos 
vagyonosságot is követeltek tőle, volt elég pályázó minden helyre. Sőt 
még a 120 forinttal javadalmazott ellenőri hivatalt is szívesen el-
vállalták. Különösen kapósak voltak a nagy jövedelmű harminczadok. 
A kinevezést olykor bizonyos föltételekhez is kötötték. Így 1637-ben 
Porger Illést, az ismert történetírót oly feltétellel nevezték ki szakolczai 
harminczadosnak, hogy magyar történetírói munkásságát folytatni 
fogja.2) Elengedhetlen föltétel volt a magyar és latin nyelv tudása. 

IE 

A Bethlen-féle felkelések lecsillapulása után Komárom kereskedelme 
ismét virágzásnak indulván, a vám- és harminczad-bevétel évről-évre 
fokozódik. Van eset, hogy egyszerre 1000 frtot is utalványoznak a 

») U. ott. 
-') U. ott. „in lucubrationibus historiarum annalibusque rerum Ungariearum 

conscribendis eo, quo iam dudum coepit servire et assiduitate porgere, et continuare 
tcneatur". 
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komáromi harminczadból ; söl 1653-bcn 3000 frtot. Még a legrosszabban 
jövedelmező téli hónapokban is, mikor a marhahaj tás teljesen szünetelt, 
elég tisztes bevétel volt. Igv például 1646 okt. 1-töl decz. 31-ig a 
bevétel 625 írt volt, holott a győri harminczad ugyanezen negyedév 
alatt csak 16 frt 41 krt hozott. 

Ez a jövedelemfokozás részben Khradl János Ernő harminczados 
érdeme, aki 1632—1647-ig vezette a hivatalt Komáromban hiven és 
panasz nélkül.1) Utódát Etyelcy Györgyöt szintén magasztalják. Az ö 
idejében (1650) a harminczadhivatal uj és tágas házat kapott.2) Mindkét 
harminczadosnak dolgát nagyban elősegítette Komárom városa. Itt 
ugyanis 1630 óta szigorúan büntették, a ki idegen embert társul fogad 
maga mellé, vagy a ki idegen embernek jószágait szállítja és árulja 
„czégér alatt vagy czégér kivül". Az ilyen személynek összes javait 
lefoglalták a város számára. Igy bűnhődött az is, aki saját vámlevelével 
idegenek jószágait szállította, „mivelhogy de privilegio vagyon az dolog 
és sok költséggel és fáradsággal köllctik oltalmazni". E szerint maga a 
város is rajta volt, hogy idegenek ne élvezhessék többé a komáromi polgárok 
kiváltságait. Hogy a határozatot végre is hajtották, arra több esetet 
találunk a városi jegyzőkönyvekben. Igy 1648-ban Magyar Szabó Mihályt, 
mivel a maga vámlevelével idegen kereskedők jószágait vámmentesen 
szállította, 200 forint büntetésre ítélték. 3) 

A mig a város tőle telhetőleg igyekezett a harminczados és vámos 
dolgát megkönnyíteni, addig a várparancsnok és a katonaság annyi 
igaztalanságot és erőszakosságot vitt végbe, hogy szinte csodálnunk kell, 
hogy akadtak még kereskedők, kik Komáromba jöttek. 

A XVII. században a várparancsnokok a várbirtoknak zálogos urai 
lévén, a szegény lakókkal azt tették, ami nekik tetszett. A földhöz 
ragadt jobbágyoktól nem igen lévén mit elvenniök, a kereskedőket foszto-
gatták. Komárom mellett nem mehetett el senki az ö engedélyük nélkül, 
akár megfizette a vámot, akár nem. S ezt az engedélyt méreg drágán 
árulták! Nem csoda, ha a harminczados azt jelenti, hogy a várkapitány-
nak a kereskedelemből háromszor annyi a jövedelme, mint a királynak ! 

A megye, a város és a harminczados egymásután adják elő a 
sérelmeket, a kamara, a király és az országgyűlés előtt, de fáradozá-
suknak eredménye legjobb esetben csak egy-egy vizsgálat volt. S ennek 
megtörténte után ment minden a régi uton. 

' ) 1647-ben brueki harminczados lesz. Kinevezési okirata felsorolja érdemeit. 
2) Orsz. levélt. Fassio perennalis Jacobi Gruebmüller super domo sua in 

oppido Cornar, pro trie, in 1400 il. 
8) Komárom városi levéltár, a vár. jegyzőkönyvben. Magyar Szabó Mdiály 

»zegény ember lévén, csak 24 forintot vettek meg raj ta . 
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A kereskedést üzö ráczok már 1629-ben azt irták, hogy a katonák 
sokkal rosszabbak a töröknél. „A töröktől — irják — semmi hántásunk 
nem volt, sőt kinek-kinek jó fizetése, áliapolja volt . . . . nagy becsüle-
letünk, praeeminenciánk és az polgársággal való birodalmunk volt."*) 
Még keservesebben panaszkodnak a komáromi polgárok és az idegen 
kereskedők a katonaság részéről szenvedett igazságtalanságok miatt. 
A várparancsnokok, a vajdák s a rendes katonák ugy bántak a keres-
kedőkkel, mintha lopott jószágot szállítottak volna. Megdézsmálták 
áruikat úgy, hogy a hasznot tulajdonkép ök söpörték be. Az ország-
gyűlések hoznak ugyan törvényeket a hatalmaskodások ellen, de azoknak 
semmi foganatjuk sem volt.2) A várkapitányok pedig, ha a komáromiak 
panaszra mentek hozzájuk, rendesen úgy tettek, mint Reiffenberg ö 
excellenciája, aki a szegény lakókkal együtt alázatosan könyörgő városi 
birót majd hogy meg nem ölette. 

Hosszú idő kellett ahhoz, bogy a legfelsőbb helyen is belássák ez 
állapotok tarthatlanságát. A király rendeletére a XVII. század második-
felében két vizsgálatot tartottak a katonaság ellen. Az elsőt a győri 
káptalan végezte 1668-ban. Mindössze 34 tanút hallgattak Komárom-
megye és város legkiválóbb polgárai közül. Ezek egybehangzó vallomása 
szerint a katonák minden személy után egy tallért, minden hajó után 
40—50—60 tallért követelnek. Azelőtt a bőrökért semmit sem köve-
teltek, most ezt is megadóztatják. A felhajtott marhák közül rendcsen 
egyet-kettőt erővel elvesznek. Tiz hordó borért 8 tallért követelnek. 
A török területről jövő ember 6 tallért fizet a várkapitánynak, azon-
kívül egyet az őröknek és a tolmácsnak. Ha szép ökröket hajtanak 
fel, kiválasztják a legjobbakat, s az 50 tallér értékűért 30-at adnak. 
Egy bárka halból 100-at kiválasztanak a főkapitány, 25-öt a viczekapitány 
számára. 500 frt ára halból 40 frt értékűt és egy nagy vizát visznek 
el. A török kereskedőktől minden dolog után kétszer annyit vesznek. 
Ezenkivül még — vallja a 34. tanú — ütik-verik a kereskedőket.3) 

Egy másik ilyen vizsgálat a Puchaim János várkapitány korában 
(1649—1650) és a későbbi időben szokásossá vált követeléseket derítette 
ki. A tanuk vallomása szerint azelőtt, ha a ráczok egy s két öreg hajó 
portékával, avagy tiz-tizenkét szekérrel jöttek, 3 tallért fizettek. Mostan 

' ) Orsz. levélt, kamara i levelezések. 
2) Lásd erre az 1556. Art. 37. 1609., 1618. Art. 6., 1622. Art. 54, aztán az 

1635. é s 1638. országgyűlések határozata i t . Hogy ezek egyikének sem volt foganatja , 
m u t a t j a az 1659. Art. 24., mely arról szól, hogy a várörsóg e l ragadja a piaezra vitt 
árukai , kivágat ja az erdőket, lekaszál tat ja a szénát, adóval terheli a lakókat , vámokat 
szed ra j tuk stb. stb. 

8) Orsz. Lev. Kam. lev. 
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azonban 1) minden személytől, akár gazda, akár szolga hét-hét tallért vesz-
nek, azonkívül a kereskedő-kompániától egy-egy skarlát szőnyeget, véggel 
patyolatot, csizmákat, karmasint, keszkenőket „és csak Isten tudja, mit 
nem kivannak!" Azelőtt, ha valamely hajó portékával alájött, minden 
öreg hordó és láda jószágtól egy aranyat vettek, most pedig egy hajó 
után, még ha két hordó van is csak rajt, 40—60 tallért követelnek s 
négy nap is visszatartják s ugy taksálják, a hogy nekik tetszik. Régente 
a strázsamesterek nem voltak jelen az áruvizsgálatnál, most ott vannak, 
s addig a harminczadost oda sem eresztik, mig ök a maguk részét meg-
nem vették. Marhától azelőtt semmit sem kívántak, most „a fóka(-falka)marha 
közül valamelyet szeretnek, egy és két pár ökröt is kiválasztanak" s 
annyit adnak értük, a mennyit akarnak. Azelőtt a száraz vagy a „sziva-
tolt" hal százából kettőt vettek, most ha például a harminczados 15—16 
forintot vesz, a várban 30—40 frt értékűt követelnek. 

Ilyenek lévén az állapotok, elképzelhetjük a szegény kereskedők 
sorsát. Pedig hát ép ez időben a harminczadosok oly kérlelhetlen és 
éber emberek voltak, hogy vajmi nehéz volt előlük valamit elrejteni. 
Aztán holmi visszaélésektől sem rettentek vissza. Az 1648-i ország-
gyűlés (Art. 88) felemiitvén, hogy az eddigi törvényeket hiába hozták, 
mivel az óvári főharminczad és fiókjai most is a bécsi kamara alá 
tartoznak, sérelemkép azt is felhozza, hogy a harminczadosok —• tehát 
a komáromi is — kénytelenek a vámot és adót osztrák pénzben szedni, 
aztán minden eladott marha után a harminczadon kivül még két garast 
vesznek (Stuckgeld), nem engedik meg a mészárosoknak a marha össze-
vásárlását, jogtalanul szedik a száraz és másféle vámokat ! Mindezeket 
a 88. és 95. törvényczikk megszüntetni rendeli.2) 

A komáromi harminczados Etyeky György e törvények életbe-
lépésekor meghalván, helyét volt ellenőrével, Kajdácsyval töltötték be. 
Ez a Kajdácsy szigorú és kérlelhetlen ember volt, de a komáromiak 
előtt még félelmesebb volt „kontrája" azaz ellenőre, Kőszeghy Ádám, a 
kit ugyanekker neveztek ki annak. Kajdácsy, hogy minél több jövedelmet 
mutathasson ki, még az előre kiutalványozott összegek fizetését is meg-
tagadta. Igy midőn a király 3000 frtot rendelt a komáromi harminczadból 
a vár javítására, Kajdácsy a várkapitány többszörös felszólítására sem 
fizette ki. A megkérdezett kamara mindössze annyit felelt a királynak, 
hogy ilyen dolog már máskor is és másutt is megtörtént.3) 

') Ugy látszik Hoffkirclien korában 1670 körül. 
2) Oesterreich .4) 17348 fase.-ban számos ezekre vonatkozó adat van a köz. 

p. m. levéltárában. 
3) Köz. p. m. levélt. Hungarica 1653 febr. 5. 
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Kár az óvári föharminczad alá tartozó többi vámnál és harmin-
czadnál is meglehetős rend uralkodott, a magyar kamara 1652-ben és 
1653-ban ismét éles támadást intézett a vezető alsó-ausztriai kamara és 
az alatta lévő harminczadot el len.1) Szerinte a harminczadosok 
rosszul vezetik az ügykezelést, nem értik a kereskedelmi czikkek árának 
felbecsülését, s nem látják a bécsi mázsálóház csalásait ! Ez utóbbi ugyanis 
a magyar kincstár nagy kárára erősen kedvez az osztrák és idegen 
kereskedőknek. Amint ezek Bécsbe jönnek, a mázsálóházban megbecsülik 
az árukat, még pedig ugy, hogy semmi külömbséget nem tesznek a 
különféle fajokban, 24 rőfös végnek irják azt, a miben 50—60 röf van, 
néhány forint értékűnek, a mit a kereskedők 40—50 frtért adnak el. 
így aztán megesik, hogy a magyar harminczadosok 20 dénárt vesznek 
olyan áru után, melynek 20—50 frt értéke van, s mint közönséges 
vásznat adóztatják a drága damaszk, karmasin, skarlát, gránát, simozan, 
rázsa és stammel szöveteket. így minden vég szövet után a magyar 
kincstárnak jelentékeny kárt okoznak. így tesz a bécsi mázsálóház a 
nürnbergi kereskedők áruival is, 25 frtra becsüli, ami 100-at ér. S eme 
csalárd eljárása mellett, négy éve már, hogy jelentést sem adott 
be a magyar kamarának. 

A kamara emez éles felterjesztésére 1653 márcz. 10-én adta meg 
Ferdinánd a választ. Ebben azonban szó sincs a bécsi mázsálóházról, 
söt még az osztrák kamara alá tartozó harminczadokat sem emliti, 
hanem csak a magyar kamara harminczadai ellen emel kifogásokat s 
ezek orvoslására ad utasításokat. 

Eszerint az alsó-ausztriai kamara alá tartozó harminczadoknál, s 
igy a komárominál, nem találtak kifogásolni valót. Ha az évről-évre 
emelkedő bevételeket tekintjük, akkor csakugyan nem is lehetett szó 
kifogásokról. A megkoppasztott kereskedők és polgárok azonban más 
véleményen voltak. Ők Kajdácsy után Köszeghy Ádám harminczados 
ellen elég sok panaszszal álltak elő. Ugy látszik, Köszeghy a várkatona-
ságtól vette a példát, miként kell a jövedelmet szaporítani. Igaz ugyan, 
hogy néhány év alatt megháromszorozta a vám- és harminczadjöve-
delmct, de miként tette, arról az ellene benyújtott panaszok adnak hü 
képet. Már 1662-ben Kerekes András kamarai tanácsos vizsgálatot 
inditott ellene, mely alkalommal a következő dolgokkal vádolták öt a 
komáromiak: „a kereskedő embereknek sovaiból amennyit akar, válo-
gatván, elhozatja sovokat, amint tetszik, ugy veti meg az árát nekik." 

<) U. ott. 
2) Köz. p. m. levélt. Hungarica. 1053 márc. 10. Ratisbonn. Mollékelve van a 

„llung. Camer. Inst. project, pars" is. 
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Behozván a révbért, a révészek kényük-kedvük szerint járnak el, s 
„mind külső, mind belső ember tö r megveszik azt. Vásár idején lovon 
kimenvén, sógorával együtt szedi be a pénzt, s teszi a pénztárba. 
„A Stuckgeldet duplummal veszi be, t. i. minden sertésmarhától egy 
garast, holott más tisztekben bokrától adnak annyit." A sógorát helyet-
teséve tette. Gór István komáromi kereskedőnek 25 sovát vitette el, 
Szabó Mártonnak pedig 12 zsák gabonáját, pedig nem is Törökországból 
való volt. A dézsmazabot házánál csépeltette. Mérője egy fertálylyal 
nagyobb volt a városinál, de mikor beszolgáltatta, a rendesnél is kisebb 
mértékkel mérte a gabonát. 40 frt birság alatt megparancsolta a sze-
gény népnek, hogy vadakat hozzanak. Az átkelésnél is újításokat lép-
tetett életbe. A komáromi városi személy az „instructio nautalis" szerint 
az átkelésnél 1 pénzt fizetett ; ökör, ló és harmadfű tulok után 2 dénárt, 
tavalyi vehemtől vagy tinótól 2 d.-t, eladásra szánt szekér jószágtól 
20 dénárt. A nem komáromiak mindezeknek kétszeresét fizették. l) 

Kerekes tanácsos meghallgatván a panaszokat, rábírta a lakókat, 
hogy bizonyos föntartással mondjanak le Köszeghy egyéb kihágásainak 
megtorlásáról. Egyúttal megállapodást hozott létre a harminczados és a 
város között.2) E szerint a stukgeld szedése, melyet 1648óta a törvény 
is büntetéssel sújtott, betiltatott, úgyszintén a terhes szekerektől behajtott 
20 dénár szedése is. A só után a harminczadot nem sóban, hanem 
pénzben kell megvennie, még pedig a törvényes „vectigal" szerint. 
0 maga nem kereskedhetik sóval. A piaezra hozott élelmi czikkek után 
nem szabad harminczadot szednie. 

Ugyanez évben a számvevőszék is vizsgálatot indított ellene bizo-
nyos eladott marhák miatt. Királysághy János szolgabíró hallgatta ki a 
feleket. Bár a vallomások elég terhelők voltak, a harminczadosnak ez 
alkalommal sem esett baja. Hibáit, erőszakoskodásait elnézték érde-
meiért. Mert há t ilyenek nélkül sein szűkölködött. Számadásait pontosan 
vezette, a jövedelmet évről-évre fokozta, hátralékban nem volt sohase. 
Pedig ez időben általános volt a panasz a harminczadjövedelmek roha-
mos apadása miatt. 1669-ben például a magyar kamara összes harmin-
czadai csak 88.214 frt 50 dénárt hoztak, nem számítván a 8180 frt 
50 d. hátrálékot. Azelőtt a magyaróvári föharminczad egymaga többet 
hozott ennél. Sőt a kis szempezi harminezad is közel 60 ezer forintot 
jövedelmezett ! 3 ) Ép ezért Lipót el is rendelte, hogy a kamarák adják 

') Orsz. levélt, kamarai iratok. 
2) U. ott 1662. decz. 9.-én. 
8) Nemzeti Muzeum kézirattára, Folio Lat. 880. sz. 1588-ban 54.374 frt volt a 

bevétel a hátrálék nélkül. 
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okát ez apadásnak, s mutassák ki tiz évről az összes harminczad-
jövedelmet. 

A jövedelem hanyatlásának okát nem volt nehéz kitalálni. A magyar 
marhakereskedés egy század alatt hihetetlen arányokban aláhanyatlott. 
A politikai s más egyéb viszonyok szintén közreműködtek a kereske-
delem megrontásában. Igy hát semmi meglepő sincs a kamarák részéről 
fölterjesztett számadásokban. A magyar kamara 42 harminczad jöve-
delmét mutatta ki; e számban benfoglaltatnak a magyaróvári föhar-
minczad és fiókjai is. 1660-tól 1670-ig, vagyis tiz év alatt ezek összesen 
1,305.198 frt 48 dénárt jövedelmeztek.1) A szepesi kamara ugyanez 
idö alatt 470.464 frt 891A dénárt hozott.2) 

A komáromi harminczad a magyar kamara által kimutatott 42 har-
minczad közt jövedelmezőségre nézve az ötödik helyen áll. Csak a 
pozsonyi, óvári, beszterczebányai és a győri (211.958 frt 52 d.) múlja 
felül. Az egyes évek szerint igy változik a komáromiak bevétele : 

Rendes harminczadból : Félharniinczadból : 

1660 3863 frt 83 d. 1854 frt 37 d 
1661 4331 55 97 55 1432 n 54Va 55 

1662 3904 55 65 11 1511 55 05 55 

1663 2022 55 19 55 742 55 32 55 

1664 2346 55 047a 55 964 55 00
 

-M
 

tc
 

55 

1665 5465 55 45 » 2287 » 57 55 

1666 3442 55 6 2 0 2 55 2123 » 86 55 

1667 6995 55 0 7 3 / 2 55 2592 51 7 2 Va 55 

1668 6733 55 36 55 4307 55 487* 55 

1669 6442 55 087a » 3854 55 02 55 

1670 8357 » 2102 » 3184 55 117a 55 

Összesen 53704 frt 49 Va d. 24854 frt 93 Va d. 

Azaz a tiz év alatt 78.559 frt 43 dénár volt a bevétel.3) Ez az összeg 
fényesen igazolja Komárom kereskedelmének élénkségét és folytonos 
emelkedését. Pedig éppen ezen tiz év nem volt valami kedvező idö a 
kereskedésre. A katonák, s főleg a várkapitányok erőszakoskodásai és 
zsarolásai ugyanis napról-napra tűrhetetlenebbekké lőnek. Kezdetét vette 
Komárom zsarnokának, Hoffkirchen grófnak uralma. 

9 Köz. p. m. levélt. Extractus summarius proventuum ab anno 1660 usque 
ad finem 1670. ad perceptoratum Camerae Hung. Poson. administ. 

2) U. ott. Extract, summarius 1660—1670. ad perceptoratum Camerae Scepu-
sionsis administ. 

8) U. ott Hungarica 14577. fase. 
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E szomorú időszak, melyben az igazságot és jogot lábbal tiporták, 
s mely Komárom évkönyveinek leggyászosabb lapjait tölti be, Köszeghy 
harminczadost is elbuktatta. A magyar kamara minden előzetes vizs-
gálat nélkül, egyszerű följelentésre megfosztotta öt hivatalától. Midőn 
emiatt ö felsége a kamarát megrótta, s kijelentette, hogy az ö tudta 
nélkül senkit sem foszthat meg hivatalától, a tanácstagok az elmozdítás 
okául ezeket terjesztették föl : Köszeghy tolvaj, mert egy bécsi keres-
kedőtől 105 frtot vett harminczad fejében s könyvében csak 12 frt 
491 ;•> dénárt vezetett be. Sodomai életet folytat s emiatt az esztergomi 
érsek vizsgálatot indított ellene. Szövetségben van az ördöggel és szelle-
mekkel s a bűbájos mesterséget nyilvánosan üzi. *) A szerzeteseket, 
illetve a jezsuitákat gyalázatos vádakkal illette. 

Köszeghy mindezeket alávaló rágalmaknak nyilvánította s 1672 jul. 
20-án ő felségéhez folyamodott, elmondván a hallatlan igazságtalanságot, 
ami vele történt.2) 

A király vizsgálatot rendelt el, de a kamara ezt nem hajtotta végre, 
hanem Wonneth Farkas ellenőrt kinevezte komáromi liarminczadosnak. 
Lipót azonban e kinevezést megsemmisítette s az udvari kamara aján-
latára Moller Vilmost nevezte ki komáromi harminczadosnak.3) Ez 
azonban, ismervén a viszonyokat, nem fogadta el a kinevezést, s igy 
mégis Wonneth Farkas lön Köszeghy utódává. 

A szegény Köszeghy sohasem tudta meg, miért fosztották meg 
kenyerétől. 1674-ben a megüresedett győri harminczadért folyamodván, 
elmondta, hogy ináig sem tudja, mivel szolgált rá az elcsapásra. Húsz 
évig volt komáromi harminczados, az átkelési pénzt évi 8—900 
forinttal, a harminczadot 2—3000 forinttal növelte. S mi jutalma e 
hosszú idő a la t t ? Gyűlölet és verés!4) Az elmúlt évben, midőn a har-
minczadot beszolgáltatta, 400 frtot és két szolgát raboltak el tőle a 
törökök, s a kárt a magáéból kellett megtérítenie. Öreg, meg-
tört ember már, nincs miből élnie, nincs miből gyermekeit eltartania ! 
Segélyt vagy hivatalt kér.5) Folyamodványát melegen támogatta Pálffy 
Miklós és az esztergomi érsek ! Ez utóbbit csak azért emiitjük, hogy 
láthassuk, mennyi alapja volt a kamara fentebb emiitett vádjának. 

fi U. ott. „In Jore omnium pro liomine cum dacmone consortium habentc, 
arteque et praestigiis magicis pollentc non obscuris indiciis palam traducebatur" etc. 

2) U. ott. Hungarica fase. 14578. „se inauditum absque ulla causa, neque 
communieatis sibi rationibus punctisquc propterque officio tricesimatus destitutum 
ac privatum esse". 

8) U. ott Leopold, resolutio an die Ung. Kammer 1672. jun. 21. 
fi Hivatalos működése közben többször megvertek, 
•fi U. ott. Hungarica 14586. fase. 
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A kamara nagyon röviden válaszolt Kőszeghy folyamodványára : a 
győri harminczadosságot nem adhatja oda, segélyt nem utalványozhat. 
Az ügy ezzel be volt fejezve. 

Kőszeghy utódjának, Wonneth Farkasnak is meggyült a baja. 
1 tolfkirchennek s a katonáknak hallatlan visszaélései lehetetlenné tették, 
hogy hivatalában eljárjon.1) Maga a várparancsnok hajókkal szállította 
az árukat török területre, a kereskedőktől pedig kétszer annyit vett, 
mint a harminczados. Mig 1672-ben a harminczadjövedelem 8424 frt 
913A d.-ra rúgott, addig a következő években már csak 5—6000 forint 
közt ingadozott. 

Ugyanennyi volt a jövedelem Bencze György harminczadossága 
idején is. Ö 1690-től kezdve viselte e hivatalt. Nem volt jobb elődeinél. 
Erőszakoskodásai miatt Komárom városa kétszer is panaszt emeit ellene 
(1697. és 1698-ban) persze minden eredmény nélkül. Az ö hivatalosko-
dása idején vette bérbe Zichy István 1691-ben az átkelési és révjogot. 
Bencze György ez alkalommal húsz évről részletes kimutatást készített. 
1670-től 1690-ig az átkelési dijakból 18051 frt 37 dénár folyt be.2) 
Ugyanezen husz év alatt a vámjövedelem 16.715 frt 50 dénárra rúgott. 
Ügy a vám, mint a révjövedelem folyton ingadozott ; békében jelen-
tékeny összeget tett ki, de háborús időben nagyon megcsappant. Igy 
1683-ban és a következő pár évben a vámjövedelem másfélszáz forint 
körül ingadozott, de már 1688-ban 2293 frtig emelkedett.8) De nem-
csak a háborúnak, hanem Holfkirchen várparancsnok kezeinek nyoma is 
meglátszik a bevételeken. Amint ő 1672-ben inegkezte a protestánsok 
üldözését és a városból való kiűzését, a bevétel egyszerre ezer forinttal 
csökkent. Ugyanő a zsidókat is kiüldözte Komáromból. Pedig ez időben 
már több jelentékeny zsidó czég űzött itt élénk kereskedést. Távozá-

' ) U. ott. Wonneth és Lang Ádám ellenőr a kamarához. 
2) Orsz. levélt. Kamarai lev. Evek szerint igy változott a bevétel : 1670-ben 

733 frt 91 d., 1671-ben: 781 frt 82 d., 1672-ben: 454 frt 45 d., 1673-ban: 886 frt, 
1674-ben: 920 frt 40 d., 1675-ben: 839 frt 62 d., 1676-ban: 1015 frt 2 d., 1677-ben: 
966 frt 64 d., 1678-ban: 962 frt 14 d., 1679-ben: 1128 frt 35 d., 1680-ban: 1072 frt 
14 d., 1681-ben: 1081 frt 97 d., 1682-ben: 1325 frt 21 d., 1683-ban: 433 frt 5 d., 
1684-ben: 372 frt 5 d„ 1685-ben: 420 frt 30 d., 1686-ban: 1010 frt 84 d., 1687-ben: 
1084 fr t 27 d„ 1688-ban: 1141 frt 60 d. és 1690. évben 1443 frt. 

8) U. ott. Évek szerint 1670-től fogva ilyen arányban folyt be a vám : 
1670-ben: 764 frt 33 d., 1671-ben: 1579 frt 40 d.. 1672-ben: 414 frt 52'/2 d., 
1673-ben: 722 frt l4'/2 d., 1674-ben: 838 frt 53V2 d., 1675-ben: 167 frt 38 d., 
1676-ban: 347 frt 22Ve d., 1677-ben: 735 frt 64'/3 d., 1678-ban: 651 frt 26'/2 d., 
1079-ben: 549 frt 16 d., 1680-ban: 630 frt 80 d., 1681-ben: 566 frt 25 d., 1682-ben: 
256 frt. 414/2 d., 1683-ban: 158 frt 94 d., 1684-ben: 146 fr t 76V2 d., 1685-ben: 173 frt 
87 d., 1685-ban : 512 frt 29 d., 1687-ben: 1735 frt 64 d., 1688-ban: 2293 frt 34 d., 
1689-ben : 1363 frt 94 d. és 1690-ben: 536 frt 86 d. 
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sukat annyira megérezte a város, hogy általános volt emiatt a panasz. 
Hoffkirchen úgy akart a bajon segíteni, hogy a következő fenyegető 
levelet irta a városnak : „Tudjátok, hogy én Komáromból minden zsidót 
kikergettem ! Most mind a három státus panaszkodik, hogy a kereskedők 
méreg drágán áruinak mindent. Ha olcsóért nem adjátok az árukat, 
visszahozom a zsidókat." *) 

A töröknek Komárom vidékéről való elüzetése után a kereskedők 
bátrabban kereshették föl a várost. 1692 óta HofTkirchentől sem kellett 
már félniök, elment pihenni őseihez. A kedvező körülmények mellett 
évről-évre több és több német iparos és kereskedő települ le a város-
ban. Voltak itt gazdag és nagy összeköttetésekkel dicsekedő kereskedők. 
Tudjuk, hogy mikor 1702-ben kísérletet tettek a dohány-monopolium be-
hozatalával, az egész országban csak a komáromi kereskedők mertek a 
vállalatba bocsátkozni. Toílius, ki ez időben (1687) keresztül utazott 
Komáromon, azt i r ja : a lakók igen gazdagok; nagy bőség és jólét ural-
kodik mindenben ; azért az élet talán seholse vígabb, mint e városban ! 

Emelkedő kereskedelme mellett szól az a körülmény is, hogy heti 
baromvásár tarthatásáért folyamodott. Ezt bizonyítja a pozsonyi kamará-
nak 1695 márcz. 10-i rendelete is. Eszerint a komáromi és győri 
marhakereskedők annyi barmot vásárolnak össze, hogy az országban 
hús-szükség miatt panaszkodnak. Az alföldi nagy gúlyatulajdonosokat, 
akik a városokba akarják hajtani marháikat, messze földön fölkeresik, 
30 mértföldre is elibük mennek, az utolsó harminczadokon túl is s 
marháikat olcsóért megveszik. De nem hajtják a városokra, hanem 
addig a legelőkön tartják, mig jó á rér t eladhatják. Elmennek Erdélybe 
is, följárják a falvakat s megvesznek mindent, mielőtt az eladó a har-
minczadot megfizette. S vagy a negyedik kézen van már a marha, mikor 
a harminczadot meglehet rajtuk venni. 

Az ilyen komáromi és gvöri kereskedőket — irja a kamara — 
el kell fogatni, s lábas jószágaikat lefoglalni.2) 

E rendelettel egy időben a kamara a komáromi harminczados 
visszaéléseivel is foglalkozott. Ez egyszer nem a komáromiak, hanem 
az összes kereskedők panaszolták be Bencze Györgyöt erőszakoskodásai 
miatt. A kamara, hogy a viszályt megszüntesse, hosszabb utasítást 
adott a harminczadosnak az ujonnan forgalomba jött árukról és a pálin-
káról. Ez utasitás szerint az 1672. szept. 20.-Í és az 1675 szept. 15-i 
osztrák vámtariffához kell tartania magát ; ha pedig az uj árukról ezek 
sem adnak utasítást, akkor érték után kell kivetni a harminczadot.3) 

D Városi levéltár. 1690. jan. 29. Bécs. Ez évi fasciculusban. 
3) Nemzeti Muzeum kézirattára, Folio Lat. 893. sz. 
8) Köz. p. m. levélt. Hungarica 14710. fase. 
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Rencze Györgyön kivül még egy harminczadosa volt e században 
Komáromnak : Danczy István volt ez, aki — ha Komáromnak panasza 
után indulunk — rosszabb volt valamennyi elődénél. Már 1697 aug. 8-án 
súlyos kihágásokkal vádolja öt Nagy Mihály, Komárom helyettes birája. 
A következő évben megismétli a város a panaszokat. Ez sem használt. 
A panaszok még a következő században is állandóan napirenden 
maradtak. 

G a z d a s á g t ö r t é n e l m i S z e m l e 1898. 32 



ADATOK. 

UTASÍTÁS A RÓNASZÉKI SÓKAMARA-ISPÁN RÉSZÉRE 1591-BÖL. 

Inslrutio egregio Andrene literato Zigetg, praefecto camere salis 
Rhonensis in Maramaros, iuxta quam se in officio sibi commésso gerere 
debeat. Data 26. die mensis Novembris. Iuxta vetus calendarium 
anno 1591. 

Meggondolván és tekénlvén mi az mi jámbor szolgánknak, Szigeti 
András deáknak hívségit, jámborságát és gondviselését, bízzuk reája az 
mi maramarusi. sócamoránknak gondja viselését ilyen instructióval. 

Először, a sóvágatásra szorgalmatos gondja legyen és mennél több 
sót vágathat azon legyen az három városbéli sóvágókkal, bogy a só 
fogyatkozása miá, minékünk kárunk ne következzék ; és a sóvágástól 
úgy fizessen, az mint az régi szokás és rendtartás volt, tudniillik minden 
112 sótul 20 pénzt ; az aknákat peneg békerítve tartsa mind és kedig 
erős kerítíssel és két kapunál többet ne hagyjon rajta. 

Minden sóvágó, valamely nap sót vág, az régi szokás szerint 
mindennap az kovácsnak 4—4 sót ád munkájáirt , melyet az camora-
ispán az kovácstól béváltson ötivel egy pinzen ; mikor kedig afféle sónak 
a száma ötvenig telik, arra egy sót tartozik az kovács vetni, melyet 
rójának (roya) hínak ; ha százra telik, két sót. 

Azonképen minden sóvágó az fürdősnek mindennap tartozik meg-
adni az régi szokás szerint az 2—-2 sót az mely nap vág ; melynek 
béváltásának azon módja vagyon, mint az kovácsoknak. 

Ismég mindennap, az mely nap sóvágók sót vágnak, tartozik 
minden sóvágó 2 sót vágni, melyet Isten savának hínak; ezeket is az 
kamoraispán béváltsa azon móddal, mint a kovácstól, csakhogy ezeknek 
félsava nincsen. 

Minden sóvágó minden szombaton 2—2 sót ad az gazdaságért, 
mely sónak mindenikét másfél pénzen váltsa bé régi szokás szerint az 
gazdától. 

Volt ilyen szokás is ennek elölte, mely nem régen költ volt, hogy 
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minen sóvágó minden szombaton 1 — 1 nagy sót hozott fel az aknából, 
mely 3 vagy 4 sót meglőtt volna és ő maga adta el, akinek akarta ; 
mely az mi jövedelmünknek igen káros volt. Akarjuk azért, parancsoljuk 
is, hogy az a szokás letítessék mindenestől fogva : hanem minden 
sóvágó minden szombaton 2 szám sót vágjon magának és felhozza az 
aknából, melyeknek mindenikét az kamoraispán ugyanott az akna felett 
2—2 pénzen váltsa bé tülök. 

Az posztó-só1) bevitelében is ilyen szokás volt, hogy minden sóvá-
gónak esztendőben adtanak az posztóirt 100 sót, melyet ök úgy vág-
tanak, az mint akartak, ö magok adták el. Ennek utána azért nem 
akarjuk, hogy ez szertartás legyen, hanem minden sóvágónak az 
poszlóirt 3 forintot adjanak, jóllehet az erdélyi aknákon csak 2 forintot 
adnak. 

Az két sóvágó-bírónak régi szokás szerint az 1000 sót az kamora-
ispán minden esztendőben az szám-sóbul megadjon, melyeket ö magok 
ne adhassanak el, hanem béváltsa tülök. 

Az tömény-sóra 2) fizetést is, azaz minden tízezer sóbid 11 sót adni 
megengedtük, melyet ö magok ne adhassanak el ; mindazáltal, ha a 
kamoraispán oly módot találhat benne, hogy haszunukkal váltsa bé 
tülök, azt is. 

Az bíró-áldomás-sót is minden Mindszent napjára 66 sót adván, 
megengedtük, melyet ö magok eladhassanak, de ha lehet azokat is bé-
váltsa tülök jó módjával. 

Az nígy innepre mindenikre az nígy magyarországi fél hordó bort, 
avagy két erdélyi hordó bort az sóvágóknak megadja régi szokás 
szerint. 

Az vágó-ökröket is minden innepre, az nígy forintot is és az 
kenvírírt két forintot az camoraispán megadja az sóvágóknak. 

Az nyólez sóbéhordólcnak minden esztendőben 100—100 sójok járt, 
melyet ö magok adtanak el, de az camoraispán ezután azokat béváltsa 
tülök, mert nem jó két kamorának lenni. 

Az sóbéhordástól való fizetést is, minden 100 sótól másfél pénzt 
adván, helyén hagytuk. 

A sóeladásban peneg ilyen módja legyen, hogy az camorán 
minden 100 sót 3 forinton adjon el, föl-sót ötöt adjon reája, de 
ebben úgy cselekedjék, bogy sem atyafiúságot, sem barátságot, 

' ) A sóvágók ruházatára . 
a) Ez az árpádkori oklevelekben oly gyakran előforduló timimis, azaz 10,000 kősó. 

Eredetére török szó, ebből ered a mi töménytelen szavunk is. 
32* 
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ne nizzen és senkinek az sónak az javát ki ne válogassa, hanei.i min-
dennek egyaránt adjon. 

Az milliének*) és darabnak eladásában ugyanazon rendtartás 
legyen mint ennek előtte: Egy lótereh milliót 14 pínzen, egy lútereh 
darabot 20 pínzen adjon. 

Az mikor az camorához való jobbágyok szolgálatra mennek az 
aknához, ételek legyen mint ennek előtte; az bírónak peneg minden 
bémenelelire két czipója járjon mint ezelőtt. 

A mikor a sóvágó bírák lajtorjákat csinálnak, kötöznek, lajtorja-
fogakat ütnek ki, sóvirágot levernek és egyéb szüksíges dolgokat meg-
csinálnak, azoknak az elrendelt fizetés szerint megfizessen, de az fele 
fizetésről az sóvágó bíráktól testimoniumot vegyen, melyet számadása-
koron előhozzon. 

A huszti vicáriusnak az régi szokás szerint esztendőben az 2000 sót 
megadja, de ö maga hordassa el, ne az mi jobbágyunkkal. 

A szigeti predicátornak az mely sót az sóvágók adnak, azt ö maga 
hordassa el mint ezelőtt. 

A nemes nípeknek, kik az utakat csinálják, házok szüksígiro 
milliót és darabot adjon az régi szokott mód szerint. 

Az alsó-bányaiak nemes népek jobbágyi, kik az Lenapataka rítit 
megkaszálják, azoknak ha három nap kaszálnak is, többet ne adjon, 
hanem mindeniknek csak egy lútereh milliót. 

Ha mikor az városokról az aknán művesek lesznek, sendelyeznek, 
gépelt csinálnak, az mi egyéb naponként való aprólík szükség meg-
csinálják, azoknak megfizessen az régi mód és szokás szerint. 

Az akna körül való szénégetésére 25 forintot rendeltünk egy esz-
tendőre, ha kedig kevesebbel megíri, az az ő industriája. 

Az mi restantia-só arra kívöl vagyon, annak bészedésére nem 
szüksíg külön fizetett embert az camoraispánnak tartani, mert minékünk 
az várban elég szolgánk és fizetett népünk vagyon Husztban; találja 
meg az mi capitánunkat felőle és azokban igaz annyit bocsáthat az 
restantia-bészedésre, az mennyi szükség. 

Az só-hajóknak idején való megcsináltatására, elkészítésére, alá-
bocsátására szorgalmatos gondja legyen és azon igyekezzék, hogy 
azoknak alábocsátása mennél hasznosabb és kevesebb költséggel lehessen. 

Minden dolgokban kedig, az melyek az mi házunkat és szüksé-
günket nízik, melyekre ő elég nem volna, az mi huszti capitánunkat, 
az vitézlő Komis Gáspárt megtalálja és ö tüle értsen azokból ; viszontag 

9 Millye = sólörmelck. 
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az mi megnevezett capitánunk is azokba, melyek az mi házunkat és 
javunkat nízik, mind(en) segétséggel legyen az camo(r)aispánnak. 

Hogyha peneg oly szüksíges dolog írkeznék és törtínnék az mi 
várunkhoz, úgymint épétések, avagy egyéb szükséges dolgoknak meg-
szerzése és vétele, melyeknek megszerzésének az mi camoránk hasz-
nából és jövedelméből kellene meglenni és azokról az mi capitánunk 
cédulája által megtalálja, tehát az kainoraispán számadásakoron elő-
hozzon ; de az capitan cédulái olyak legyenek, melyeken ő maga keze 
írása legyen; ha peneg az capitan kívánsága felettébb valónak tet(sz)enék 
neki, minket requiráljon felöle és értísü(n)kre adja ; kihűl mi tőlünk 
tanúsága lészen. 

Az mely darab sókat számban adna, hogy az eladáskor történek 
el, azoknak eladásáról kilömb számot tartson és azon igyekezzék, hogy 
nem sokkal kevesebb áron adja el, mintha egész sók volnának. 

Sem élést és semmit egyebet darabon és millién ne vegyen, hanem 
kész pínzen és regcstumba béírja, számot adjon rúla. 

Senkinek az elrendelt fizetésen kivöl semmit ne fizessen, mert 
számba nem veszszük tüle. 

Az számos és lapátos, azt akarjuk, hogy minékünk hitesek legyenek. 
Lészen ez tisztnek gondja viselésére esztendétig 200 forintja : 
Az számosnak 24 forintja. 
Az lapátosnak 12 forint. 
Kulcsárnak, ki sáfár is 12 forint. 
Egy sütö-asszonynak 6 forint. 
Egy szakácsnak 10 forint. 
Egy béresnek ruházatjával 12 forint. 
Ezeken kivöl több személyekre való fizetés ott az aknán ne 

legyen. 
Őmagának ötödmagával és ez megírt személyekkel az nígy gépelyessel 

is asztalára lészen esztendeig 220 véka búzája, azzal az minémő véká-
val ott az aknán élnek. 

4 erdélyi hordó bora. 
16 véka köles kásának. 
Szalonna 10, avagy 10 disznó. 
Ürü 4 0 ; saj t 12. 
Vaj 16 iteze. 
Az élés felől peneg minket idején megtaláljon, hogy az dézsmákból 

subveniálhassunk neki. 
Lencse, borsó 6 véka. 
Papirosra 2 forint. 
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Füszerszámra 20 és egyéb aprólík-vítelre 50 forint. Az őmaga 
lovaira 75 véka zab ; az kenyérhordó és gépelyes lovakra való zab-
költést az ő industriájára bíztuk. 

Esztendeje eltelvén, tartozzék minékünk számot adni. 
Datum Albae Juliae, die et anno suprascriptis. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályában Istruct. fase. 6. n° 170. alatt. 



GRÓF NÁDASDY FERENCZ UTASÍTÁSA HOLLANDI VÁSÁRLÁSAI 
FELÖL 1665-BEN. 

I n s t r u c t i o n 

n a c h w e l c h e r s i e h H e r r P e t r u s B i n a r d v n d H e r r G e o r g 
W i b n e r a u f d e n j e t z t v o r g e n o h m b e n e n N i d e r l e n d i -

s c h e n R a i s z v e r h a l t e n s o l l e n . 

Erstlich. Geben wir Ihnen durch den Wexl sowohl auf die Vn-
eosten als EinkaufTung anderer Nuzung vndt Notwendigkeiten in einer 
summa 2000 Guldten rein ; aus diesen solle er Herr Binard vnd Herr Wibner 
vor allen vnd ieden 4 gnete Gesellen mit sich bringen, die der Bueh-
drukherey-kunst wohl erfahren vnd gleich bey deren Ankhunfft zu den 
Buehdrukherey anfangen mögen. 

Anderten, 2 oder 3 in Holz geschnittene Alphabeth vnd andere 
zu der Buehdrukherey gehörige stukhe. 

Drittens. Die Wasser-Müllen von Anibsterdam, die keineswegs 
vergessen, sonder mit sich herausbringen. Was aber die Masqnetten-
Canon anbelangt, selbige dörfen auf diesen Raisz nit herausgebracht, sonder 
künfftig wo solche zu finden vnd mit wembe darüber zu correspondirn, 
ein Anstaldt gemacht werden. 

Viertens. Sollen auch gedacht sein, dass Sie vns etwas von 
khöstlichen Blumen-stökh mitbringen vnd solches vieleicht wohl vmbsonst 
bekhomben khönnen, als Tulipán, Nägl, Animoni Ramuncolos, dass sie 
aber etwas nambhalftes vnd über 20 oder 25 Taller einkhauffen sollen, 
ist es ganz vnnötig, sonder wan etwas aus denen Gerten vorkhomben 
möchte uns einen Correspondenten bestellen, durch wembo wir solche, 
vnsern Belieben nach künfftig an vns bringen mögen. 

Fünfftcns. Dan sollen Sie von Brüssel 2 Handt-Mühl mitbringen, 
welche aldorth vmb ain schlechtes zu bekhomben. 

Sechstens. Wan sie einen gneten Maller, Blumen-Gertlner vnd 
undten Jäger bekhomben mechten, so vns vor tenglich vnd nuzlieh 
mochte erkhent werden können, Sie solche mit sich herausbringen. 
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Siebendens. Sollen Sie fleissig vnd embsig nachforschen, trachten 
vnd schauen, was aus denselbigen Landten in dise, vnd disen in die-
selbige mögen verführt, gegen einander niizlich verwexlet, vnd vns der 
beste Nuzen geschaft werden ; worüber Sie ihren Dexteritet nach, vns 
ein rümblichen Bericht mitbringen sollen. 

Achtens. Wan etwas hochnutzliches vorkhomben möchte, vnd Sie 
solches in Ermanglung des Geldes nix erkhauffen khundten sollen, Sie 
vns eillents berichten das wir das Capital durch den Wexl eylferdig 
vermehren khönnen. 

Neundens. Wirdt Herr Petro Binard zu Abstaltung seiner Schuldten 
300 fl. vndt Auslesung eines versetzten Bildes 100 taller, in summa 
300 taller aus dem Capital zunehmben williget, doch das er Herr 
Wibner dorüber bescheine. 

Zehendens. Wann etwas über Einkbaulfung der nuzlichsten Sachen 
an Geldt überbleiben möchte, khönnen Sie etwas von köstlichen Malle-
reyen bis in die 100 thaller einkauften. 

Ailfftens. Sollen Sie bey dem Uhrmacher Sayler genandt, vns 
ein kleines Vhrl am Hals zu tragen erkauften, welches auf disen 
modum, wie alle seine Werkh, auf das allerbeste solle gemacht werden, 
wan aber keines fortig wehr, eines anfrümben, und einen aus den 
aldortigen Kaufleithen anvertrauen, der vns solches überlifere. 

Zwelfften. Wegen der sowol rauhen als ausgearbeiten oder 
pollirten Edlstain als Rubin vnd Diemandt, sollen Sie ein gewissen 
Correspondenten zu Andorff oder Ambsterdamb bestellen vnd allen den 
vohrtl den daboy zu gebrauchen, woll erlehrnen vnd vns den vollkom-
benen Bericht mitbringen. 

Dreyzehenden. Herrn Hanns Müller zw Andorff sollen Sie aus diesen 
Capital, die ihme auf 2 Jahr 70 taller bezalln vnd sich dorüber be-
scheinen lassen. 

Vier zehenden. Herrn Postmaister zu Cöln ermahnen, das er die 
Correspondenz mit vns eben, als wie von heero halte, und auf Wien 
anweise, vmb die ihme schuldige 50 taller sollen bezolt werden. 

Fünfzehenden. Cammerleiches Tuch, mit sich zu bringen vnd ein 
zu kauften, sollen sie keines wegs vergessen. 

Sechszehenden. Weillen wir ihnen einen Wexlbrief von Herrn 
Zanini p. 2000 fl., item auf die Raiss alhier zu Botendorff 100 guldten, 
item 2 Pferdt eines mit Satlzeug vnd Pistollen mit gegeben ; so sollen 
Sie sehn vnd gedenkhen, das sie also wührdtschalt'ten vnd ihren Fleiss 
daran wenden dass solches Geldt auf nuzbahre sachen angewendet vnd 
ein ehrlicher Nuzen damit geschallt werde. Als dan bei ihren Ankhunftj 
nach Abzug der von vns dargegebenen vnd vorgeschossenen Vncosten, 
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solle aus der Gwinn der Tritte ThaiI vns eingehendigt, die andere zwen 
Thail aber ihnen verbleiben. 

Leztlichen. Wirdt alles vnd iedes ihrer vns wolbekhanter Treu, 
Glauben und Ehre übergeben, dass nemblich, Sie alles vnd iedes, also 
vnd der Gestaldt anstellen vnd aus das es vns vndt ihnen zu Nuzen 
gerathen möge, diese grosse Vncosten, nach vngesparten mühe mit 
Frucht vns wiederumb ersetzt, vnd wie zu ihrer Promotion Vrsach 
schöpfen mögen. Dann sollen Sie auch alle die Vncosten, vnd zu Einkhauf-
fung allerhandt Sachen Geldt ausgaben, treulich vndt richtig aufschreiben, 
auf das bey ihren Ankunfft, vns alle die Gelder vndt diesen Raiss 
böffente Nuzen mögen rechtschaffen verlaittet vnd bewisen werden. 
Actum Schloss Pottendorff, den 16. July 1665. 

Graff F. von Nàdasdy (s. k. P. H.). 

Eredetije a Nemzeti Múzeum kézirattórában, Fol. German. 757. sz. alatt. 



REGÉCZI URADALMI ERDÖRENDTARTÁS. 

Regéczi dominiumbeli ispányok és erdöbérák az erdőnek vigyázások 
éránt való instruetiója. 

1. Emlékeztetnek az letött hitre, melyet hogy meg ne szegjenek 
minden tehetséggel igyekezzenek és Istenhez kereszténes kegyességet 
kegyelmes herczeghez penig és az urasághoz ugy tiszteihez hűséget 
megbizonyítani igyekezzék, el se mulassák úgy alább irandó dolgoknak 
megtartására letött hitek szerént nem nézvén sem atyafiságot, sem 
barátságot, sem félelmet, sem gyülöltséget, sem adományt is onnat. 

2. Az erdőkre serényen vigyázzák és minden történhető károkat, 
mind fa makklás és vadászatok dolgában eltávoztatni igyekezzenek. 

3. Makkolásra se helységbeli se idegen sertéseit az uraság hire 
nélköl az erdőkben beereszteni ne merészeljék akik penig az uraság 
engedelmibül bebocsáttatnak, azokat csak ott, ahová assignáltatnak 
makkoltatni engedjék, hogy széltében járván másokat magok helyéből 
ki ne szorétsák és azáltal az uraságnak kárt tegyenek, nem külömben 

4. A makkot akár idegen akár helységekbeli lakos gyalogokkal 
hordani ne engedjék, és a kit ottan kaphatnak, 1 forinttal büntessék 
minden személyválogatás nélköl. 

5. Amidőn tisztek makknak limitatiójára kiköldettetnek, azt igazán 
megjárván, mely helyen mennyi makk lehet, és hogy azon az helyen 
szokott ideig annyi vagy annyi sertésből álló nyájak nemcsak subsistál-
hatnak, de meg is hízhatnak jó lelkiismeretek szerént itíljék el, és leg-
kisebb makklás helyét se tagadják meg, mivel penig az erdöbérák és 
kerölők gondviseletlenségek és némely kondások ravaszságok miatt idő-
nek előtte, hogy az taxa lefizetést elkerülhessék nyájokat az makklásrul 
titkon elhajtani szokták, azért hogy az uraság ezután ily károkat ne 
valljon, és az olyatén taxákrul securitása lehessen, makkbeli esztendők 
szerént és ideire való nézve rendelendő taxának felét az nyájoknak 
béhajtása alkalmatosságával számban vévén minden nyájnak sertéseit 
az uraság cassájában leteszik, másfelét penig Szent Imre herczeg 
napjára. 
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6. Az uraság jobbágyinak megengedtetik a szabad erdőben magok 
számára 6000 karót hasítani, ha penig valaki közölök azonfelöl többöt 
akarna hasítani, minden ezertül 20 pénzt, taxosok penig harminczat 
minden ezertül tartoznak fizetni és igy taxa nélkül nem lesz nekiek 
semmi karót szabad hasitani, akiknek semmi transactiójok nincsen, ide-
geneknek penig az szabad erdőre engedelmek adatik den. 40, tilalinas-
bul penig den. 50 tartozni fognak fizetni. 

7. Sövényben való karót a lakosok dült fábul ingyen vághatnak, 
fentálló fábul penig 1 pénzt, idegeneknek 1 grajczárt kelletik fizetni, 
úgy hasított, mint gömbölő karóért 1 pénzt egyért, idegenek egy graj-
czárt fizessenek. 

8. Talpfának ölitöl den. 15. 
9. Mester gerendának ölitül— „ 15. 

10. Folyó gerendának ölitül . . . „ 8. 
11. Koszorú gerendának ölitül „ 6. 
12. Szarufának párjátul . . . . . . „ 12. 
13. Líczért . . . „ 1. 
14. Egy szekér vesszütül kivévén mogyoros 

vesszőt „ 12. 
15. Szekerek szerszámra egy szekér f á t u l . . . . . . „ 60. 
16. Szekér tűzi fátul idegenek minden marhatul 

főképen Tállyún szöretkor... » 3. 
NB. Melyet Szántón, Horvathiban nemkölömben 

Fonyban és Heezerben jönni szokott ide-
genekre observálják. 

17. Egy csatornának való fa ölitül „ 15. 
18. Vályónak való ölitül „ 15. 
19. Kis csatornának ölitül „ 6. 
20. Egy szekér széntül, melyet szabad erdőkben 

nem makktermö vagy épületre való fákbul 
igettek . . . 11. 1. 

21. Egy ágastul den. 24. 
22. Egy gyalog szánkás NB. idegennek „ 30. 
23. Ezer hordófaltul és annyi fenektül 11 1. 
24. Árendások egy marhátul fl 1. 
25. Vadászni senkinek az uraság hire nélköl ne engedjék, kivé-

vén azt, hogy ha valamelyes helységek lakó való becsületes nemes 
emberek találkoznának, akik egyedül magok szükségekre, de nem sere-
genként, hanem egy-két társostul bemennek, azon resceptusbul ne im-
pediálják, hogy midőn az uraságnak vadászatra szükségek lészen, önként 
is segitsék, de másoknak semmi pretextus által ne engedjék főképen 
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idegeneknek, az uraság hire nélkül, sőt ha nemes vármegye vagy tiszt 
urak szükségére is vadászni vagy vadásztatni akarna, az uraságtul arra 
engedelmet kérjen, parasztoknak penig semmi mód és pretextus alatt 
nem lészen szabad vadászni és ha valaki comperiáltatnék, Hintáját 
vegyék el, minden olyas flintátul egy rhénes forint lészen az ispánoknak 
és kerülőknek. 

26. Csekerajiaknak, Korláliaknak és Heczeseknek tűzifákra contrac-
tussok vagyon, ha penig a contractus vagyis arendationalis levélnek 
tenorit excedalnának ott exprimait böntetést az ispánok rajtok desu-
málják és az cassában administrálják. 

27. Tolcsvaiakon kiadott lista szerént ebben az esztendőben 
Horváthi signatioért exigáltassék a taxa. 

28. Tilalmasban 12 forint büntetés alatt senkinek fáért menni ne 
engedjék. 

29. Abroncsnak való mogyorófát hasonló 12 forint büntetés alatt 
vágni senkinek nem szabad. 

30. Erdőégetőknek büntetése törvény szerént való. 
31. Akik a csinálandó réteknek kedvéért az kerölvágni merészel-

nek, minden fának keröl való vágásatul fl. 12 vagy pálcza 50 a bünte-
tése lészen. Mely dolgok valóságos és minden hiba nélkül való meg-
tartására hitek szerént köteleztetnek mind az ispánok, mind penig az 
erdőbérák ügy nem különben arra is, hogy az én comissiom nélköl 
legkisebb darab fát is assignálni vagy eladni tűzi fán kévül ne merészel-
jék, liahogy penig comissiom felől egy vagy két öllel az assignáltatott 
fa superálna, aztat mind egy pénzig az cassában behozzák szolgálatjok 
elvesztése alatt. Signatura Tallyae, die 16. Febr. 1753. 

Eredetije az Orsz. Lev. kincstári osztá lyában Regécz n°. 350. sz. alatt. 



ÉLELMISZEREK ÁRA POZSONYBAN 1563-BAN. 

Als im Jahr 1563 MAXIMILIAN der Printz Kaisers FERDINAND 
des ersten, zum ungar : König gekrönet werden solte, ward deswegen ein 
Landtag nach Pressburg ausgeschrieben : Damit aber während desselben 
mit den Lebens-Mitteln kein Wucher getrieben werden sollte, so ward 
der Preis derselben, durch eigene dazu verordnete COMISSARIEN 
bestimmet worden. 

à Denar à Denar 

1 Motzen Mundmehl  . 20 1 W Butter 7 
1 „ Haaber . 15 1 „ Kerzen ._ 4 
1 „ Gersten  , 13 1 „ Haussen 6 
1 „ Nockenesmehl*).. . 10 1 „ Hechten 6 
1 Jähricher Kapauner . . . . . . 6 1 „ Karpfen 4 
1 Heuriger Kopaun . 5 1 „ Schaden 4 
1 Groszes Handel . . . . . . ~ . 3 5 Ayer . . . . . . .. 1 
1 Kleines Handel  2 Brod für 3 Personen  1 
1 H ä n n e . . . . . . 4 1 Fuhr Heu durch 6 Ochsen 60 
1 Fette Gansz  . 6 1 Fuhr Heu mit 4 P f e r d t . . . 40 
1 Spanferckel . . . . . . . . . . . 9 1 Fuhr Stroh, der halbe Preis 
1 W geräucherter Speck . . . 4 des Heus . . . .. 20 
1 „ Frischer Speck  . 3 1 Fuhr Holz durch 4 Ochsen 23 
1 „ Rindfleisch  . 2 1 Maasz Erbsen 2 
1 „ Kalbfleisch . . . . . . . . . 2 1 Maasz beszter Wein  4 
1 „ Schöpsenfleische  . 4 1 Maasz mitlerer Wein  3 
1 „ Guter Käsz  . 3 1 Maasz Honig 5 

') Galuskaliszt? 

Eredetije a pozsonyi városi múzeumban 96. sz. alatt. 

Közli : Dr. Könyöki Alajos. 



BELSÖ-SZOLNOKMEGYEI GZIRKÁLÓ RÍ RÁK*) UTASÍTÁSA. 

Nemes Relsöszolnok vármegyében az mostani generális czirkálásra 
kimenendő becsületes rendek íratott instructio. 

1. Megindulván Isten kegvelmességéből ö kegyelmek, kiszálljanak 
és mind a szegénységnek könnyebbségéért, s mind a sok panaszoknak 
eltávoztatására csak illendő kevés szám szolgákkal és lovakkal men-
jenek ki ő kegyelmek és az ő kegyelmekkel lévő comitivát is oly discipliná-
ban tartsák, hogy se ö kegyelmeknek sem nékem búsulásom ne következzék-

2. Megtekintvén a szegénységnek megromlott állapotját, felette való 
gazdálkodásra őket ne erőltessék, s a gazdálkodásra rendelt accidentiákat 
csak magányosan vegyék fel inkább ő kegyelmek, hogysem pénzt exigál-
janak érette ; mivel az nagy adózás is rajtuk vagyon. 

3. Az hol malefactorok deprehendáltatnak, akik érdemesek lesznek 
reája, Isten és igaz törvény szerint, dolgok vétessék executióban. 

4. Ahol oly emberek találtatnak, kiknek büntetések ab antiquo 
comitatus usu, legibusque regni mulctával szokott végbemenni, az 
olyanoknak állapotjokban némely kiváltképen való becsületes uii, fö és 
nemesi rendben lévő rendeknek instantiájokra méltó tekintetek lévén, 
illendő engedelemmel isiegyenek ö kegyelmek, akik nem rancorral és erővel 
akarnak ö kegyelmeken venni, hanem becsületeket ő kegyelmeknek 
megadják. 

5. Ha kiket peniglen aféle malefactumokban a. megengedésen 
kivül mulctával kelletik megbüntetni, és készpénzt az olyanoknál nem 
exigálhatnak, hanem marhájokat el kell hajtaniok, nyilván vagyon ő 
kegyelmeknél, hogy aféle marhákért mind fő és vicetiszteket mely 
serio szokták búsítani, ő kegyelmek az olyan marhákat ne hajtogat-
tassák imide amoda, hanem a falubeliekkel conveniálván, ha lehet tegyék 
pénzzé ö kegyelmek, minthogysem búsulás jöjjön ki mind az én, mind 
az ö kegyelmek tisztéről, jobb inkább az olyan marhát el sem venni, 
hanem ha minden akadály nélkül lenne az olyan marha elhozása. 

*) Az erdélyi törvények értelmében a vármegyék tisztikarának cvenkint az 
egész megyét be kellett járnia s mindenütt vizsgálatot tartania a gonosztevők ellen, 
de mint látni fogjuk a gazdasági rendtartásra is szigorúan felügyeltek : az igaz mérté-
kekre, utakra, hidakra, tilalmasokra stb. 
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6. Az is nyilván vagyon ő kegyelmeknél, hogy a fiscális jószá-
gokban való czirkálást és némely másutt levő helyekben is nem örömest 
szokták volt admittálni, de mivel az nemes országnak arról bizonyos 
articulisi existálnak és modalitások rendeltettek, miképen kellessék az 
olyan helyekben procedálni, azért ö kegyelmek azokban is mindenekben 
alkalmaztassák ugy magukat, hogy a nemes ország articuiusi szerint proce-
dálván, sem reám sem magukra búsulást, annál inkább panaszt ne hozzanak. 

7. Az eddig való jó usus szerint penig valahova ekkorig be szoktak 
volt menni gratis inquisitióra a czirkáló bírák, ugy mostan is ö kegyel-
mek bé menjenek s az elébbi jó rendtartás szerint az inquisitiót véghez-
vivén, egyéb rendtartásokból is mint ennekelőtte, ugy mostan is csele-
kedjenek a szerint ö kegyelmek. 

8. Abban igen szorgalmatosan igyekezzenek ő kegyelmek, hogy ha 
valamely maiefactorok onnat az nemes vármegyéből elébbállván, vagy 
más vármegyékben vr.gy fiscus jószágiban confugiáltak volna az olyanok 
nevinek és lakóhelyinek igazán végiremenvén, hogy az iránt akiket kelletik 
afélék állapotjáról azokat tudósíthassák az articulusok szerint ö kegyelmek. 

9. Mivel peniglcn gyakorta esik confuzió a regestum miatt igen 
diligenter observálják ő kegyelmek, hogy akit egyszer megbüntettetnek, 
azoknak neveket a regestomból ki is vonják, hogy másszor is azoknak ne 
kellessék bántódást újonnan szenvedniek; az én jószágomban is a 
latrokat ő kegyelmek megbüntessék annak rendi szerint, nem nézvén, 
hogy főtiszt jószága, hogy mások is vegyenek példát róla. 

10. Vannak sok rendbeli panaszok a korcsmálás dolgában is, ezen 
egy alkalmatossággal annak okáért mind az nemes ember borára kezdő 
paraszt emberek, mind penig az olyan nemes emberek elien, kik jó 
rendet nem akarnak observálni, a korcsmálás dolgából, de az olyan 
helyeken azért, ahol maguktól requiráltatnak ő kegyelmek, azhol penig 
nem requiráltatnak supersedeáljanak: de ahol procedálni kell, procedál-
janak az articulus szerint ő kegyelmek. 

11. Mivel penig a nemes országban vagyon olyan végezés, hogy 
a földesuraknak szabadságában álljon jobbágyuknak megbüntetések, ha 
maguk büntetik-e vagy tisztekre hagyják, melyhez képest sokszor nagy 
fogyatkozás esik a dologban, és a gonoszságban élő személyek bünte-
tetlen maradnak : ehez képest szorgalmatos gondviseléssel és vigyá-
zással legyenek ö kegyelmek, hogy lia nem articulariter és realiter, hanem 
csak formaliter esett a latroknak megbüntetések ; tehát procedáljanak ö 
kegyelmek az olyanok ellen tisztek s köteleségek szerint az olyan dol-
gokról irt articulus ereivel. 

12. A fiscális . jószágokban való czirkálásban a mi kegyelmes urunk 
ö nagysága méltóságos személyét igen előttök viseljék ö kegyelmek. 
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13. A szegény és nyomorék embereket, özvegyeket és árvákat, 
kiket ö kegyelmék a maguk nyomorult állapotjában megtekintvén 
cselekedjék istenesen vélek és ne exigáljanak semmit az olyanokon. 

14. Minden határokon az utakat és hidakat, porgolát-kerteket, 
szölöszérüket felczirkálják ö kegyelmek, hogy kiki a maga határán jó 
utakat és hidakat tartson sub poena articulari. 

15. A mely accidentia és egyéb proventusok a főispánt illetik, azt 
ö kegyelmek kötelességek szerint adminisztrálják ; azonban a rosz pénzt 
is el ne vegyék. 

16. A vékákat, fontokat és ejteleket is megczirkálják ő kegyelmek, 
ha igazán élnek e velek, és nem csalárd mértékekkel-e? Ahol com-
periálja kegyelmetek jövendő erős büntetésnek fenyegetésével ijeszszék 
őket, mindazonáltal de presenti csak gyengédeden büntessék őket, mert 
igen szegény az ember. 

17. Annak is a végire menjenek ő kegyelmek, kicsodák nem 
engednek a nemes vármegye fö és vicetisztei parancsolatjának és 
pecsétinek; és kik resistálnak a tisztek executiói ellen? 

18. A nemes országnak, noha minden czégéres vétkesekről elég 
irása vagyon, ő kegyelmek kötelessége szerint ahoz tartván magokat 
(de mivel a gyilkosság felette eláradott ott a nemes vármegyén) ahoz képest 
a gyilkosokat, és a sok iszonyú szitkosokat, átkosokat, és Isten szent 
nevét kár omlókat magok érdemek szerint megbüntetni ne intermittálja ; 
mind ezek mellett szóval is magok erősen megparancsolván, hogy kiki 
jámborul és istenesen éljen, és a vasárnapot s az ecclesiától bevett 
sátoros-ünnepeket istenesen megüljék; tudtokra lévén, hogy akik különben 
cselekesznek, jövendő kemény büntetésöket el nem kerülik. 

19. A falukon való éjjeli és nappali nem czirkálásért is ne exigál-
janak ö kegyelmek annyit, amennyit mind a nemes ország articulusa, 
mind penig a szokás kívánna, hanem a szegénységnek megromlott álla-
potjához képest istenesen. 

20. Utrumot a generális inquisitióról ö kegyelmek eleiben nem 
irok, mivel azt ő kegyelmek jól tudják, de a többi között el ne felejtsék 
ö kegyelmek erősen mindenütt megparancsolni a tilalmasok megtartását. 

21. A kapuszám után való gazdálkodás, mivel a régi boldog 
időben is e szerint volt, a mint ide alább feljegyeztettem : annyival is 
inkább a mostani romlott állapotot megtekintvén, sokkal illendőbb, hogy 
mostan is ez szerint legyen : 

Egy kapuról kenyér három, avagy den. 18. Tehén, juh avagy 
bárányhús libr. 10, avagy den. 20. Disznóhús, akár sódarul, akár más-
képen libr. 3, avagy den 6 ; 12 tyúkmony, vagy den. 6. Tyúk 2, avagy 
den. 12. Lúd egy, avagy den. 12. Bor egy veder, avagy den. 50. Abrak 
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egy köböl, avagy den. 32. Széna egy szekér, avagy fl. 1. Szalonna 
2 font, avagy den. 12. Tüszerszámra, cczetre, mézre, gyertyára den. 40. 
In universum mindenféle konyhára való limitatió facit : fl. 3. den. 8. 

Czirkáló bíráknak magam képemben rendeltem Bártfai János 
urat, personae 4, equi 4. Viceispán uram, pers. 3, equi 4. Főbiró uram, 
pers. 3, equi 4. Nótárius uram, pers. 2, equi 3. Szolgabíró uraimék, 
pors. 1, equus 1. 

Jóllehet a nemes ország articulusa azt contineálja, hogy a czirká-
láson egyik a főispánok közül jelen legyen, hogy ha aliqua iniuria 
temporis, vagy penig a mi kegyelmetes urunk ő nagysága szolgála-
tában való foglalatosság meg nem akadályoztatja, de mivel mostan 
nekem a nemes ország szolgalatjában lévén foglalatosságom (s még 
más becsületes főispán is ö nagyságától nem lévén oda a nemes vár-
megyére rendelve), kérem és intem is szeretettel ő kegyelmeket, magam 
személyében jelen nem lehetvén, minden jóra nézendő dolgokban 
értsenek egyet ö kegyelmek, Istent s az igazságot, az én és maguk 
becsületét szemek előtt viselvén ő kegyelmek, alkalmaztassák ugy 
magukat, sem reám, sem magukra ö kegyelmek becstelenséget, búsulást 
és nehézséget ne hozzanak, elhivén mindazon által, hogy mind Istent, 
s az igazságot és az én kicsiny becsületemet az magukéval együtt 
ugy fogják kegyelmek előttök viselni, melyből semmi rendetlenség, 
illetlenség és becstelenség ki nem jő. Datum in Keresd die 9 mensis 
martii. Anno 1680. 

P. s. Amely része a vármegyéknek hódoltság alatt vagyon, azok-
nak czirkálásában ö kegyelmeknek magukat ugy viseljék, hogy azoknak 
sziveket el ne idegenítsék a nemes vármegyétől, mert ha igen szo-
rosan exigálják rajtok a mulctákat, annál inkább a törökhöz applicálják 
magukat, és a nemes vármegyére romlást hoznak, vagy peniglen beljebb 
mennek a török földre s pusztán hagyják a földet, az aránt is az adó 
nevekedik a nemes vármegyén. 

N. B. Makkod, Ilyésfalva (ezt meg kell tudni), Beszterczének falui 
innét az Szamoson és ha van több falu olyan azon székben, az hova 
régen is a vármegye czirkálói bementek, most is bemenjenek az olya-
nokban, az vármegye maga authoritásúval éljen. 

Kolozsvárról vékát, ej telt kérjenek ki, mivel az approbata azt 
parancsolja. 

Eredetije ÍI Magy. Nemz. Múzeum levéltárában. 

(iazduságtörleuelim Szemle ltftM. 33 



IRODALOM. 

A társadalmi gazdaságtan elemei. I r t a : Dr. Földes Béla. M á s o d i k 
átdolgozott kiadás. Budapest 1898. Az Eggenberger-féle könyvkereskedés 
kiadása. 

Földes Béla a nemzetgazdaság- és pénzügytan tanára a budapesti 
egyetemen s egyik legjelentékenyebb müvelője szaktudományának. Uj 
könyve, a nemzetgazdaságtan egész körét felölelő nagy müvének első 
kötete aránylag rövid idő alatt második, átdolgozott, a tudomány leg-
újabb eredményeivel kiegészített kiadásban jelent meg s ez a ritka 
tény maga elég bizonysága értékének. A ki valamely szakkérdés mai 
állapotáról tájékozást keres benne, az bizalommal veheti kezébe. Lelki-
ismeretes és avatott vezetőt nyer, a kinek figyelme kiterjed mindenre, 
a ki a német, angol, franczia és olasz szakirodalmat ép oly gondosan 
szemmel tartja, mint a gyakorlati élet fejleményeit s a ki elméletből és 
gyakorlatból egyaránt éles elmével, biztos kézzel kiveszi mindazt, a mi 
az egyes problémák ismertetését elősegíti. Az alapvető fogalmak bő 
fejtegetése után szerző a termelés, a forgalom, a jövedelem eloszlása, 
a fogyasztás fontos kérdéseivel, a társadalom-gazdaságtani és a szocia-
listikus rendszerek történelmével és bírálatával foglalkozik nem csupán 
széles tudományos látókörrel, hanem gazdag irodalmi segédeszközökkel. 
Önállóan gondolkodik s önálló rendszerbe tudja önteni roppant nagy 
anyagát. Könyvét azonban különösen az teszi értékessé, hogy helyes 
érzékkel és bő tudással ismerteti a történelmi fejlődés menetét a szociál-
gazdasági életben. Sokszor kitér a múltra s a modern állapotok alépít-
ményeit, azokat, melyeket az előző nemzedékek raktak le, kutatja és 
világitja meg s épen ez az érdeme az, melyért itt e gazdaságtörténelmi 
szakközlönyben külön és pedig a legnagyobb elismeréssel meg kell róla 
emlékeznünk. Történelmi adatok és tények a gazdaságtani elméletek és 
állapotok megvilágításánál már ujabb közgazdasági iróink müveiben is 
előfordulnak, de a mennyiben nem modern statisztikai anyagról van 
szó, idegen népek és országok régi állapotaiból és múltjából meritvék. 
Nálunk Földes Béla az első, a ki magyar gazdaságtörténet, e gyermek-
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korát élő, egyik legifjabb tudományszakunk eredményeit bevitte a köz-
gazdasági irodalomba. Ezt megtette már a jelen kötet első kiadásában 
s még nagyobb mértékben teszi most, midőn a közönség érdeklődésének 
s elismerésének bizonyitékaképen a kötetet átdolgozva és kiegészítve 
másodízben bocsáthatja közre. Számba veszi a magyar gazdaságtörténeti 
irodalom művelőit s kutatásaik és elmélkedéseik legfontosabb eredményeit 
szakavatottan használja fel mindenütt, hol erre alkalom kínálkozik. Ezzel 
munkája sajátos jelleget és értéket nyer. Előadása tartalmasabbá, 
színesebbé válik, jobban érdekli a magyar olvasót, mert nem csupán 
idegen példákkal, külföldi fejleményekkel igazolja gondolkodása ered-
ményeit, elméleti fejtegetéseit, hanem ráutal a hazai viszonyokra s ezzel 
folyton ujat nyújt olvasójának. Az a vezérelve, hogy a közgazdaság-
tannak az általános emberi és társadalmi fejlemények mellett a külö-
nöset, a nemzetit is föl kell vennie vizsgálódásai körébe, mert mint 
helyesen mondja „a nemzeti élet sajátos alakulása a gazdasági jelen-
ségekben is kifejezésre jut". E tételnek megfelelően avatottan kiterjesz-
kedik e jelenségekre s folyton szemmel tart ja a magyar gazdaságtörté-
neti irodalmat, mely bármi szükkörü ugyan, bármennyire a kezdetleges-
ség állapotában van, már ma is elég értékes anyagot kinál az olyan 
modern közgazdasági irónak, a ki értéköket mérlegelni, tanúságaikat 
hasznosítani tudja. Földes Béla, az elsők egyike, a kik már valami 
huszonöt évvel ezelőtt a gazdaságtörténet müvelésére, kútfőinek össze-
gyűjtésére, anyagának feldolgozására buzdították a magyar történetírást, 
teljes tudatában van a gazdaságtörténet rendkívüli becsének s föl van 
szerelve mindazon tudományos segédeszközzel, melyek a gazdaság-
történeti anyagnak a modern közgazdaságtan czéljaira való eredményes 
felhasználásához szükségesek. Használta is a magyar anyagot s lehetőleg 
bevitte a magyar gazdaságtörténetet a gazdaságtanba. Egy-egy ilyen 
magyar adat bevonásával általános fejtegetései egészen más szint nyer-
nek, müve magyarosabb, nemzetibb alakot ölt s közelebbi kapcsolatba 
lép olvasója gondolatvilágával. Egyelőre természetesen még nem sok az, 
a mit Földes a magyar gazdaságtörténelemből akár csak adatok dolgá-
ban készen kaphat, a mi valamely elméletének, némely következteté-
sének szilárd alapjául szolgálhat. Nem is marad tisztán a gazdaságtörté-
nészek körében, hanem kiterjeszti figyelmét a magyar történetírásra álta-
lában s nem egy korjellemző adatot merit belölök, a mi müvének 
kedvező összbenyomását tetemesen fokozza. Mindenesetre Földes az, a 
ki először viszi be a magyar gazdaságtörténetet a magyar közgazdaságtanba 
s ezzel olyan példát adott, mely ellenállhatatlanul hatni fog mindazokra, 
a kik ezt a tudományszakot müvelik. Most már ők sem térhetnek ki a 
magyar gazdaság- és művelődéstörténet tanulmányozása s tanúságainak 
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kellő értékesítése elöl. Földes megjelölte nekik az utat, melyen haladniok 
kell, ha olyan könyveket nem akarnak irai, a melyek csak nyelvre 
magyarok, de máskülönben teljesen távol állanak a magyar közszellemtől 
s épen ez okból tudományosan is meglehetős csekély befolyást gyako-
rolnak reá. Nemzeti gazdaságtan csak ott fejlődhetik, a hol szoros 
kapcsolatban áll a nemzet egész tudományos és szellemi életével s 
Földes Béla ennek nemcsak tudatában van, hanem uj müvében komolyan 
és sikerrel igyekszik ezt a czélt elérni. A jelen munka méltatása kivül 
esik ugyan e folyóirat körén, de abbeli érdeméről, hogy a magyar gazdaság-
történet eredményeit kellően értékesiti, elismeréssel kell megemlé-
keznünk. A. I. 

A Csanád-egyházmegyei plébániák története. I r t a : dr. Szentkláray 
Jenő kanonok. Első kötet. Temesvár. Csanád-egyházmegyei könyv-
nyomda. 1898. 

Délmagyarország jeles történésze, Szentkláray Jenő Dessewífy 
Sándor csanádi püspök megbízásából az ősrégi csanádi egyházmegye 
történetének kimerítő megírásába fogott. Az igen nagy méretekben ter-
vezett vállalat első kötete, mely az egyes plébániák múltját kezdi ismer-
tetni, 740 oldalon nemrég jelent meg. Szerző betűrendben tárgyalja az 
egyes plébániák és fiókjaik történetét s az első kötetben még csak 
Csanádig jutott. Főfeladata természetesen mindenütt, a kath. plébánia, 
iskola s általában azon intézmények történetét megvilágítani, melyek a 
hitélet fentartására és fejlesztésére szolgálnak. Csakhogy ezt a feladatot 
szerző olyan széles látkörrel és ismerettel oldja meg, hogy sokkal többet ad, 
mint a mennyit a czim után várhatni s miive nem egyedül egyháztörténelmi, 
hanem gazdaságtörténelmi szempontból is a legnagyobb mértékben meg-
érdemli a figyelmet. Tulajdonképen nem a plébániák és fiókegyházak törté-
netét nyújtja, ámbár természetesen erre is kiterjeszkedik. A valóságban össze-
gyűjti az illető községek egész múltjára vonatkozó anyagot, s minden egyes 
községnek lehető kikerekített s vonzóan előadott történetét beszéli el. 
A községek története pedig első sorban gazdaság- és művelődéstörténet. 
Szerző ennek kellő tudatában van s müve azon községekre, melyek a nagy 
csanádi egyházmegye kötelékébe tartoznak, a gazdaságtörténet szem-
pontjából elsőrangú fontosságra és értékre tar that számot. Egyetlen 
egy község múltjának rajzánál sem mellőzi a gazdaságtörténet anyagot, 
melyet kiadott és kiadatlan kútfőkből dicséretes buzgalommal és avatott-
sággal gyűjt össze. Sőt néhol a község gazdasági állapotáról, a termés-
ről, a marhaállományról, a határról, a község külső kinézéséi'ől, lakó-
házairól, gazdasági épületeiről, (templomról, paplakról, iskoláról mindenütt) 
általában a nép gazdasági, felekezeti, nemzetségi viszonyairól is eleven 
képet rajzol. De különösen a másfél száza óta telepitések s ezzel a modern 
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magyar nemzet alakulása történetéhez kinál töméntelen s fölöttibb 
jellemző adalékot. Azt a roppant területet, melyet a csanádi egyházmegye 
az ország déli vidékein felölel, a török uralom történelmileg tudvalevő-
leg kettészakította, fejlődésében két önálló időszakra osztotta. 

Az első több mint félévezredes időben ez a terület népességére kivá-
lóan, legeslegnagyobb részében magyar volt s a legbensőbb kapcsolatban 
ál l ta magyarság nemzeti, közművelődési és egyházi törekvéseivel. A magyar 
genius nemcsak külsőleg nyomta reá e vidékre a saját bélyegét. Némi 
szerb és oláh bevándorlás daczára magyar volt ez a föld teljesen s magyar 
nevű, magyar ajkú községek boritották a messze területet mindenütt. 
A török korszak azonban nem csupán politikailag szakitotta el az 
anyaországtól, hanem elpusztította ősi lakosságát, elmosta magyar jellegét s 
mikor a fegyver másfél század után újra visszacsatolta a szent koronához, a 
magyarság csaknem teljesen kiveszett s az a csekély szegény nép, mely 
raj ta tengődött, oláh és rácz bevándorló volt, anyagilag és szellemileg 
egyaránt a legkezdetlegesebb állapotban. Idegenül, érzéketlenül állt 
szemben a magyar állameszmével s még a községek egykori 
magyar nevét is a felismerhetetlenségig eltorzította, idegen hangzásúvá 
gyúrta át. Különben számra oly csekély volt s részben határőri szolgá-
latra használtatott, hogy száz meg száz mértföldnyi, a mivelésre kitűnően 
alkalmas területek álltak pusztán s várták a munkás kezet, mely a 
polgárosodás keretébe vonja őket. A török uralom megszűntével kez-
dődik e terület történetének második időszaka, a telepítés emlékezetes 
kora s kivált erre nézve nyújt Szentkláray müve ritka becsű és sok-
oldalú tájékozást, különösen e korszakra nézve válik müve gazdaság-
történeti szempontból rendkivül értékessé. Itt sem téveszti ugyan szem 
elöl tulaj donképen i feladatát, az egyházi intézmények újjászületésének 
és további fejlődésének rajzát. Lelkiismeretessége e téren is elismerést 
érdemel, mert e fejtegetéseinek szintén nagy a művelődéstörténeti háttere 
s a mit például a lelkészek javadalmazásáról, irodalmi működéséről ad, 
az a nemzeti polgárosodás menetére is világot vet, de még értékesebb 
az, a mit a községek történetéről, ujrabenépesitésökröl, a lakosság 
hullámzásáról, a feltételekről, melyek mellett megtelepedtek, a gazdasági 
bajokról, melyekkel küzdeniök kellett, szóval arról a nagy és nehéz 
tusáról elmond, melyben a természet és a viszonyok akadályait legyőzve, 
a földet újra bevonták a polgárosodás körébe. E tekintetben müve alap-
vető fontosságú s senki sem nélkülözheti, a ki a két legutolsó század 
magyar culturájába akár a szellemi, akár az anyagi culturába betekin-
tést óhajt nyerni. Az irodalmat legnagyobb részt ismeri s felhasználja, 
ámbár az a nagv munka, mely Magyarország népességéről a pragmatica 
sanctio korából 1896-ban megjelent, elkerülte figyelmét, pedig a Temcs-
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közön kivül eső községeknél kétségkívül hasznát vehette volna. De annál 
bővebben dolgozik kiadatlan anyagból, melyet az állami s a püspöki 
levéltárakból s az egyes községek följegyzéseiből merit s mely a be-
vándorlást, az egyes községek között folyó népcserét, az n j telepesek 
nemzetiségi viszonyait, azok lassú, még mindig csak folyamatban levő 
átváltozását világítja meg. Müve sok érdekes tájékozást nyújt egyrészt általá-
ban a culturmunkáról, mely az ország déli vármegyéiben folyt, másrészt 
ama tevékenységről, melyet a magyarság másfél század óta folytat, 
hogy e vármegyék jövevény lakosait érzelmileg és nyelvileg vissza-
hódítsa, magába olvassza. Töméntelen volt itt az akadály, mert a hiva-
talos hatalom, az állam teljes erővel ellene dolgozott. A pusztán vissza-
hódított országrészben a kincstári javakat idegen tisztek kezelték még 
ott is, a hol csakhamar helyre állt a megyei intézmény. Még itt is 
évtizedekig tartott, mig a vármegye a magyar nemzeti eszmét sikeresen 
védelmébe fogadhatta az idegen kincstári tisztek és földesurak ellen, 
kik a magyar elem rovására oláhot és ráczot, különösen azonban a nyu-
gati országok, főleg Németország lakóit igyekeztek megtelepíteni. Ezek 
egyházi élete, papsága is idegen levén, utóbb maga is ellenségesen állt 
szemben a magyar telepesekkel, kik tömegesen jöttek ugyan, de csak 
itt-ott birtak a létért vívott küzdelemben győzedelmeskedni. Egy részök 
elzüllött, más részök beolvadt az idegen népbe. Különösen a Temes-
közben teljes ötven éven át, mig a megyei szervezet vissza nem állíttatott 
s az egész terület az anyaországba nem kebeleztetett, volt a magyar 
elem mindenféle üldözésnek és elnyomásnak kitéve. Ezt a földet, mely az 
1718-iki passzaroviczi békében szereztetett vissza, az udvari politika 
rendszeresen német tartománynyá akarta átalakítani s mindenképen 
támogatta a külföldi német bevándorlást, mely egyre nagyobb arányokat 
öltött, s mely mellett még az oláh és rácz telepítés is folyt. Félévszázadon 
át teljesen német kormányzat alatt állott a Temesköz, s noha magyar-tót 
néprajok is jöttek, ezek ott a legmostohább bánásmódra találtak. 
A megyei szervezet visszaállítása sem nyújtott elég védelmet a magyar 
elemnek. Csak mikor József császár germanizáló rendszere a magyar 
nemzeti szellemet fölverte tespedéséből, a mult század utolsó tizedében 
kezdték meg a vármegyék nyomatékosan sürgetni, vessenek véget a 
német s más idegen bevándorlásnak s a még pusztán heverő földeken 
magyar-tót lakosok telepíttessenek meg. Meg is indult újra a magyar-tót 
bevándorlás, de a német községek akkor is ellenszenvesen látták ez 
elemet s még egyházi részről is akadályokat emeltek befogadása ellen. 
Néhol a plébános, a ki sem magyarul, sem tótul nem tudott, vezette a 
mozgalmat, mert az u j telepesek az igét saját anyanyelvükön óhajtották 
hallani. Némelyik lelkész egyenesen azon dolgozott, hogy mielőbb 
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annyira elnémetesedjenek, hogy a német istentisztelet elégitse ki lelki 
szükségleteiket. Csak lassan, lépésről-lépésre hódithatott tehát tért a 
magyarság s nehezen indult meg az átalakulás folyamata, moly az 
Európa töméntelen nyugati és keleti országaiból a déli vármegyékbe 
özönlött lakosságot a magyar állameszmébe forrasztani van hivatva. 
E nehéz és hosszú munka időnkinti menetébe, anyagi és erkölcsi aka-
dályaiba, sikereibe és hiányaiba mély és tanúságos bepillantást nyújt 
Szentkláray munkája, mely az ország délvidéki területének fokozatos 
anyagi és szellemi polgárosodását sok lényeges mozzanatában teljes 
tárgyismerettel s modern történetiről felfogással világitja meg. Az egyes 
községek története igen élénken van irva; némelyik teljesen kikerekített 
tanulmányszámba mehet, mely nemcsak a gazdaságtörténésznek nyújt 
dus anyagot, hanem olvasmányul is élvezetes. Csak igen kivételesen 
történik, hogy szerző elirja magát. Így például azt mondja, hogy „1856 
nov. 16-án a magyar királyi udvari kamara" adta át Apáczia községet 
s hogy „Apátfalvát 1867-ben újra a in. kir. kamara vette á t" . (230. oldal.) 
Ilyen nevü hatóságok abban az időben nem voltak többé. Egy helyen 
(383.) „a szabadalmi osztrák nemzeti bankot" emliti, pedig ez szabadal-
mazott bank volt s a szabadalmi bank egészen mást jelent. Az is csak 
hibás fogalmazásból származhatik, hogy azt mondja „Arad és Zaránd 
megyében már a mohácsi vész előtt csábittatott a kath. magyar köz-
ségek nagy része az erdélyi fejedelmek támogatásával az uj hitre". (247.) 
Erdélyi fejedelmekről a mohácsi vész előttről nem lehet szó ; akkor csak 
vajdák voltak s Zápolyai János vajda különben is buzgó katholikus volt. 
Az ilyen apró hiányok azonban ritkák, s épen nem csorbitják Szent-
kláray nagy müvének értékét, melyre különösen felhívjuk gazdaság-
történészeink figyelmét. A. I. 

Domesday Book and beyond. Three essays in the ear ly history of 
England. B y F r e d . William Maitland L L . D . — C a m b r i d g e 1 8 9 7 . 8 . r é t 

XIV + 528 lap. 
Az 1085—86-diki léi derekán Hódító Vilmos maga köré gyűjtötte 

főurait Gloucesterban és koronájával fején, ékes beszédet intézett hozzájuk 
a trónról, melynek következményeképen az ö részéről kiküldött „barons", 
„legates" és „justices" bejárták széles Angliát és hivatalos uton gyűj-
tötték össze azokat az adatokat, melyek egy, illetőleg két kötetbe össze-
állítva képezik azt a nagyfontosságú könyvet, melyet „Domesday Book" 
név alatt ismer az egész müveit világ. 

E fontos könyvről már egy kis könyvtárra rúgó irodalmat irtak meg 
a tudósok, melynek egyik, nemcsak legújabb, de egyszersmind egyik 
legjobb termékét képezi Maitland tanár dolgozata. 

Szerzőnek czélja az volt eredetileg, hogy a jelen munkájában 
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elmondottakat bekebelezze a Sir Frederick Pollock-kal együtt irt és 
1895-ben megjelent History of English law before the time of Edward I. 
czimü müvébe, de különféle ok arra indította öt, hogy megmásítsa 
szándékát ; és az előtlünk fekvő vaskos kötet az eredmény. Időközben 
megjelentek J. H. Round Feudal England-ja, melyet nagy haszonnal 
fognak forgatni olvasóim és dr. Meitzen Siedelung und Agrarwesen-jo, 
melyet nemrég mutattam be e folyóirat hasábjain és dr. Maitland hálásan 
bevallja, hogy e két tudós munka világánál sokat törült, javított és bő-
vített saját dolgozatában. 

Sajnálja továbbá szerzőnk, hogy Vinogradoff tanár Villainage of 
England-yához még nem jelent meg folytatás és hogy az övénél ava-
tottabb toll nem támadta meg még eddig a Seebohm English Village 
Community-jében terjesztett tanokat, mely könyv szerzőjének mély tisz-
telője és tudományos készültségének bámulója ő, habár nem ért vele 
egyet végkövetkeztetéseiben. 

Az eddig mondottakból is már eléggé világos, bogy jelen munka 
mily közelről érdekli e folyóirat olvasóit. A könyv czimét illetőleg 
„Domesday Rook és azon túl" azt a magyarázatot kapjuk, hogy Seebohm 
módszerét követve, szerzőnk az ismert, illetőleg ismerhető (knowable) 
dolgokból az ismeretlent igyekszik fölfödözni és a Domesday Rook vilá-
gánál a megelőző évszázadok homályára világot vetni. 

A három essay közül az első magával ama hires Descriptio-xal 
foglalkozik és kilencz fejezetben sorra veszi az abból „ismerhető" dolgokat. 

A második essay ezime „Anglia a (Norman) hódítás előtt" és hat 
fejezetre oszlik, melyek négy elsejének tárgyait „a book-land", „laud-
book", „folk-land", „sake and Soke", „loan-land" képezik, az ötödik a 
„seignorial" hatalom növekedéséről szól s végre az utolsó a „village 
community"-nek van szentelve. 

Végre a harmadik essaynek ezime „The Hide". A bevezető sorok-
ban szerző mindenekelőtt azon kérdést igyekezik megoldani, hogy mi 
volt tulajdonképen a „hide" és figyelmeztet e kérdés fontosságára és 
azután három fejezetben folytatja tanulmányait, melynek czimei „§ 1. 
Measures and fields", továbbá „§ 2. Domesday Statistics" és végre 
„§ 3. Reyond Domesday". 

Persze teljesen lehetetlen egy szűk ismertetés keretében a munka 
tartalmáról és fontosságáról még csak megközelitő fogalmat is adni és 
meg kell elégednem azzal, hogy az érdekelt körök figyelmét e könyvre 
fölhivjam és annak áttanulmányozását nekik a legmelegebb módon 
ajánljam. Kropf Lajos. 



VEGYESEK. 

Abaujmegye adózása 1427—1522-ig. Zsigmond uralkodása alatt a 
törökök s a hussziták elleni védelem szükségessé tette, hogy a harczban 
álló sereg felszerelésére, élelmezésére a lakosság adót fizessen. Ez vele 
járt az új (1430.) hadügyi szervezettel s talán ennek volt az előzménye, 
hogy 1427-ben a vármegyékben a szolgabirák a portákat összeírták. 

1432-ben királyi rendelet szólítja fel Abaujvármegye birtokosait, 
hogy minden egyes jobbágyuk után 6 dénárt fizessenek. ') 

A király Kassa városát is felhívja ugyanez évben, hogy az ország 
védelmére abaujvármegyei birtokain lakó jobbágyai után fejenként 
66 dénárt fizessen a quartingnak nevezett járó pénzben.2) 

Az adóbeszedés módjáról ez időből még nincsenek adataink. 
Mátyás trónraléptével a vármegye közönsége rendkívüli adók 

terhét is kénytelen volt vállaira venni, hogy a vidék a cseh zsebrákoktól 
megszabaduljon. 

A Komlós várában (Sárosm.) fészkelő csehek kapitánya, Pozowai 
Jakab ugyanis hajlandó volt várát lerontani, ha kárpótlásul 4250 frtot nyer. 

Pálóczy László országbíró az alkura reáállott s mivel a kötés öt 
vármegyének u. m. Abauj-, Szepes-, Sáros-, Zemplén- és Ung vármegyék-
nek, továbbá Kassa, Lőcse, Bártfa és Eperjes városoknak adta meg a 
rég óhajtott békét, ezek viselték az árát. A cseh vezér 1460-ban Kassán 
nyugtatja Pálóczyt az összeg felvételéről.3) 

Így bocsátja ki kezéből Richnó várát Talafus 1000 frtért. 4) 
A békés hódítás tovább folyt s 1462-ben a vármegyei adószedők 

(dicator) Kézsmárknak s több más erősségnek a csehektől való meg-
váltására ismét adót szedtek. "') A királyi rendelet szerint a félforintjával 

' ) Kassa város nyilvános levéltára. 185. sz. 
2) Kassa v. nyilv. lt. 19171. sz. 
3) K. v. ny. lt. 321. sz. 
9 K. v. ny. lt. 318. sz. 
9 K. v. ny. lt. 336. sz. 
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összeszedett adót Kassa városához kellett beszolgáltatni s az Abauj-, 
Heves- és Borsod vármegyékből összegyűlt 6412 frtról Domokos székes-
fehérvári prépost és Zotényi Makó Jakab még ez évben nyugtatják a várost. 

1467-ben ismét járnak a vármegyében a király által kiküldött diká-
torok, hogy az eltörölt kamarahaszna helyébe jött királyi kincstári adót 
(tributum fisci regalis) beszedjék. Ezt megyei birtokai után Kassa városa 
is fizette.1) 

Mátyásnak a török ellen való hadakozására az 1476. évi ország-
gyűlés, melyen Abauj vármegye követei is résztvettek, egy forint adót 
szavazott meg. Királyi rendelet ment a vármegyéhez, hogy ugy a fő-, 
mint az alispánok és szolgabirák a vonakodókat minden eszközzel szo-
rítsák reá a fizetésre.2) 

A király az adó beszedésével Abauj- és Sáros vármegyében Toklár 
János kassai főbírót bizta meg,3) aki György pécsi prépost kezéhez 
2179 frtot,4) Laaki Kiss Tamás királyi kamarás kezébe pedig 3755 Irtot 
adott át,5) mig Mátyás parancsára Szapolyay Imrének hadai fentartá-
sára 1000 frtott fizetett ki.6) 

Abaujvár- és Sárosmegyék adószedője 1481-ben Debréthei Mihály 
mester.7) 

Kassa a XV. században nagybirtokos volt s II. Ulászló alatt 
Abauj vármegyében mintegy 11 falunak ura. 

Midőn tehát a király hűségéért s egyéb szolgálatokért 1491-ben, 
majd 1508-ban felmenti a várost a jobbágyai után fizetendő minden-
nemű adó alól, jelentékenyen csorbította a haderő fentartására rendelt 
jövedelmeket.8) 

A város a kiváltságot ugy értelmezte, hogy a zálogban birt vár-
megyei birtokok után is ment az adófizetéstől, sőt egyes, a vármegyében 
birtokos kassai polgárok is megtagadták az adószedőknek a fizetést, 
szidalmazván őket. 

A vármegye panaszára Ulászló 1499-ben rendeletet küld a város-
hoz, melyben az országgyűlés határozatára hivatkozik s a zálogos vagy 
egyes polgárok kezén levő birtokok után az adófizetést meghagyja. 

9 K. v. ny. lt. 367. 
2) K. v. ny. lt. 440. és 443. sz. 
3) U. o. 483. sz. 
9 U. o. 445. sz. 
9 U. o. 446. sz. 
9 U. o. 441. sz. 
9 U. o. 497. sz. 
8) U. o. lajstromozatlan. 
») U. o. 782. sz. 
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1515-ben ismét kénytelen őket meginteni, hogy zálogos birtokaik 
után Putnoky Jánosnak, abaujvármegyei adószedőjének fizessék meg, a 
Buda vára megerösitésére kivetett félforintnyi adót .x) 

Egyes községek adójáról 1522-ben értesülünk. Szendy Miklós, a 
vármegye dikátora Ruszka adójában 53x/2 frtot, Forróéban 53 frtot 
nyugtat.2) Kemény Lajos. 

A földmértékek történetéhez. Professor Maitland „Domesday Book 
and beyond"' czimü nemrég megjelent művében irja, hogy olvasta „vala-
hol", miszerint Németország s némely vidékén, mint határozták meg a 
földek mérésére használt póznának hosszát, de idézettel és részletekkel 
nem szolgálhat. Ö bizonyára az öreg Jakob Koekelre, „Stattsschreiber 
zu Oppenheym"-re gondolt,kinek „Rechenbüehlein"-je ugyanott 1517-ben 
jelent meg. 

Én az ö „Geometrei"-jének csak frankfurti (a Majnán) 1570-iki 
kiadását láthattam s ebben (fol. 4) elmondja részletesen az eljárást. 

„Es sollen sechtzehen man / klein und gross/ wie die ungefehrlich 
nach einander aus der Kirchen gehen / ein jeder von dem anderen 
einen Schlich stellen / und darmit eine Lenge/ die da gerad sechtzehen 
derselben Schuch begreiffet/ messen / Dieselb Lenge ist / u n d soll sein / 
ein gerecht gemeyn Messrute / damit mann das Feldt messen Soll." 

Egv fametszetben mégis mutatja, hogy a 16 ember, mint sorakozik 
egymás után, úgyhogy mindegyik czipőjének orra érinti az előtte álló 
emberének sarkát. Az ekképen meghatározott hosszat 16 egyenlő részre 
osztja s az ilyen rész az illető falu vagy helység elfogadott hosszegysége. 

Négy ilyen vessző (Messrute), tehát 64 „czipö" adja meg a szántóföld, 
rét, kaszáló, stb. szélességét és 32 vessző (tehát 512 czipö) az illető 
mező hosszaságát s az ilyen mezőnek térfogata egy „Morgen". 

Amint azonban ugyancsak Maitland tanár figyelmeztet bennünket 
idézett munkájában, az ilyen praecisióval csakis oly helyen mértek, ahol 
a területi viszonyok ezt megengedték és a hol például egy görbe folyású 
patak vagy más valamely természetes határ nem zavarta meg a dolgok 
theoretikus rendjét. Ha egy tizedrész vagy talán egy nyolezadrész holddal 
több vagy kevesebb jutott osztályrészül egy-egy földművesnek, azzal ő 
nem törődött. Egy hold földje volt neki mégis. Kropf Lajos. 

1) U. o. 938. sz. 
2) U. o. 1035. sz. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A VELENCZEI ÁLLAMLEVÉLTÁR gazdaságtörténeti anyagának rendszeres 
kiadása, mint a „Nuovo Archivio Veneto" (XIV. köt. 2. rész) jelenti, nemsokára meg-
kezdődik. Még tavaly küldetett ki egy királyi bizottság e nagyszabású kiadás létre-
hozására. A mi gazdaságtörténelmi multunkra is sok adatot várunk e kiadványtól, 
addig is, amig a hazánkat érdeklő anyag összegyűjtését közvetlenül a sa já t erőnkből 
megkezdhetnők, mint ahogy a németek és francziák máris megtették a reájuk vonat-
kozó gazdaságtörténeti adatok közzététele vagy feldolgozása által. 

A „MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE" f. é. junius—októberi füzeteiben gazdaság 
történeti érdekű czikkek : Zselénszky Róbert gróf Szerződésünk Ausztriával. — Emlé-
kezzünk régiekről. 

AZ „AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ" f. é. május—októberi füzetének gazd. tört. érdekű 
közleményei : Marczali H. Az Árpádok és Dalmáczia. — Mátyás F. A magyarok első 
hadjáratai Európában. 

A „SZÁZADOK" f. é. 5—8. füzeteiben gazd. "tört. érdekű közlemények: 
Kollányi F. Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében II—V. nagyon érde-
kesen irja le a ferenczrendiek életmódját és gazdálkodását. — Iivacsala J. II. Rákóczi 
Ferencz porosz összeköttetései törtenetéhez. — T ö r t é n e t i i r o d a l o m . 
Hodinka A. Tanulmányok a bosnyák-djakovári püspökség történetéből. Gombos F. 
Az 1437. évi parasztlázadás története. 

A „TÖRTÉNELMI TÁR" f. é. 4. utolsó füzetének gazd. tört, érdeklő közleményei : 
Sch. Gy. A filpesi Szécsiek hagyatéki pöre 1461—64. — Komáromy A. Adatok az 
1610. év történetéhoz. II. — Béke A. A kolosmonostori konvent levéltára 1771—1871. 
IX. — Wéber S. Gnézda városa kézműveseinek alapszabályai. (Kovácslegények 1515-iki ; 
kovácsok 1555., 1632., 1636-iki ; lakatosok XVI. századi, sörfözök 1551-iki stb. czéh-
szabályai.) — V e g y e s k ö z l é s e k . I. Rákóczi György kiváltságlevele a 
brassai kézmivesek javára (1635-ből a rézkereskedésről). — Kemény L. Kassa város 
levéltárából. (1499. levél egy kőfaragóról, 1513. borkereskedésről 1516. nyugtat-
vány 1636. 1673. szőllőkről, egy XVI. századi évnélküli leltár egy uriaszony ruháiról.) 
— A füzetet az egész évfolyam tárgy- és névmutatója rekeszti be. 

A „FORSCHUNGEN ZUR GESCHICHTE BAYERNS" f. é. VI. kötetének 3. füze-
tében, kiváló érdekű dr. M. Döberl czikke, egy, 1665-ben Németországnak gazdasági 
alapon való egyesítése iránt fölvetett tervről s az ennek alapján Ausztria és Bajor-
ország közt megindult tárgyalásokból, mely egyúttal dr. J. J. Becher és Christoval 
de Ro.ras püspök élettörténetéhez is adalékul szolgál. Ránk nézve ez azért fontos, 
mert azon 1665-iki terv alapján létesült a hazánkban is nagy szerepet játszó kelet-
indiai keleti kereskedelmi társaság. 



ADATOK HAZÁNK LEGRÉGIBB KERESKEDELMÉHEZ. 

I r t a : TÉGLÁS GÁHOR. 

A felmerülő régészeti leletek az ősember szellemi leleményes-
ségének és kézi ügyességének mindenütt oly magas fokát illusztrálják, 
mely a kezdet legelejéhez képest igen magas haladottságot kép-
visel. Az úgynevezett őskornak mai fogalmaink szerint „durvának" 
minősíthető fazekas készítményei, ujjnyi vastagra idomított, rosszul 
iszapolt s még rosszabbul kiégetett vaskos töredékei a technikai 
avatottságnak, formaérzéknek akkora eredménye, melyre csakis hosszú 
idők gyakorlatával juthattak el az egymás példáját követő nem-
zedékek. 

Annak a gürelydarabnak, sziklaforgácsnak ütő-vágó szerszámmá 
alakítása, melyet ma felvételre is alig méltat a haladás mindenféle elő-
nyeiben bővelkedő emberiség, mennyi fejtörésbe, keserves munkába 
kerülhetett s mekkora öntudattal nézhetett társaira az az állatbörbe 
burkolózott barlanglakó, a ki az első köbuzogányt, szekerczét ellenségei 
feje fölött megsuhogtatta. 

Mindezt elképzelni is alig tudjuk! Hát még az első kereskedelmi 
érintkezés mikéntjéről, eszközeiről és czéljairól hogyan jöhetnénk puszta 
elméleti okoskodásokkal tisztába ! Pedig a leletek százaival igazolhatjuk, 
hogy még a kőben s egyéb ásványokban szegény alföldi telepek sem valának 
magukra utalva. Léteztek intézmények, melyeknek hivatását a hegyvidék 
iparilag alkalmazható őstermékeinek feldolgozása, továbbítása s az 
ellentétes természetű vidékek szükségleteinek kereskedelem utján való 
kiegyenlítése képezte. A kereskedelemnek eme bár kezdetleges, de azért 
czéltudatos útjait és bizonyitékait, majdnem 20 évre terjedő régészeti 
buvárlataim közben fürkésző szemmel vizsgálgatva, különösen a délkeleti 
felföldön, vagyis az erdélyi részekben számos olyan leletről nyertem 
tudomást, melyek a bronzkorral általánosabbá vált kereskedelmi tevé-
kenységet évszázadokkal sőt évezredekkel megelőző időkre vezetik 
vissza. Ha nem dicsekedhetünk is a Jadeit- és AAp/iriGkereskedeleni 
bizonyítékaival, mint Európa nyugati államai s különösen Svájcz, hol a 

G a z d a s á g t ö r l c n e l m i S z e m l e 1898. 3 4 
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iüAone-völgye juttatá napfényre a hajdankor eme nagybecsű ásvány-
anyagából : a vallási vagy fényűzési czélokra szánt jadeit-vésöJcet és bal-
tákat, azért a mi kőszerszámaink közt is bőviben találjuk az akkori 
ipar olyan termékeit, melyek csakis rendszeres kereskedelem u t ján jöhettek 
forgalomba. 

Már az említett Jadeit- és Nephrit-készítmények ut ja is China 
határáról s a Hbidukus magaslatairól és a Kasmír völgyeiből a Fekete-
tenger felé érhette el a Duna völgyét s a messzi kelet forgalmának 
kétségtelen tanujeléül szolgálhat. A kereskedelem akkor is módját 
találta a roppant távolságok leküzdésének, úgyhogy a mai Franczia-
ország krétatelepein fészkekben előforduló tűzköveit, a Pontus Euxinus 
jellemző kagylóiból csiszolt és faragott gyöngyöket, a Keleti tenger part-
vidékének ismeretes borostyánkövét, melyet gyöngyök alakjában hasz-
náltak és áldozati füstölésre alkalmaztak, őstelepeinken szerteszéjjel 
megtalálhatjuk. 

Mindezek oly időkre utaló leletek, a mikor világforgalmi össze-
köttetésekről és utakról szólni még alig lehet. 

S ha ekkora távolságra elhatolt a primitiv emberek látóköre és 
érdekhálózata, csodálhatjuk-e aztán, ha a Kárpátokban kínálkozó ásvány-
termékekkel még rendszeresebb és tervszerűbb ipart, sőt valóságos keres-
kedelmet űztek. 

Az erdélyi medencze közepe felé az Ölttől a két Kükül]ön, a Maro-
son felfelé a két Szamos egyesülésén túl, laza harmadkori homokpalán 
kivül iparilag használható kőzet és ásvány nem mutatkozik. Már pedig 
az akkori néptörzsek boldogulhatása különösen a jó vágó-, szúró- és ütö-
eszközök bőségétől függött. De viszont az erdélyi Érczhegységből kisza-
baduló vizek mindenike, könnyen pattogtatható s szilánkjaiból (silex) 
nyil-, lándzsahegyekké, bőrvakarókká, fürész- és késpengékké jól kiformál-
ható calcedonféléket : u. m. jáspis, opál, kova, carneól, szarukőféléket 
görget. Az Algyógynál a Marosba ömlő balsai patak egyik mellékvölgyén 
Tekerönél találjuk a hires achatféléket. Mindezek gömbökben, fészkekben 
fordulnak elé s a patakok görélyeiből, áradások után összegyűjtve kerül-
hettek forgalomba. A mai aranymosó czigúnyok vagy országúti kavicstörök 
módjára az illető patakok part ja in üthették fel sátraikat azok a faluszéli 
kovácsműhely félék, melyekben, mint a Fidsi- szigeteken s Belső-Afrikában 
mind e mai napig szemlélhetjük, amaz idők roppant mennyiségű kö-
szilánkját eléállitották s melyek képzeleti rajzát Wosinszky Mór Tolna-
megye történetében is közölte. A megmunkálható nyers anyagot azonban 
a kőszegény vidékek félig kidolgozva vagy eredeti állapotukban is vásárol-
hatták, mert Alföldünk kellő közepén is mindenütt olt találhatjuk 
a helybeli lepattogtatás után használhatatlanná vált u. n. magköveket 
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(nucleus). Sot egyes vidékeken még a kőanyag megválasztásában is 
saját külön divatot követtek. így a Keleti-Kárpátok vonalán s főleg az 
ojtozi-szoros felé a Feketeügy mentén a dendrites jaspisnak egy ott 
disznókova néven emlegetett fája uralkodott. A Mezőségen a füstquarczot 
kedvelhették, melyből Meleg-Földvárnál 15 cm. hosszúságú pengék 
kerültek napfényre. 

A Kárpátok egyes pontjain mutatkozó gránitból különösen bnzogáng-
féléket termelt az őskor, melyeket lapitott pogácsa- vagy gömbszerü alak-
ban állitottak elő s utóbb igen szép nyéllyukkal ellátva csiszoltak. 
A díszesebbeket négy dudorral (megannyi tüske) ékitették s épen ilyen 
fordult elő Meleg-Földváron a kőhiányban szenvedő erdélyi Mezőség 
közepén. 

Az ütöszerszámokat eleinte csakis a görgetegekből kiválogatott 
tüskök szolgáltathatták s nagy idők multán fejlődhetett ki a czéltudatos 
idomítás, simitás és csiszolás mestersége. Ennek az épen azért találóan 
elnevezett csiszolt kökornak vagy neolitkornak legfeltűnőbb termékeit a 
rendkívül formás, Ízléses vésők, fejszék, szekerczék és buzogányok 
képezik. Ezeket eleinte növényi háncscsal, vagy állati belekből szárított 
kötelékekkel erősítgették a nyélre ; mignem a nyéllyukfurás bámulatos 
technikáját is feltalálták. Mindez a szakszerű képzettség akkora fokát 
igényelte, mely messzi túlhaladta azt a háziiparszerü gyakorlatot, a 
mivel edényeik legtöbbjét előállíthatták. 

A tetszetősen csiszolt szerszámok sokféle alakváltozatossága 
tehát emez iparágnak kiváló virágzására is kézzelfogható bizonyítékul 
szolgál. De létezniök kellett olyanoknak is, akik a délkeleti felföld déli és 
nyugati párkányhegységéből az amphibolit,quarczit, gránitféléket, a chloritos 
palákat, de különösen a szászsebesi hegység s az Alduna Svinica vidé-
kének különféle árnyalatú (sötét és világos zöld), majd kovasavtól át-
hatott pettyes szerpentinféléit kiválogatták s vagy állandóbb tanyáikon, 
vagy telepről-telepre vándorolgatva kidolgozták és forgalomba hozták. 
Csak igy válik érthetővé : hogy Szeben közelében Vizaknán, majd a 
görgényi hegyek közelében Nyárád-Gálfalvánál, vagy a Mezőség közepén 
Meleg-Földvárnál és Hátszeg vidékén Reánál, vagy az Érczhegység-
ben Erdöfalvánál ugyanolyan alakú és anvagu buzogányokkal talál-
kozunk. 

A gránitnál is kedveltebb és becsesebb szerpentin a déli Kárpátoktól 
éjszakra terjedhetett el. így Szerdahely, Vingárd, Nagy-Szeben, Fenyő-
falva stb. De odább a Hortobágy völgyén Nádpatak, majd a küküliö-
vidéki Apátfalva, a merőleges Szent-Gotthárd, a Nagy-Szamos mentén 
Kudu, szóval a délkeleti felföld legkiválóbb pontjain is találkozunk 
hazánkbeli szerpentineszközökkel. Ezek származási helyét pedig csak 

34* 
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a szászsebesi havasokban s az aldunai zuhatugoknál (Svinica) keres-
hetjük. Épen olyan jól kitudták válogatni az Érczhegységben, az Olt 
alsó-rákosi szorosában (Kőhalom mellett) fellépő gabbro- és trachyt-
féléket, a kárpáti homokkő quarczitos keményebb fajtáit. 

Különösen érdekes adalékát képezi őskori iparunk és kereskedel-
münk kiterjedtségének a kézimalomkövek közt, egészen az Alföldig 
terjedő és felismerhető likacsos, szivacsos szerkezetű, sötét vagy kékes 
bazalttufa, melynek valóságos gyártási telepét Kőhalom, illetőleg Héviz 
közelében a Brassó felé utazók által jól látható Turzson-félszigeten 
közvetlenül az Olt partján s Héviztöl keletre emelkedő bazaltkúpokon 
fedeztem fel. 

A közönségesebb és gyakoribb agyagjaspis és quarcztuskókat, 
lencséket, a mint a vulkáni vidékek közelében és a patakok görélyeiben 
találták, parittyakövekül, gabonatörőkül, hálónehezékül, buzogányokul 
széltiben használták. Hogy azonban az ősnépek e magában nagy terü-
leten túl több száz kilométerrel is megtudták találni a védelmükre vagy 
háztartásukra szükséges ásványi anyagokat : azt legkézzelfoghatóbban a 
tokaji hegységből s főleg Tálya mellől származó obszidián elterjedésével 
bizonyíthatjuk. Ez a kitűnően pattogtatható s vágó-, szúrószerszámul 
legalkalmasabb vulkáni üveg akkoriban igen nagy becsben állhatott s 
ritkaságánál fogva is csak módosabbak szerezhették meg. S ennek 
daczára nemcsak Tordos, Sztrigy-Szent-György, Válva (Hunyadmegye), 
Kudu (Szolnok-Doboka) helységek körül, hanem messzi keleten az ojtozi 
szoros közelében Szacsvánál (Háromszékmegye) is találkozunk vele. 
Ennél is sokkal meglepőbb jelenség nálunk a francziaországi kréta-
telepek tűzköveinek felhasználása és a Gyulafehérvár, Tövis közt nyu-
gatra szemlélhető Csáklyakö alján a csáklyai telep smirgel vésője, 
melv csak Naxos szigetéről kerülhetett hozzánk. 

Ezzel a pár adattal csak rámutatni kívántam azokra a módokra, 
melyekkel a hajdankor ipari és kereskedelmi tevékenységét igazolhatjuk. 
Bármilyen egyszerű lett légyen is az akkori művelődés, bármilyen laza 
összefüggésben állhattak is az örökös villongásban élő apró törzsek 
egymással : ime a közös szükségletek érzete már bizonyos fokú ipari 
életet és kereskedelmi forgalmat teremtett. Jóval a történetírást meg-
előzőleg, a Kárpátok kiterjedt hegykoszorújából bizonyos ásványanya-
gokat már czéltudatosan értékesítettek s alkalmas feldolgozásban e 
terület egyik szélétől a másikig tudták juttatni, sőt a földközi és fekete-
tengerbeli dentalium kagylóhéjbeli gyöngyök, sőt a francziaországi kréta, 
a keleti tengerparti borostyánkő és a naxosi smirgel után következtet-
hetőleg egész Európára kiterjedő forgalom sugárzott már akkor völ-
gyeinken és hegyszorosainkon át kelet és nyugat felé. 
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Egyelőre azonban tán elégséges az ipar és kereskedelemnek emez 
időrendileg szinte megállapíthatatlan és legalább is a Krisztus elütli 
második évezredre utaló adatainál maradva, némi tá jékozást nyújtanunk az 
érdeklődőknek. A fémkorszak beköszöntésével már szilárdabb alappal 
és biztosabb irányokkal rendelkezünk a kereskedelmi forgalomról, de 
ezt hagyjuk egy közelebbi alkalomra. 



AZ E R D É L Y I M A R H AKI V I T E L M O N O P Ó L I U M A 1 6 9 5 - R E N . 

I r t a : DR. KÁRFFY ÖDÖN. 

Az erdélyi főkormányszék 1694. május 16-án Veterani katonai 
főparancsnok hozzájárulásával szükségét látta, hogy a marhakivitelt 
Erdélyből, legalább egy időre szigorú tilalom alá vesse. Ennek szüksé-
gességét, valamint a tilalom körül történt egyéb intézkedéseit bőven 
előadja a főkormányszék 1695 július 8-án kelt felirata az erdélyi udvari 
k a n c z e l l á r i á h o z . E szerint, ebben az időben az erdélyi marhaállomány 
annyira megfogyott, hogy a katonai élelmezés felette megnehezült, s 
másrészt a túlságosan felszöktetett árak következtében, az ország lako-
sainak megélhetése is veszélyeztetve lön. Évek óta a magyar és lengyel 
kereskedők egyre tömegesebben hajtották ki az erdélyi marhát. De ezen-
kívül, a marhakereskedést más spekuláczióra is felhasználták. Amióta 
ugyanis a rénes forint értéke Ausztriában s Magyarországon 521 2 kraj-
czárra szállt, Erdélyben pedig teljes, 60 krajczárnyi értékét meg 
tartotta, az idegen kereskedők csakis rajnai forintot hoztak magukkal s 
igy nemcsak nyereséggel vették meg az erdélyi marhát, mert az erdélyiek 
a rajnai forintot teljes értékében voltak kénytelenek elfogadni, hanem 
rajnai forintjaikon is túladhattak, sőt azoknak helyébe tallérokat, aranyokat 
s más értekesebb apró pénzt vittek ki az országból. A túlságos marha-
kivitel bússzükséget, a pénzspekuláczió pedig az értékesebb és az apróbb 
pénznek érzékeny hiányát idézte elő. 

Négy hónapra rá a kiviteli tilalmat a bécsi udvar helyben-
hagyta ugyan, de figyelembe véve azt, hogy e tekintetben Magyarországon 
sem voltak kedvezőbbek a viszonyok,2) csakis oly feltétellel, hogy 

9 Orsz. lev. történelmi emlékek, a Pénzügy és nemzetgazdászat czimü gyűjte-
ményben, 1695. júl . 8. kelet alatt. 

2) Kitűnik ez abból, hogy egy országos bizottság alakult az udvar rendeletére, 
mely különösen a Dunán túl, tehát az ország Bécs felé eső részén, volt a r ra 
hivatva, hogy e ba j t orvosolja. E bizottság egyik tagja Aichpichl Károly Teofil báró, 
kamarai tanácsos volt, kinek számára a m. udv. kanczellária a jánló útlevelet adott 
(Conceptus expoditionum, 1694. ox Sept. Nr. 57.), s kivel e sorok rendjén még talál-
kozunk. 
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oda ós közvetlen Bécs felé a kereskedés továbbra is szabad 
maradjon. 

A marhakiviteli tilalmat aztán a főkormányszék országszerte kihir-
dette, de egyúttal azon volt, hogy annak egyik főokát, a kereskedők 
lábrakapott pénzspekuláczióját is megszüntesse. E czélból figyelmeztetnek 
mindenkit, aki Erdélybe bármit vásárolni jön, hogy jó előre lássa el 
magát aprópénzzel, s köteleznek mindenkit, hogy vásárlásnál a fele 
összeg erejéig rénes forintokat fogadjon el, máskülönben összes pénzét 
a határvámokon elkobozzák. 

A Magyarország felé való szabad kereskedésre nézve viszont a 
főkormányszék aug. 22-én azt kérelmezte, bogv oda csak az erdélyiek-
nek legyen szabad marhájukat kivinni. Erre Bécsből jó későn 1695 
ápr. 25-én, de a főkormányszékhez csak június 10-én az a válasz érke-
zett, bogy a kérelemnek hely adatott azzal a föltétellel azonban, ha az, 
az Erdélyben állomásozó katonaság érdekeinek szem előtt tartásával haj-
tatik végre, és Bécs felé évenkint legalább is 6000 vágómarhát hajta-
nak föl, s hogy párja legalább 8 mázsás (800 német vagy 1000 erdélyi 
font) legyen. 

Időközben a helyzet Erdélyben mind válságosabbá lön. A katona-
ság nem talált élelmezésére alkalmas vágómarhát s azt, a városi mészáro-
soklói drága pénzen volt kénytelen vásárolni, akik sok városban (a fal-
vakról nem is szólván) egész hónapon át egy font marhahúst sem adtak 
el, s e helyett hitvány teheneket vágtak, a marhatenyésztésnek nem kis 
kárára. 

A német és rácz kereskedők elözönlötték az országot és az úgyis 
magas árakat még jobban felcsigázták. De söt az erdélyi marhákkal 
katonatisztek, kamarai tisztviselők is nagyban üzérkedtek és a mellett 
még, mint hivatalos személyek harminczadvám-mentességet is élveztek. 
Ezen állapotoknak nemcsak a marhakereskedés és tenyésztés, de az 
azzal szoros kapcsolatban álló bőripar és gyertyagyártás is nagy kárát 
látta, mert p. o. a nyersbőr párjának ára 22 magyar forintra szökött, 
egy nyersbőrből készült tüszőé, mely különösen az oláhságnál volt 
keresett czikk, 1 2 rénes forintra, inig a faggyú mázsája 22—24 forintba 
került. Söt a sóbányászok is megvoltak akadva a kötelekhez és gyer-
tyákhoz szükséges faggyú drágasága miatt. Viszont a parasztok, nagy 
lévén a marhakereslel, még szántó ökreiket is eladták s azok helyébe 
3 — 4 kapát vásároltak, gabona helyett kukoriczát vetettek, hogy igy 
mind a földesúrnak kevesebbet dolgozzanak, mind a közfuvarozás ter-
heitől megmenekedjenek. S ez nem is volt csoda, mert csak magának 
a katonaságnak azon évben mintegy 1050 szekérhez 632D igás ökörre 
volt szüksége, melyeknek — tapasztalás szerint — alig fele vagy 
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egyharmada szokott életben maradni. Másrészt a nagy marhahiány ellen-
súlyozására, Oláhországból és Moldvából, a töröktől való félelem miatt, 
alig volt remény nagyobb marhafelhajtásra. 

A főkormányszék főleg mióta azt kezdték rebesgetni, hogy a bécsi 
mészárosok és kereskedők a fölségtől a marhakereskedésre monopó-
liumot akarnak elnyerni, elérkezettnek látta az időt, hogy e monopó-
liumot, melytől oly sokat várt, az erdélyiek számára kieszközölje. 

Fölterjesztést tett 1695 július 8-án az udvarnak, melyben a liées 
felé történendő marhakivitelt, kizárólag egy, arra a czélra alakítandó 
erdélyi marhakereskedö társaság részére óhajtotta kieszközölni. Ezek 
hajtanák föl — úgymond — Erdélyből a kívánt számú marhát, de 
nem közvetetienül Bécsbe, hanem egy központi vásárra, ahol azt a bécsi 
kereskedők, bizonyos megállapított áron készpénzért vennék meg tőlük. 
A vásár helyéül Somlyót találják legalkalmasabbnak, ahol mind a bécsi 
kereskedőknek, mind az erdélyi kínálatnak, az ott állomásozó katonaság 
teljes biztonságot nyújthatna s a honnét a selejtes, vagy el nem kelt 
áru legrövidebb uton szállítható vissza. Somlyóról a bécsi kereskedők 
a vételár teljes lefizetése után a megvett marhát saját költségükre és 
veszélyükre hajtanák tovább. A marhák súlya fölött támadható veszekedé-
seknek olyan módon lehetne elejét venni, ha a monopóliumos társaság 
minden 100 darabra két marhát adna ráadásul, vagy pedig a mindakét 
részről meghitelt becslők minden 10 darabból egy selejtesebbet vetnének 
vissza, de ezeket aztán a társaság akár Magyarországban adhatná el, 
akár Erdélybe visszahajthatná. Az árat illetőleg kiköti a főkormányszék, 
hogy a bécsiek a szerződés létrejötte elölt, már Somlyón levő, drága pénzen 
veszteglő marhák párjáért 84 frtot, a többiért pedig 78 frtot fizessenek. 
Ez az ár egy évig tartson, melyeknek végezte előtt 2 hónappal a felek 
a jövő év áraira egyezzenek meg. Az árakat a főkormányszéken úgy 
állapították meg, hogy próbát tétettek jó, közép és silány fajtával. 

A jó minőségűből vágható: 484 német font és 1 erdélyi font hús ; 
faggyúja : 721 2 font, bőre fejével együtt 68 font, belső részeinek súlya : 
101 font. 

A középminöségünek súlya ez. Húsa : 434 font, faggyúja : 5 2 % font, 
bőre fejestül: 60 font, belső része : 101 font. 

A hitványabb minőségűnél : a hús 454 (igy !) fontot, faggyúja : 
59 fontot, bőre fejestül : 56 fontot ; belső része : 99 fontot nyomott. 

Ilyen 3 ökörért a bécsi kereskedők megadhatnak 117 frtot, kiadá-
saik s a vámok Bécsig legfeljebb 18 frtot tesznek ki. Összes kiadásuk 
tehát 135 frt. A bécsi mészáros viszont magából a húsból : fontját 5 krral 
szánútva, bevehetne 114 frt 20 krt. A bőrt 6 frttal számítva 3 bőrért = 18 
frtot. A faggyúért, fontját legalacsonyabbra 8 krra tévén, 24 frt 32 krt. 
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A belekért, nyelvért, lábakért, szarvakért stb. legalább 6 l'rtot, összesen 
tehát 162 frt 52 krt, s igy a bécsiek tiszta nyeresége 3 marhán 27 frt 52 kr. 

E számitás szerint 3000 darabnál tehát 55,750 rajnai forint tiszta 
haszont lehet remélniük a bécsieknek. Viszont az eladó erdélyi társaságnak 
a marha párja legalább 50 frtjába van. Télen legalább 7 szekér szénát 
fogyaszt el, ami 15 frt értékű. A cselédség fizetése, élelme, legelőbér 
Somlyóig 4 frt 30 kr., az erdélyi harminczad vámja 2 frt 30 kr., összes 
kiadása tehát 72 frt, ha tehát 78 frtért adja el, 6 frtot nyer párján. 
Nyáron elesik ugyan a szénafogyasztás, de a cselédség és a 4 havi 
legeltetés költségei 8 frt 30 krra rúgván, összes kiadása 61 frt, tiszta 
haszna tehát 17 fri, 1500 darabnál az első esetben 9000, nyáron 
25,500 frt, tehát az összes 3000 darabnál 34,500 frt tiszta haszonra 
van kilátás. Az erdélyieknek legalább 20,000 frt tőkét kell koczkáztatniok. 
Vagyis minden 1000 frt után 172 frt 30 kr. a haszon, ennyit pedig 
kukuricza, bor vagy más kereskedéssel vagy uzsorával is megszerez-
hetnek. Ha e szerződés létrejön, már ott van Sondyónál 1500 darab 
felhajtva és szeptember végéig egy vagy két izben másik 1500 darabot 
fognak küldeni, igy tehát összesen 3000 darab marhával láthatnák el 
Bécset. Az udvarnak az a kívánsága azonban, hogy évenkint 6000 marhát 
hajtsanak föl, egyszerűen lehetetlen. A rákövetkező öszszel és télen 
legelő hiánya miatt a felhajtás szünetelne, de a jövő 1696. évi júniusig 
megint 3 felhajtással újabb 3000 darab kerülne vásárra. 

A főkormányszék most már a dolgot mihamarább nyélbe ütni 
igyekezett. Még május 28-án, tehát e fölterjesztés kelte előtt, e terve-
zetre a közönség figyelmét körrendelettel liivta föl, hogy az ahhoz 
szükséges tökét előteremthesse. 

„Im emlékezetiben lehet kegyelmeteknek — irja a körrendelet1) 
— miképen proponáltattuk vaia az legközelebb elmúlt országgyűlésen, 
hogy ha mi győzedelmes császár és koronás kegyelmes urunktól ő fel-
ségétől, az marhával való kereskedés ez mi szegény hazánk fiainak 
engedtetik, annak folytatására egy bizonyos com,pània eriyáltassék, mely-
ben az három nátióból álló becsületes szabadsággal élő személyek bizonyos 
és illendő summáig admittáltassanak. Lévén azért már bizonyos infor-
mátiónk az ő felsége ez aránt való kegyelmes resolutiójáról, kegyelmetek 
maga székiben, városában hirdesse meg, hogy valakik, vagy az város, 
vagy az szék, vagy penig privátus emberek azon kereskedésben, Isten 

' ) Orsz. lev. főkormányszéki osztály. — Liber regius I. k. 469. I. — E gyüjle-
mény a főkormányszék régi leveles könyve, melybe kiadványainak fogalmazványait 
bejegyezték. Össze nem tévesztendő az erdélyi fejedelmek és az udvari kanczellária 
hasonló nevü könyveivel. 
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áldása után szép haszonnak reménysége alatt pénzüket he akarják adni, 
mind személyöket, liiind a beadandó pénzöknek quantitását, specificálják 
és tudósítsák a guberniumot . . . " 

Egy másik, hasonló czélu, július 7-én kelt körrendelet-1) még hatá-
rozottabban szól, a tervezett monopóliumot bevégzett ténynek véve, a 
részvétel összegét 1000 forintban határozza meg, annak lefizetésére 
pedig július 26-át tűzi ki, biztatván az illetőket, hogy : „ . . . pénzét 
penig kegyelmetek annyi részben bízvást adhat ja ki, hogy ez a kereset 
bizonyos és hasznos, csak Isten ő szent felsége dögtől és fegyvertől 
oltalmazzon, melyet jó reménységgel várunk ő felségétől. Bethlen 
Sámuel uram testimoniálist ad kegyelmeteknek és a compánia könyvéhen 
beleiratja kegyelmeteket magával, vagy odavivö szolgájával . . . Ezen 
levelünkre penig mostan is tegyen választ kegyelmetek, ha adhat-é és 
akar-é adni vagy nem, mert aki pénzét most bele nem adja, azután 
bé nem vétethetik ebben a compániában, és a liber questus alkalmatos-
sága miatt ne panaszolkodjék . . ." 

Ugyanekkor az udvari kamaránál is tettek sürgető lépéseket,2) 
kérvén az ügynek minél gyorsabb elintézését, mert annak eldöltéig a 
marhakereskedés teljesen szünetel, egyúttal felszólítják az iratokkal ő 
felségéhez menesztett Naláczy Lajos főkormányszéki titkárt, hogy a 
kamaránál jár jon közben, bizalmasan utasítván öt,3) „. . . hogy ott penig 
(a kamaránál) semmit se concedáljon ennél többet, hanem csak a 
választ urgeálja, mert mi protestálunk, ha a resolutió késik. Mi szep-
temberben, sőt az egész esztendőben is ökröt oda nem küldhetünk az 
idő és fü nem léte miatt . . . " Mindamellett felhatalmazzák Naláczyt, 
hogy a gyors intézkedés érdekében a marhák vételárának rovására 
tehessen némi engedményt.4) Mert hogysem a főkormányszék tervezete 
„elbomoljék, ám legyen in fl. 75 (t. i. a. marhák párjának ára), de 
Somlyónál, csak találhassuk kedvét az felséges udvarnak. De kegyelmed 
igen caute és lassan lépjen, mindazáltal hamar lépjen, mert az hirektől 
félhetünk." 

Még az nap nagy sietséggel megszerkesztették a monopóliumos 
társaság részére : „a marhákat vásárló embereknek instruetióját"5) és 
„a marhákat vásárló s marhákra gondot viseltető embereknek hiti formá-
j á t , A z elsőnek pontjai ezek: 

1) U. o. 475—476 1. 
2) U. o. 472. 1. 
3) U. O. 
4) U. o. 
9 U. o. 473—474. 1. 

U. o. 474—475. 1. 
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1. „Semminemű idegen országbeli embereknek, ökröt, tehenet, 
juhot, tinót, egy szóval lábasmarhát venni meg ne engedje. 

2. Az erdélyi haza fiainak egymás közt való adásokat, vevéseket 
semmirészben meg ne háborítsák, hanem az haza fiai hadd vessenek, 
adhassanak egymásnak mindenféle marhát szabadosan, valamely marhák-
ekére, és egyéb munkára, mészárszékre, nevekedésre, szaporodásra 
valók, ezt az egyet kitévén, hogy amely marha öregJ) és csak baromra 
való, az olyant semmi rendbeli embereknek és a mészárosoknak is oda 
ne engedjék, hanem a compánia számára csak vegyék meg, amelyek 
penig aprók, és az erdélyi mészárszékekre valók, azokat az olyanoktól 
ne tilalmazzák. 

3. Noha a baromtól való és egyéb marháknak is vétele már ily 
formában meghatároztatván, gondolható, hogy a marha valamit meg-
dicsőül, mindazonáltal azzal gonoszul ne éljenek, és az haza fiaitól a 
marhát rendkívül olcsón nagy kárukkal ne vegyék, mindazáltal mód 
nélkül drágán is ne, hogy igy, sem az adó hazafiainak, sem a vevő 
compániának kárt ne tegyenek, hanem azon igyekezzenek, hogy a mar-
hának mind az olcsója, drágája egyben vettetvén, ha lehet essék bokra2) 
fi. 60 hung, és igy 60 magyar forinton felül is vehetik párját és azon 
alól is, mód nélkül kicsiny és felettebb alá való marhát is ne vegyenek, 
hogy annálinkább hányás, válogatás nélkül kelhessen el a marha. 

4. A vett marháknak a bélyegzésére, haj tására, mindennemű gond-
viseletére szorgalmatos gondjok legyen, tovább való instructiót vévén 
mind most, mind ennek utána Bethlen Sámuel uramtól, és ö kegyelme 
által a guberniumtól. 

5. Magukra, lovukra, füre, ételökre, italukra és egyéb szükségökre 
költhetnek, csak szinte ugy költsenek, mint amikor maguknak vásárolták 
a marhákat, és irják fel, számadásukba bevétetik. 

6. Ha mikor penig ettől a szolgálattól el akarnak búcsúzni, és ki-
állani, szabadosok lesznek vele, csak a kezükben forgott pénzről, mar-
háról adjanak számot." 

Az esküminta szerint kötelezi magát az illető: „. . . hogy a mint 
én az erdélyi marhákkal kereskedő dicséretes compániának egyik szolgája 
vagyok, ebben az hivatalban illendő fizetésért ö nagyságoknak, ő kegyel-
meknek egyik szolgája vagyok, ebben az hivatalban illendő fizetésért ő 
nagyságoknak, ő kegyelmeknek tehetségein szerént igaz és hü szolgájuk 
leszek, sem a compániát a marháknak felettebb való drága, sem a 

fi Értsd nagy, hízott. 
'-') Értsd párja. 
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marhát eladó szegénységet felettebb olcsón való vételével megkárosítani 
nem igyekezem, mind pénzre, marhákra, valamelyek kezemre bizattal-
nak, igazán gondot viselek, és az ö idejekben rólok számot adok . . 

A várva-várt monopólium életbeléptetésére a maguk részéről tehát 
mindent megtettek, és az előzetes intézkedéseket tőlük telhetőleg el-
végezték. Határozott válasz azonban az udvar részéről mindegyre késett, 
pedig már a monopóliumos társaság összeállott és a monopólium 
czéljaira a kereskedőktől máris sok szarvasmarhát foglaltak le. A keres-
kedők nem győzvén bevárni a határozatot, zúgolódni kezdtek s tiltako-
zásukra azt határozta a főkormányszék, hogy ha a monopóliumra való 
engedély július 24-ig sem érkezik meg, a lefoglalt szarvasmarhát tulaj-
donosaiknak szabad rendelkezésére visszaboesátja. A főkormányszék 
külön futárral is sürgette Bécsben a végleges elhatározást, de minden 
eredmény nélkül. Végre augusztus 12-én megírták Aichpichl Károly 
Teofil bárónak,*) hogy minthogy a határidő már rég elmúlt, a 
kénytelenek kereskedőknek adott szavukat beváltani, annál is inkább, 
mert a felhajtásra alkalmas nyári idő máris vége felé közeledik és 
6—7 hét alatt a zordabb idő beálltával marhakereskedésről szó sem 
lehet. 

A főkormányszék határozottan kimutatja, hogy a tervezet meg nem 
valósítása nem rajta, hanem az udvar késedelmeskedésén mult. Kije-
lenti, hogy már ebben az évben a 3000 szarvasmarha felhajtására 
semmi remény sincs, s az erdélyiek veszteségein csak a tilalom vissza-
vonása enyhíthetne némileg. Késznek mutatkoznak a további tárgyalá-
sokba is bocsátkozni. Úgy látszik azonban, az egész monopólium ügye azon 
bukott meg, hogy Bécsben azt kívánták, hogy az erdélyiek a bécsi 
kereskedőknek hitelezzenek. Csakhogy erről a főkormányszék hallani sem 
akart. 

A maguk mentségére augusztus 13-án Veterani főparancsnokhoz 
is irtak, '-) hogy annak idején ő is tanúskodjék, hogy a hosszas halogatás 
nem a főkormányszék hibája. Egyszersmind tudósítják arról is, hogy 
Aichpichl báró kérésére a kiviteli tilalom visszavonását augusztus 
20-áig elhalasztották ugyan, ámbár biztosak benne, hogy e végső 
határidő is hiába való, mert nincs remény, hogy addigra Bécsből akár 
kedvező, akár csak visszautasító rendelkezés is beérkezzék. Az erdélyi 
kanczelláriának pedig óvást küldtek be 3) azzal a kérelemmel azonban, 
hogy ha az udvar időközben beléegyeznék a monopóliumba, óvásukat 

!) U. o. 497—499. 1. 
2) U. o. 499. ]. 
3) U. o. 503. 1. 
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tartsa vissza, ellenkező értelmű elhatározás esetében pedig tudó-
sítsa őket. 

A kanczellária teljesen tájékozatlan volt az udvar szándékairól, 
befolyása pedig az ügyre éppen semmi se volt. Augusztus 27-én ezeket 
válaszolta, hogy . . . „mi a marhák dolgát nézi, arrul már Henter 
uram vitt, circa fundamentalia, végső resoluliót Aichpichl uramtól, ha 
ö nagyságát kaphatta, hogy ha penig nem is, mivel az innét való 
opiniók cum determinatione camerali mentenek volt Aichpichl uramhoz, 
tehát ugy reméljük ő nagysága azokat aperiálta nagyságtoknak. Azokhoz 
képest azért, minékünk ugy tetszik, nem szükséges senkinek is arról 
per niodum instantiae szólanunk, lévén nagyságtoknak magának utja 
oda alá, egyébaránt lia valahol alkalmatosság adatik reá, igenis decla-
ráljuk a dolgot. Az mi az ö felségéhez dirigált memorialist nézi, értjük, 
és az nagyságtok méltóságos parancsolatja szerint eljárunk benne szor-
galmatosan, de elébb ahhoz nyúlnunk nem lehet, miglen vagy méltó-
ságos Kinszky uram (az akkori cseh főkanczellár), a mint fogadta, nem 
hivat, mert hívatlan oda menni nem szükséges (!) mivel ő felsége ott 
senkit ordinarie nem admittál, recreationis erga menvén csak oda . . ." 

A főkormányszék, megunva a sok huza-vonát, és belátva, hogy 
semmi reménysége sem lehet a monopólium ügyében, augusztus 28-án 
a marhakivitelt véglegesen visszavonta, miről a megyéknek'-) körrende-
letben küldött rövid értesítést. Augusztus 29-ikén pedig Aichpichl báró 
tervezetére felelt, melyet a bécsi udvar nevében küldött meg. ; ì) E ter-
vezet eddig nem került elő, de arra a főkormányszék nem minden 
keserűség nélkül röviden („breviter et cathegorice") csak azt felelte, 
hogy az, és különösen annak 2., 3. pontja olyan súlyos feltételeket 
szab, a melyeket a legjobb akarattal sem lehet elfogadni, bármennyire 
is akarnának segiteni az udvaron és Bécsen. 

' ) Liber expeditionum et corrcspondontiarum — cancellariae Transylvanlcae. 
1695—1700. 5—6 1. 

2) Erdélyi főkormányszéki Liber regius I. k. 514. 1. 
3) U. o. 515—516. 1. 



ADATOK. 

APAFFY MIHÁLY ERDÉLYI FEJEDELEM UDVARÁNAK 
RENDTARTÁSA. 

Edictum administrationis aulicae illustrissimi ac celsissimi domini 
domini principis Transilvaniae seriem conprehendens, rebus observantibus, 
occasionibusque subinde occurentibus, quoad fieri potuit accommodatum. 

Tekintetes emlékezetben forgott eleitől fogván, minden rendek és 
dolgok viselésinek is alkalmatosságában, amaz közönséges beszéd: ordu 
est anima rerum et disciplina moderatrix virtutum, melyeknek emlé-
kezetes voltát mi is, méltóságos hivatalunk szerént, udvarunk igazgatá-
sában tündököltetni, és az kik által illik dicséretesen terjedni, s terjeszteni 
illendő dolognak Ítélvén, ez alább következő punctumokban tetszett 
kirajzoltatnunk: 

1. Fő és második hopmester híveink udvarunk tüköri lévén, magok 
kévántató alkalmaztatásával mindenek előtt tündököljenek körülöttünk 
és udvarunkban, hogy mind idegenek, mind penig magunk hivei, és 
szolgáink, söt az supplicáló, vagy hirt hozó minden rendek is, udvarunk 
igazgatóinak ismerhessék lenni ő kegyelmeket, és mindeneket az ő 
rendek, hivataljok, s állapotjokhoz képest illendő böcsület, tisztesség, 
panasza meghallgatása, oltalma, és törvényeknek is annak rendi és módja 
szerént, s az ö idejében való kiszolgáltatásával, ö kegyelmek megelőz-
zenek, megnyerjenek és contentáljanak is, hogy az ő kegyelmek ily 
maga alkalmaztatása által, méltóságunk emlékezete, udvarunk boldog 
hirével együtt dicséretesen ter jedjen. 

2. Noha a jó Isten, az teremtésnek bölcsen viselt munkája rendi-
ben, az természetbe beoltotta az teremtett állatoknak egymás között 
való méltóságát, egymásnak böcsülését, és egymástól szép renddel való 
függéseket, melyhez képest az böcsületnek szereteti és az jó rendnek is 
ismereti elégséges ok lehelne, kinek-kinek tartozó kötelességinek, és 
maga rendes alkalmaztatásának kévántató gyakorlására ; de gyarlósággal 
megvesztegetödött lévén minden lélek, sok szomorú, képtelen és vésze-
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delmes nehézségeknek eltávoztatására, az jó rendnek nem utolsó fun-
damentomának Ítéltetett, minden rendeknek urok hűségére, hivatalukhoz 
maga hittel való megkötelezése. Ezt hopmester hiveink részekről, böcsü-
letes uri hiveink szokták véghez vinni, Írásbeli reversális által, mely 
rendet ezután is fentartani kívántunk. Egyéb rendbeli udvari szolgáinkat 
pedig indifferenter ö kegyelmek, kamornikink által, erős hittel kötelezzék 
hűségünkre, és állítsanak kit-kit maga hivatalos rendiben, instruálván 
illendőképen maga kévántató alkalmaztatásáról. 

3. Szükséges fundamentoma az jó rend gyakorlásának, az szemé-
lyeknek, hivatalok és rendi szerint való megkülönböztetése és egymás 
böcsületinek illendő kiszolgáltatása, egyébiránt homályban borulván az 
jó rend, esze vesz az dolgok folytatásának is. Hogy azért méltóságunk 
ne sértődjék, és udvarunk emlékezete is homályba ne boruljon, hop-
mester hiveink magok is jó példa adásokkal tündököljenek udvarunkban, 
szükséges : 

4. Az nap és hold, az égnek tekintetesb ékességi lévén, nemcsak 
tündökölnek az ő tisztek viselésében, de másokat is használatos voltokkal 
különb-különb módon éltetni nem szűnnek. Ezekhez hasonlittathatván 
udvarunkban megirt hiveink hivatala, szükség ez hasonlatosságot ö 
kegyelmek emlékezetben viselvén, magok alkalmaztatásával mindenkor 
és mindenek előtt dicséretesen terjeszszék, hogy igy az ö kegyelmek 
magok jó alkalmaztatása által móltóságunk emlékezeti terjedjen hasz-
nálatos voltukkal mások is mindenek az ö mivoltok szerént beteljesed-
hessenek. 

5. Holott penig minden hivatalok és dolgok viselésének is, bizonyos 
czélra kell függesztetni, különben soha semminek is jó, vagy ellenkező 
ize, senkit is jó vagy elienkezöképen nem illethetne, tetszett minekünk 
is udvarunk igazgatását mind külső, minden rendek, mind penig és 
kiváltképen udvarunk népe alkalmatosságára függesztenünk és határoz-
nunk, hogy az által kiki az ö maga hivatala szerént szerzett érdemének 
gyümölcsével mind maga teljesedjék, mind penig másokat éltessen 
dicséretes vagy ellenkező emlékezete. 

6. Az mi azért nézi, az udvarunkban hol egyszer hol másszor, 
vagy látogatásunkra, vagy követségben vagy penig bizonyos szükségei végett 
megforduló idegen minden rendeket, ezek iránt megirt hopmester hiveink, 
mint udvarunk fényei és tüköri magukat illendőképen alkalmaztassák, 
kit-kit az ö rendi, hivatalja és érdeme szerént acceptálván ; és ha ki 
velünk vagy szemben kiván lenni, vagy supplicátióját beadni akarja, 
mind az audientia megszerzésére, mind penig supplicatiójának előnkben 
terjesztésére köteles hivatala szerént készségét mutassa, az dolgok véghez 
vitelét is az ö idejében el ne mulaszsza, hogy igy kinek-kinek illendő 
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resolutiója lehessen. Midőn penig oly böcsületes hiveink lesznek udvarunk-
ban, kik asztalunkhoz érdemesek, azok közöl az mint az idő hozza 
(ha kik iránt illik, nekünk is hirt tévén) asztalunkhoz maraszsza alternatilo, 
azon cselekedvén országos gyűléseknek idején is. 

7. Reggeli felkelésünk, asztalhoz való leülésünk és asztaltól való 
felkelésünk alkalmatosságaival kivántató ő kegyelmek jelenléte, s hivatalok 
követése mit kívánjon, már rendes szokásban tartatik, az iránt is ö 
kegyelmek maguk hivséges alkalmaztatását folytatván, hagyjuk az 
következendöknek is jó például magok emlékezetinek dicséretire. Egyéb 
időben penig, helyben palotánkról, s uton penig szállásunkról ne távoz-
zanak ő kegyelmek, legyen mindenkor méltóságunk fáklyája jelen, akire 
nézve kívántatik, idő után és közben is penig, nyugodalmunk helye és 
palotánk körül való vigyázása, ö kegyelmeknek meg ne szűnjék. 

8. Ritkán avagy ugyan nem is lehet semmi hivatalok és dolgok 
folytatása is különb-különb akadályok nélkül, melyhez képest akár hely-
ben, akár uton ne essenek vagy udvarunk népe között, vagy udvarunk 
népinek másokkal holmi ellenkezések, ezféléket ö kegyelmek szorgal-
matosan megvizsgáljanak, és vagy békesség vagy törvény szerént való 
eligazítását, s executióját is istenesen munkálódni hivataljokhoz tartozó 
dolgának ismérvén el ne mulassák. 

9. Minél méltóságosbbak, annál terhesebbek szoktak lenni az 
hivatalok, és annál nagyobb szorgalmatoskodással is szoktak viseltetni ; 
nekünk is azért különb-különbféle terhes gondjaink érkezvén, különb-
különb tanácskozásokat kell az dolgok mivoltához képest viselnünk, 
végezéseket végeznünk, resolutiókat cselekednünk, melyekben ö kegyel-
mek is ottun-ottan kelletvén forganiok, ezek iránt tartozó kötelességekről 
mind a tanácsadásban mind penig az informátiókban megemlékezzenek 
igen méltó, gyümölcsözzék ez iránt is az ő kegyelmek köteles hűsége 
dicséretesen, másoknak is jó példaadásra. 

10. Ezekben és ezek által elégségesnek ítéljük fenn megirt hop-
mester hiveink alkalmaztatásának lerajzolását. Ezekhez járulható, s 
azokon kivül idővel is következhető dolgok értelmét és rendi alkalmaz-
tatását bizván az ö kegyelmek tőlünk függő becsületes discretiójára. 
Ezentúl udvarunk népe rendét azokhoz tartozó szükséges dolgokkal 
együtt illetvén. 

11. Vannak udvarunkban méltóságos hivatalunk emlékezeti!, paran-
csolatunk gyakorlását és udvarunk tisztességes rendit folytató különb-
különb oly hivatalok is, az mi neműek : secretáriusink, gyalogkapitányunk, 
konyhamestereink, lovászmestereink, komornikink, pohárnikink, és egyebek 
is, melyek, kiknek alkalmatosságok más bizonyos karban helyheztetett 
ugyan, és mi is hivataluk rendiben tőlünk függő authoritással megtar-
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tallii kívánnánk ; mindazáltal, ha mi ellenkezések ö kegyelmek iránt is 
méltóságos udvarunkban személyes tekintetekre nézve következnek, 
azoknak lecsendesitésének, és rendes orvoslásának megirt hopmesterink 
által kelletvén végben menni, az felek és egyéb udvari közönséges 
rendet illető dolgokra nézve, megirt hiveinktöl való böcsületes függések 
megkévántatik, hivatalos dolgok folytatását a lattok levőknek törvényes 
igazgatásával együtt magunk rendelésétől függő hűségekre bizván ö 
kegyelmeknek. 

12. Nem kicsiny dolog, sőt búsulást, káros fogyatkozást, és gyakran 
veszedelmet is szokott szülni az rendeletlenségnek mérge, melyei mind az 
személyek, mind penig az hivatalok, s mind az dolgok is igen meg-
szoktak mocskoltatni, elegyedni és zavarodni, melyekre nézve igen 
helvesen találtatott és tétetett is emlékezetben : senki más ember gabo-
nájába sarlóját ne vesse, és tartsa kiki maga határában magát. Nagy 
gondjok legyen azért megirt hopmester híveinknek arra, (fenn meg-
említett híveink is alattok valót magok példájokkal is ugy igazgatván) 
viseljen kiki maga hivatalára gondot, mások hivatalának hagyjon békét, 
hanemha mint böcsületes szolgához illik egymást böcsülettel, tanácscsal 
vagy munkával is segítik, egyébiránt mint más ember böcsületét sértegető, 
ha ki comperiáltatik, érdemes büntetésit elveszi emlékezetinek sérelmire. 

13. Udvarunkban s palotánkon méltóságunk ragyogó csillagi, parin-
csolatunknak hűséges szolgái, jó mennyiségű bejáró ifjaink már kézről 
kézre rajok szállott méltóságunkhoz tartozó köteles hűségeket, miben 
álljon, jól tudják. Hogy azért tisztességes rendeket, dicséretes emlékezetek 
jó reménységeket, és hireket-neveket, magok jó alkalmaztatásával öreg-
bítsék, szükséges minden ellenkező dolgot eltávoztatván : egyébiránt az 
mennyivel rendek, hivatalok, és magok alkalmatossága is másoknál 
elébbvalónak tartutik, anynyival szomorúbb sorsok és kimenetelek is 
lészen ellenkező magokviseléséhez képest. Tartsák meg azért az magok 
hivatalok szerént reájok szállott tisztességes rendet, éjjel és nappal 
helyben palotánkon, ajtónk előtt, uton penig jól zászlónk alatt magunk 
körül continuuskodván, szép csendesen figyelmezvén parancsolatunknak 
meghallgatására, és hűséggel, valósággal való elkövetésére magokat 
alkalmaztatván, ugy felkelésünk idején mosdatásra, ennek felette tem-
plomban, ebéd, s vacsorának idején, mind leülésünk, s mind felkelésünk 
alkalmatosságával, egymásnak illendő böcsülettétellel szép renddel 
compareálván, méltóságunkat emlékezetesen terjeszszék. Időközben is, 
mikor számosan vannak, fele, mikor pedig kevesebben vannak vagy 
udvarunkbeli solennis alkalmatosság kivánja jobb része ajtónk előtt 
illendő ligyebnetességgel jelen legyenek. Távozása penig csak egy nap 
is, hopmester hivünk hire nélkül ne lehessen. 

Gazdasúgtörtónelmi Szemle 1898. 3 5 
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14. Nem ellenkezik ez iránt, mikor ugyan föbejárőnk authoritását 
szükséges dolga végett harmad napi elbocsátásában, bejáróknak csak 
hogyha szintén magunk hirével cselekeszi is, vagy valakit mások elkér-
nek is, de hopmesterünk ez iránt való authoritását sem bántjuk meg, 
tegyen hirt ő kegyelmeknek, és ö kegyelmek értvén méltó okát az olya-
nok távozásának, elmehetnek. 

15. Bejáróink szine közé, szokott ugyan szükséges parancsolatunk-
nak egyik kiváltképen való szárnya, postamesterünk is számláltatni, 
mindazáltal szoros és szükséges dolgainkban kelletvén foglalatoskodni, 
tisztességes függéssel hopmestereinknek becsülelit megadván, alkalmaz-
tassa parancsolatunkhoz tartozó hűségét, nagy szorgalmatossággal, reggeli 
mosdáskor, asztalhoz való ülés és asztaltól való felkelésünkkor bejáró-
inkkal compareálván, idő közben is penig tőlünk nem távozván, expediál-
ván és fenyítékben is tartván postáinkat, az felölök irott articulusok 
rendi szerént igazgatván. Ezeken kiviil ha mi oly dolgok vagy jelenlété-
ben tractáltatnak, ezek iránt is szoros kötelességét hozzánk tartozó 
hűséggel mindenek előtt és mindenekben gyümölcsöztesse, megkívánjuk. 

16. Közelít bejáróink rendéhez inasoknak alkalmatossága, kik mint 
köntösinknek prèmei szüntelen forognak körülöttünk, és hűségeknek 
rendes gyakorlása által várják reménységek terjedését. Ezeknek éret-
lenebb hiábavalóságát, hopmester hiveink atyai magok alkalmaztatásával 
fedezgessék, irtogassák, és érleljék is hűségesen. Ezek hir nélkül, csak 
kevés időre is ne távozzanak, hanem szép csendesen, szüntelen ajtónkon 
continuuskodjanak, jó reménységeket terjesztő figyelmetességgel, és hív 
serénységgel, köteles tiszteket követvén, az már jó renden rájok szállott 
mód szerént, mosdatáskor s az asztal körül kévántató udvarlásnak is 
alkalmatosságában. Ezek közt penig szabjanak hopmester híveink tisz-
tességes rendet, magok könynyebbségekért is. 

17. Inasink rendiben számláltatik házőrző inasink alkalmatossága, 
ki is mint házunknak kulcsa, szüntelen jelenlétivel és szorgalmatos 
vigyázásával szokta köteles hűségét virágoztatni. Ennek józan élete, 
fegyhetetlen magaviselése, éjjel-nappali szoros jelenléte, s egyébiránt is 
csendes, vigyázó szorgalmatossága megkívántatván, egyéb maga alkal-
maztatásával körötte lévén ez iránt is hopmester híveinknek nagy 
gondja. 

18. Bégi, és erejében is tartatott, sőt ma is emlékezetes mondás 
az : híva jöjj, kérdve szólj, uradat társul ne vedd, melynek megtartására 
akárkit is indifferenter méltóságunk tekinteti, az maga állapotjának meg-
gondolása, természet szerént is ösztönözhetik ugyan, mindazáltal, ha ki ez-
iránt vagy homályos elméjének vagy maga gondolatának, vagy penig ugyan-
csak vakmerő szándokának s kegyelmességünknek izitől bátoríttatván 
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importunuskodni tapasztaltatnék, amazokat megirt liopmestereink köteles 
magok alkalmaztatásával előzzék meg, adván alkalmatosságot nekik 
efélékben gyakorlott dicséretes rendnek megértésére, az más rendbelieket 
penig tisztességes intésekkel nyerjék meg, és kegyelmességünkkel való 
abusustöl illendőképen fogják el. Ugy mindazáltal, hogy tanács úr és 
más közelebb lévő hiveink s belső szolgáink alkalmatos időben való 
bejövetele ne akadályoztassák, kik közül is, ha kik ugy kévánják, megirt 
hopmester hiveink szolgáltassanak ö kegyelmeknek velünk való szemben 
létére tisztességes alkalmatosságot. 

19. Tilalmas legyen azért audentia, annál inkább magunk házunk, 
tanács ur hiveink, s belső tiszteink, szolgáinkon kivül, indifferenter 
mindenektől s megemlített hiveink is penig annak alkalmatosságát, 
maguk érdemekkel ponderálják, reggeli felkelésünk, mig rendes magunk 
gyakorságát nem végezzük, délesti, s annál inkább éjszakai nyugodal-
munk idejében pedig teljességgel senki ne is illesse; hanem ha valami 
repentinus casus, melytől Isten oltalmazzon, kívánná, olykor is penig 
szüntelen ajtónkon conlinnuskodni tartozó házőrző inasink által való 
hirtétellel hopmestereinkkel együtt kövesse az elmúlhatatlan hirtételt, 
az hirtelenséget hűséges maga alkalmaztatásával megelőzvén ; az non 
putaremot penig az természetnek gyakorlása, az mint meg nem győz-
hette, ugy meg sem győzheti soha; megelőzte mindazáltal, és meg is 
előzheti az értelmes hűségnek tökéletes gyakorlásával, emlékezetes 
példák tanétása szerént. Köteles tiszteknek tartsák azért hopmester 
hiveink az mindenkori, de kivált világosb szükségnek és nyugodalmunk-
nak idején az szoros és jó lelkiismerettel való vigyázást, ugy mint kik 
az nap és hold az égen, ugy tartatnak udvarunkban, mind udvarunk 
népe, mind penig mások mindeneknek állapotjokhoz képest kívántató 
tündöklésre nézve. 

20. Követi étekfogóink rendek fennemlített ifjaink hivatalos alkal-
matosságát, kiknek is udvarló, vagy ebédlő palotáinkon continuuskodá-
sokat köteles hűségeket illeti, melyben mind helyben, s mind uton 
szokták hozzánk tartozó s magok érdemeket terjesztő kötelessé-
geket gyümölcsöztetni. Ezek idő közben fele része szükséges, de hiva-
talokkal s az böcsületnek regulájával nem ellenkező dolgok végett 
távozhatnak, de étkeink elfogására, utonjárásnak alkalmatosságakor pedig, 
indulásnak idején jól zászlónk mellett okvetetlen jelen legyenek mind-
nyájan, és magokat köteles hivatalok szerént alkalmaztassák; éjszakák-
nak idején penig mind helyben, s mind uton palotánkon halni, semmi 
lelt utakon el ne mulassák, egyébiránt is, ha mi dolgaink reájok bízat-
nak nagy hűséggel véghezvinni, köteles tiszteknek tartsák. 

21. Asztalnak ink étekfogóinknak rendes elöljárói lévén, magok 
35* 
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tartozó alkalmaztatásoknak rendit hivatalokhoz való állíttatások for-
májából tudják, annak penig dicséretes terjesztésének valóságát az 
dolgoknak mivoltához képest könynyen általláthatják, legyenek azért 
fegyhetetlenek, vigyázók és hűségesek hivatalok gyakorlásában, és magok 
jó példaadásokkal étekfogóinkat is méltóságunkhoz s magok rendihez 
is illendő magok gyakorlására intsék és vezéreljék. Ha mikor udvarunk-
ból hírünkkel távoznak, hopmesterünknek hirt tévén, hagyják oly karban 
ifjainkat, fogyatkozásunk távollétek miá ne lehessen, emlékezetesbben 
illetvén asztalnakink hivatalát, étkeinknek elfogatását az iránt eddig is 
gyakorlott hűséges vigyázással oly hűséges gondja legyen, hogy vala-
mint emlékezetes reménységét képtelen szomorúsága ne akadályoztassa, 
annál is inkább el ne temesse. 

22. Főember, udvarló, és uraim, számbeli híveinknek és szolgáink-
nak az időnek mivoltához képest most csak tekintettel különböztetnek 
meg. Ezeknek köteles hivatalok azt tartván, nappal palotánkon conti-
nuuskodjanak, uton penig szekereink előtt járván szép rendben csele-
kedjék hivatalokat. Ebéd és vacsorának idein asztalhoz való ülésünkkor 
s felkelésünkkor is hopmestereinket kisérvén rendes udvarlásokkal con-
decorálják, s ha kit közülök, a jó rend ugy hozván, hopmesterünk vagy 
asztalunkhoz mosdat, vagy magához asztalához szólít, magok alkalmaz-
tatását cselekedjék illendőképen, böcsülettel, idő után penig magok 
szállásokra takarodhatnak, várván, ha mi rendkívüli dolog kívánja 
kegyelmes paracsolatunkat figyelmetes készséggel. 

23. Nem utolsó rend fegyverhordozóknak is hivatala, ki is külön-
ben bejáróink köziben számláltatik, ugy mint kinek hív kötelességivel 
zöldelleni mindenkor, gyümölcsözni penig az szükségnek idején kíván-
tatik. Soha azért hervadt színt, formát, annál inkább változó elmét ne 
mutasson, mint Péter üdvözítőnk mellett, hanem fegyverünk készségé-
vel, maga tökéletes készségét fegyhetetlen élete, és reánk való serény 
vigyázásával összeköttetvén tartsa és kelletekorán jó lelkiismerettel 
tapasztaltassa hűséggel dicséretes emlékezetire. Gsuhadárunk is köteles 
tisztit, és maga rendes alkalmaztatását figyelmetes szorgalmatossággal 
cselekedvén. 

24. Ide járul szállásosztónknak is rendes hivatala, kinek szorgal-
matos vigyázása szüntelen megkívántatván, udvarunkat gyakorló akár-
mely rendekre nézve, magát a tobzódástól, széjjel való járástól, annál 
inkább ellenkező dolgoktól megója ; palotánkat ne tágítsa, hanem maga 
mindenkori készségével, vagy a kész szállások miatt történhető nehéz-
ségeknek eligazítását, vagy penig egyéb occurrensek, szállások iránt 
kévántató maga alkalmaztatását várja, megkülönböztetvén azért azhol 
és mint az idő engedi, böcsületes híveinknek és szolgáinknak is rendit, 
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ugy mindazáltal, hogy közelebb való híveink és szolgáink magunktól 
távol szállani ne kényszeríttessenek. Szállásosztónk hivatala gyakor 
ellenkezésekkel lévén teljes, az iránt hopmester híveinknek legyen kész-
séges gondja, osztassanak a szállások kinek-kinek rendi és hivatala 
megbántódása nélkül, tündököljék ez iránt is méltóságos gondviselésünk-
nek emlékezeti. Az helyeknek szük voltakor is penig az kik szorulhat-
nak, azokat szorítsa, de ugyan érdemesbb híveink ne inj urial tassanak, 
senki penig szállásosztónk irását az szokott helyekről letörleni, vagy 
más ember szállását elvenni, annálinkább a felett kardoskodni ne 
merészeljen, egyébiránt is vagy keményen publice megpálezáztassék, vagy 
ha az dolog vakmeröképen lenni compereáltatik, félkeze vágattassák el 
érette. 

25. Kornéta vagy jelzászlónk hordozója, hivatalára nézve különbőz 
ugyan, mindazáltal bejáróink közé számláltatván, magát ahoz alkalmaz-
tassa, ha mikor kívántatik kornétánkat kezéhez vévén szekerünk mellett 
hordozza, és azt illendő helyen palotánkon jó gondviselés alatt tartsa, 
szükségnek idején mindenek felett reánk ugy vigyázzon, s magát ugy 
viselje, hogy mindenik rendbeli ifjaink, kik azon jelzászlóra való vigyá-
zás mellett, magukat hozzánk tartozó köleles hűségnek gyakorlásában 
tudhassák alkalmaztatni. 

26. Pohárnokink, innunk adó, és ezipó-hámozó szolgáink rendi, 
magoknál és másoknál is nyilván vagyon ugyan, kiknek ugyan tőlünk 
függő rendes hivatalukat nem bántogatjuk ugyan : mindazáltal hop-
mestereinktöl való illendő függésüket megkívánjuk, ugy alkalmaztassák 
azért magukat, mindenek külön-külön hivataluk gyakorlásában, hogy 
csak árnyéka is hüségtelenségeknek elméjeket ne illesse, hanem józan 
és fegyhetetlen élettel és szerény, vigyázó jó lelkiismerettel illendő 
alkalmatossággal cselekedjék köteles hivatalokat, vigyázván alattok-
valókra és gondviselések alatt folyó javainkra is, hogy azok iránt is 
semmi részben káros fogyatkozásunk ne lehessen. 

27. Palotánkat ékesítő hivataloknak utolsó rendi az ajtónállók 
hivatala, mely, mintegy őrállója méltóságunknak, azok által szoktak 
hopmestereink palotánk és házaink tisztaságát, a zajnak lecsendesitését, 
az egyéb alkalmatlanságoknak elfordítását, sőt ajtónknak alkalmas időben 
való elzárását, meg is nyitását hűségesen munkálódni. Ezek szoktak 
házőrző inasainkkal nyugodalmunk aj ta ján kivül csak maguk hálni, és 
minden szükséges alkalmatosságra vigyázni; ezek által követhetik el 
hopmester hiveink, hogy ebédlő palotánkba, annál inkább audientia, 
vagy magunk házunkba senki indifferenter fegyveresen ne bocsáttasék, 
mely is, hogy emlékezetben gyakoroltassék parancsoljuk, egyéb hivatalos 
tisztek, hivataluk szerént való hűségünkre maguk kötelezések formájában 



•502 

lévén, melyben hogy fegyhetetlenül, serényen és hűségesen eljárjanak. 
Ha mit ezeken kivül az szükséges alkalmatossághoz képest magunk vagy 
méltóságunk hasznára hopmesterink is parancsolnak, abban, amint 
elejekben adatik hűségesen és jó lelkiismerettel eljárjanak, semmi hirt 
és dolgot házainkból kiadni, vinni vagy különben is kijelenteni nem 
merészelvén. A salvus passusok, postálkodók, hír nélkül és mód nélkül 
járók, czimerek és postalovak iránt minémü constitutiók legyenek az nemes 
országnak azoknak értelmével teljeseknek kell lenni minden afélével 
élőknek, ugy azokra hivatalok szerént vigyázni tartoznak, s ezek iránt 
is mi nem kévánván terheltetnünk, hagyjuk és parancsoljuk mindenek-
nek, akiket ezek illethetnek, maguk alkalmaztatását az effélékről irott 
articulusokhoz szabják, egyébiránt ha kin ezekbeli rendeletlensége miatt 
mi esik, magának tulajdoníthatja. 

28. Nem voll, s nein is lehet soha oly tisztességes okokkal meg-
batározott leírása akármely rendnek is, hogy vagy egy, vagy más tekintet-
beli ellenkezéseknek ártalmas sugárival ne illettessék, ugyanis az meg-
romlott természet, eleitől fogva az megtiltott dolgokra serénységgel 
szokott sietni, ugyanis elhagyván a tisztességes jó rendet, sokak szomoru 
emlékezeteket teszik írásban, successorukra, oktatásukra. Erinek okáért 
tetszett a bölcs elméknek a jó rendnek segítségével tartani, az illendő 
fenyítéket minden rendek között, mely az ellenkezőre hanyatlott ter-
mészetnek mintegy kelletlen zabolája, mely nélkül senki jó remény-
ségének czéljára dicséretesen nem viseltethetik. Szükség azért az már 
kirajzolt hivatalok viselésének jó rendét tisztességes és illendő fenyíték-
kel is meghatározni, melyet az ide alább való következendő minden 
ellenkezéseket megmagyarázó és orvosló punctumokba tetszett befoglal-
nunk és udvarunk népe eleibe mintegy tükörül terjesztenünk. 

Kiki rendi és hivataljához képest rendeletlenségéröl megintetvén 
akár holott és akár mikor is, ha magát opponálja, s annálinkáb ha 
embertelenül szófogadatlankodik engedetlenséggel, tetszett rendeletlen-
séginek érdemes büntetesét vegye el. 

Ha kik sem instructiójok, sem intések, sem penig magok tartozó 
kötelességekkel nem gondolván in speciebus notae impingálni com-
periáltatnak in poenam in tripartito decreto specificatam incurráljanak. 

Ha kik ifjaink közül, kiknek nem hivatalok, audentiaházunkban 
annuentia nélkül bemennek, elsőbben megintessenek, másodszor egy nap 
kalitkában, vagy tömlöczben tartassanak, harmadszor kántoroknak*) fele, 
negyedszer egész kántorok elvonattassék, ötödször udvarunkból kibocsát-
tassák, mint kire nézve semmi jó reménység nem lehet. Egyebeket 

*) T. i. negyedévi fizetésük. 
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penig mint odafel letettük tisztességes intéssel, és ha ugy nem, szorosbb 
admonitiókkal és dispositióval hopmesterink az olyan importunuskodástól 
elfogjanak, másrendbeli szolgáinkat penig, ki micsodás rendi, intéssel és 
érdemes büntetéssel is eltiltsanak. 

Ifjaink, és audentiaházunkban is szabados ifjaink közül, ha ki 
részegen eomperiáltatik, elsőben megcsapattassék, másodszor kántora 
elvonattassék, harmadszor penig udvarunkból kiüzettessék. 

Ha ki ott szitkozódik, hasonló poenája. 
Ha ki ott lop, a lopott marháknak mivoltához képest articulus 

szerint büntetődjék, és udvarunkból kiüzettessék. 
Ha ki ott szitkozódik, a szitokhoz képest articuliter büntetődjék, 

másodszor hasonlóképen, harmadszor megbüntettetvén udvarunkból mint 
reménység nélkül való kiüzettessék. Mindazáltal a nagyobb grádusbeli szit-
kok, a büntetésnek grádusa alól kivétetődnek, melyeket az articulus 
szerént kívánunk meghatároztatni. 

Ha ki hirt idő előtt házunkból kiviszen, mint olyan, kicsapattassék, 
levelünket lia kiadja, kiviszi, vagy kiirja, megölettessék. 

Ha ki kéket ejt*), vagy vért ont fegyverrel, félkeze elvágattassék, 
ököllel vagy tenyérrel, elsőben kántora elvonassék másodszor ki-
csapattassék. 

Ha ki másnak üstükét megvonja, elsőben megcsapattassék, másod-
szor fél kántora elvonattassék, harmadszor egész kántora, negyedszer 
kiüzettessék. 

Ha ki contumaciter széjjeljár, első vétkiért napestig tömlüczöz-
tessék, másodszor megcsapattassék, harmadszor harmad napig tömlöczöz-
tessék, negyedszer kiüzettessék. 

Ha ki rendeletlenül zajog, fütyöl, vagy ebez hasonló gyermekséget 
követ, első intés után megcsapattassék, másodszor tömlöczöztessék, 
harmadszor egy kántora elvonattassék, negyedszer kiüzettessék. 

Ha ki künn hál közülök annuentia nélkül, megtümlöczöztessék, 
másodszor kántora elvonattassék, harmadszor udvarunkból kiüzettessék. 

Ezek penig hogy renddel lehessenek, tegyenek oly dispositiót hop-
mester hiveink közöttük, legyen mindenkor egy köztök, aki tisztességes 
vigyázással legyen a többire, és a többi is attól becsülettel függjenek. 
Ide értetvén fejedelemasszony szerelmes atyámfia ifjai, és magunk étek-
fogóink is közönségesen. 

Mint feljobb megirattuk, lia kik reggeli felkelésünkkor, asztalhoz 
való ülésünkkor, asztaltól való felkelésünkkor, étkünk fogásakor, udvar-
láskor, isteni szolgálatunk idejekor, és ki-ki az ö rendi szerént s idejé-

*) Értsd : valakit kékre ver. 
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ben palotánkon, vagy ha ulon kornétánk alatt annuentia nélkül jelen 
nem lészen, ha méltó mentsége nem lészen, elsőben és másodszor 
megintessék, azután megcsapattassék, vagy tömlöczöztessék, negyedszer 
kántora elvonattassék, ötödször udvarunk nélkül el legyen, mint enge-
detlen vakmerő. 

Ha kik kornétánk alatt részegen alkalmatlankodnak elsőben meg-
tömlöczöztessenek, vagy csapattassanak, másodszor kántorok elvonat-
tassék, harmadszor kiüzettessenek. 

Ha ki kardot von, és valakit megsért, ut supra, decretum szerint 
büntetődjék. 

Ha ki szitkozódik, a szitkok mivoltához képest articuliter büntetőd-
jék, ha ki egyéb aprólékosb vétekben comperiáltatik, ut supra, a poena 
is ahoz alkalmaztassék. 

Kornétánk alatt, magunk ifjaink kívül, indifferenter mindeneknek 
járni tilalmas lévén, arra is vigyázása legyen hopmester híveinknek, és 
kit-kit állapotjához képest illendő büntetéssel onnan kiigazittassanak ; 
ugy vezetékink között, és rendi előtt is senki vezetéket ne hordozzon, 
és senki ezek közt ne járjon. 

Fegyver- és kornéta-hordozóink tudván maguk hivatalát és rendit, 
magukat hűségesen és fegyhetet!énül alkalmaztassák, soha annuentia nél-
kül hivatalukat másra ne bizzák, hivataluktól való megfosztatásnak 
büntetése alatt, egyébiránt penig ha miben inpingálnak, a fenn speciíicált 
rend szerént büntetödjenek, tudniillik tisztektől fosztassanak meg, és 
priváltassanak. 

Nem lévén szükséges, hivataluk szerént minden udvari rendeket 
itt is feltétettük, valakik odafel emlékezetben forgottak, mindeneket az 
ő rendek és hivataluk szerént az mint az oktatás és intések iránt, ugy 
ha miben inpingálnak érdemes biintetésök iránt is oda értetni hagyjuk 
és parancsoljuk kegyelmesen — ki nem rekesztvén mindazáltal azokat a 
hivatalbeli rendeket, s azoknak mitőlünk függő authoritásokat, kik kegyel-
mes dispositiónkból alattok valóknak speciális előttök járójok, ugy mind-
azáltal, hogy ezeknek személyök iránt, ha mi nevezetes excessus com-
periáltatik, azoknak is excessusok méltóságos dispositiónk szerént 
igazíttassanak hopmesterink székin, és executióban is vétetödjenek. 

Noha a tisztességes jó rendtartás, és hűséges oktató és vigyázó 
szorgalmatosság nagy akadályokat s ellenkezéseket is el szokott távoz-
tatni, mindazáltal mint ennek előtte, ugy ezután is megeshetik az, 
hogy udvarunkon kivül való rendek is, udvarunkban ez fenn emiitett 
casusokban inpingálhatnak, és az olyanok is jó provisióval in loco 
delieti palotánkon, tudniillik vagy udvarunk curiáján apprehendáltatván, 
hopmesterünk fórumát illeti ugyan dolgok igazítása, de mivel lex posi-
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tiva non obligat, nisi proniincietiir, és arra nézve nem is subjiciáltathat-
nak, ez edictumok alá oly szorosan, mint udvarunk népe, ez ilyenek 
ellen tehát vagy hopmesterink ex officio, vagy mások, az kiket illet, 
ez nemes ország törvénye szerént tartozzanak procedálni. 

Processusa iránt az törvénynek, tetszett a régi példákat emlékezet-
ben hagynunk ; udvarunk népe azért egymás közt jure procedálni akar-
ván, hopmesternek pecsétivei, az kit akar törvényre harmadnapra prae-
figálván, azt hopmesterünk alkalmatos időre hitelesen citáltassa, idegenek 
dolgában penig az articularis processust kövessék. Ha mikor penig az 
dolog exmissiót kiván, az is alkalmatos, az dologhoz illendő időre halasz-
tassék, hogy az által is az dolog rendetlenül ne akadályoztassék. 

Az pürvitelnek penig edictumokon fundáltatott causákban nem lát-
juk szükségét, azért alkalmaztassák a citátiót oly declarátióval, tudhassa 
az alperes, mire kelljen készülnie. 

Conclusiti. Az mint kezdetit, ugy folyását és kimenetelit is minden 
dolognak, és hivataloknak is az jó Isten szerzi, igazgatja, és határozza 
is meg, ugyan inindázáltal az jó eszközök, utak, módok és egyéb szük-
séges alkalmatosságok is, kiváltképen való módon segitik, és terjesztik 
is. Mi is azért az jó rendet Isten kegyelméből kiadván, az kik által 
mint illik, ezekben lehető és ezeken kivül is történhető szoros alkal-
matosságok rendes orvoslásának méltóságos authoritásunktól függő in-
structióval viseltetni, kegyelmesen parancsoljuk. Az jó Isten penig az 
kikkel illik maga dicsőségére s méltóságunk terjesztésére kegyelmesen 
munkálkodjék. Datum in castro nostro Radnót, die 24. rnensis Julii 
anno 1682. 

Egykorú másolata a Magyar Nemzeti Múzeum levéltárában. 



SOPRON VÁROS SZÁNTÓFÖLDJEINEK KIOSZTÁSA 1379-BEN.1) 

V e r m e r k t d i e S a i l m a s i n n e n v n d v o r d e r S t a t t z w 
Ö d e n n b u r g , a u f f d i e Ä k e r a n n o d o m i n i M°. C C C°. 

L X X V 1111. J a h r e a u s t a i l t . 

Nota dast ist das puch czue Ödenburg zu den Achern dy do gehö-
renden zu yegleychem Hauss nach der Saylmazz, vnd seind ye in ainer 
saymazz : zechen yehawssed, vnd sind ausgetailt von newen sachen nach 
Cristi geburd dreyzechen hundert Jar darnach in den newen vnd 
siebenczigisten Jar czwischen Ostern vnd pfingsten vnd das ist geschehen 
mit gemaynem Rat armer vnd reycher. 

Nota dy erst Saylmazze dy in dye indre stat gehört, dy hebt sich 
an vor der newstift vnd hat yecz Haus in derselben Saylmazz III 
ywchart. 

Dö selben pey der aw hat yecz haus ainen chrautgarten wey vil 
das ist. 

Allain dy Juden haussern dy habent chaynen chrautgarten nicht. 
Item Cröstell Jud ain haus hat nicht. 
Affrell vnd Smerl dy Juden IUI Hauss habent nicht. 
Möndel Jud ain Haus hat nicht. 
Vinkel der Jud I Haus hat nicht. 
David Jud I l laus hat nicht. 
Jukchaus I Haus hat nicht. 
Zeri dy Judin II haus hat nicht. 
Item Vinkchel Jud 1 haus. 
Offendel Jud I haus. 
Smoyel Jud I haus. 

') A magyar füldközössétj történetének egyik legbecsesebb emlékét képezi az 
itt közölt jegyzék. Ebben ugyan csakis a Sopron városában létező belső telkek 
vagy telekrészek s azoknak birtokosai vannak felsorolva, de mint a szövegből ki-
tűnik, a szántóföldek felosztását megelőzőleg, a telkeket mérőkötelek szerint csopor-
tosították. Minden mérőkötél 10 telket foglalt magában s minden telekre 3 hold szántó-
föld és egy káposztáskert jutott. Bizonyos tehát, hogy az itteni jegyzék alapján aztán, 
egy másik jegyzéknek kellett készülnie, a melyben a telekbirtokosoknak jutott szántó-
földrészek egyenkint, a düllők megnevezésével Írattak össze. T. K. 
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Vnd dy egonannten Häuser habent chainen chrautgarten. 
Nota : dy andre Saylmazz, dy in dy stat gehördt, dy hebt sich an 

pey pawgarten gemerkth vnd dy saymazz get recz in dy füllt Saylmazzc 
vnd do ist Orthaberin dy alt Donerin mit aynem I Haus. 

N o t a , d a s i s t d y e r s t S a y l m a z z i n d e r s t a t t z u e i) d e n -
b u r g k n a c h y e d e m H a n s e etc. 

Item Nichkos Laimzz ist anheber mit 1 Haus. 
Item dy Antawerin III virtail. 
Item Agendorffer II haus . 
Item die Goldnerin I haus . 
Item Michel ir sun I haus. 
Item Johannes Chramer I haus. 
Item Jörig Geyrll II hausser . 
Item Hans Swerczel II häusser. 
Item Cholman I haus. 
Item Cholman ist or thaber mit 1 haus. 
Item Swerczl habet idem domum. 

Nota, das in saylmazz seind X hauss vnd I virtail. 
Nota, die erst Saylmass, dy in dye inder stat gehört, dy hebt sich 

an vor (?). 

N o t a , d a s i s t d y a n d e r S a y l m a z . 
Item Cholman purgermaister ist anheber mit 11 haus. 
Item Hans Smukchunpfennig 1 Haus. 
Itejn Sneberger I haus. 
Item Embreich Pogner II hauz. 
Item die alt Geyrlin II haus. 
Item Lucas des Petermane steuffsun ain haus. 
Item dy Padstuben I haus . 
Item Peter Geyrl I haus . 
Item Cristan Chauffman von Medünkch ist orthaber mit I Haus. 

N o t a , d y d r i t t S a y l m a z z e. 
Item Cristan von Medlinkch ist anheber mit I haus. 
Item Pibrawor I haus. 
Item Jörig Vnger I haus. 
Item Eyban I haus. 
Item Antii I haus. 
Item Niklas Pherseychern I haus. 
Item Pischoff von Agrim I haus. 
Item Falkchun I haus. 
Item Niklas Handler I haus. 
Item Chacz Anderl I haus . 
Item Nikcl Hintrizew I haus . 
Item Jänusch Chowmaul I haus. 
Item Paulus von der Ilayd ist orthaber mit I haus . 
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N o t a , d a s i s t d y v i r d S a y 1 m a z e. 

Item derselb Paulus von der Hayd ist anbeber mit I liaus. 
Item Hans von Antaw I haus. 
Item Hayreich Gayzzel I haus. 
Item Hans Haydden II haus. 
Item Mort Agendorlïer II haus. 
Item Peter Offner I haus. 
Item Jürig Geyrll 1 haus. 
Item Niklos hindren dem Chloster I haus. 
Item Peter Offner I haus. 
Item hans Smukchenpfeniger I haus. 
Item Peter Hilkucz sun ist or thaber mit ainem 1 haus. 

N o t a , d a s i s t d y f ü n f f t S a y l m a z z e . 

Derselbe Peter Hilkucz ist anheber mit I liaus. 
Item Jacob Antawer I haus. 
Item Niclos Gaysell I haus. 
Item Jörig Achtseinnicht I haus . 
Item Jacob Stichenhinchel 1 haus. 
Item Hans der Patz I haus. 
Item Leb I haus . 
Item VVildperger 11 haus. 
Item Jacob Lukch I haus. 
Item Jörig Maurer ist orthaber mit 1 haus. 

N o t a , d a s i s t d y s e c h s t e S ay l m a z e. 

Item Jorig Polster ist anheber mit II häussern. 
Item Jacob Geyrll I haus. 
Item Andre Fleyschakcher II haus . 
Item Dumbusch Jorig II haus. 
Item Jörig Chlingel I haus. 
Item Mert Scherer I haus. 
Item der Schan Niklas I haus. 
Item der Hantsneyder ist or thaber mit I haus. 

N o t a , d y s i b e n d c S a yl m a z e . 

Item Fridi mit der Hawen ist anheber mit I haus. 
Item Smerli vnd Eiirl dye Juden I haus. 
Item Jonel der Jud I haus 
Item Vinkel der Jud I haus. 
Item David der Jud I haus. 
Item Jänusch Chuemaul II häuss. 
Item Perstram Marstal I haus. 
Item Juckhaus I haus. 
Item Wildperger I haus. 
Item Czörell der Jud I haus. 
Peter Schererin ist orthaberin mit I haus. 
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N o t a , dy a c h t S a y l m a z e . 

Item Vinkel Jud ist anheber mit I haits. 
Item Offendel Jud 1 haus . 
Item Smerl vnd Niierll III haus. 
Item Jäkel Stichenbinchel II haus . 
Item Wolscher der pfaff I haus. 
Item Churat der Spiczzel I haus . 
Item Pernot nacliricliter I haus . 
Item Wolfel Doner I haus . 
I tem Nildos von Prodestorff I haus . 
Item Niklos Scherer ist or thaber mit I haus . 

N o t a , dy n e w d S a y l m a z e . 

Item Jacob Antawer ist anheber mit I haus. 
Item Lewbel Scherer I haus . 
Item Peter Gutgesell II haus. 
Item Schekam 1 haus . 
Item Lewtel I haus . 
Item Zerlin die Jüdin X haus . 
Ottin die ärczin I haus . 
I tem Hayreich Gayzzel II haus . 
Item Smoychel der Jud ist or thaber mit I haus. 

N o t a , d y z e h e n d S a y l m a z z e . 

Item derselbe Smoyel ist anheber mil I haus. 
Item Peter der Harka I haus . 
Item Thomas Tärrenhoffer II haus . 
Idem(?) 1 virtajl Tärrenhoffer 1 h a u s I virtail. 
Item Hayreich Gayzzel I haus . 

Nota in der Saymazze seind nur VI haus vnd hat einend in 
der stat. 

V o r d e r S t a t t : 

N o t a , d a s i s t d y e r s t s a y l m a z z n a c h y e d e m h a u s v o r 
d e r s t a t z u O d e n b u r g k . 

Item Gusman ist anheber mit I haus . 
Item Vllrich Sunscheiri I achtail. 
Item Prwndell I virtail. 
Item Rudel Pechin I virtail. 
Item Zotanfin I virtail. 
Item Peter in dem Chutiger I virtail. 
Item Peter Zotanfin pruder vnd Haynczell Mezzer mit ayander III achtail . 
Hem Peter Fleyscher III achtail. 
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Item Mendel Pinter X haus. 
Item Hakcher X haus. 
Item Mert Scherer mayerhoff I haus. 
Item Symon Chremser III virtail. 
Item Embreych I haus. 
Item Jensei Kornmezzer I achtail 
Item Vllrich Weynzil I achtail. 
Item Jorig Chunig I haus. 
Item des Gaysleins Purkchrecht pey dem prun I virtail. 
Item Herman Pekch I virtail. 
Item Span Payr I haus. 
Item Stephan der Embreyn sun I virlel. 
Item der Chornumbrir I virtail. 
Item Placz Jnsgut I haus. 
Item Hans Eysfogl I haus. 
Derselb Eysfogel I drittail. 
Item des Thuelprems kind 1 drittail. 
Item Jachl Pawer ist orthaber mit i haus . 

N o t a , d a s i s t d y a n d e r S a y l m a z . 

Item Mert Milicher ist anheber mit III virtail. 
Item Ilans Preczmacher I haus. 
Item Peter Minkchendorffer I virtail. 
Item Mendel Pinter I virtail. 
Item Erhard 1 achtail. 
Item Xemelsnevder I achtail. 
Item Niklas des pechen sun I achtail. 
Item Gamelpavver I achtail. 
Item Niklas Chaìtsniidt I achtail. 
Niklas Weber I achtail. 
Item Hayreich Hengler I achtail. 
Item Witig der Weinzurl I achtail. 
Item Wenczla Polan I achtail. 
Item Peter von Gerolczendorf I achtail. 
Item Perichtold Pavver I haus. 
Item Eberhartiii von Schadendorff II drittail. 
Item Jekel Prunchschink I drittail. 
Item Andre Nuescher I haus. 
Item Gilig fewrstam I haus. 
Item der Hohensmer 1 haus. 
Item Niklas Gruschcz I haus. 
Item Lödel I haus . 
Item Jancz Lunczer I haus. 
Item Wyeiand I sechstail. 
Item dy Sawrin I sechstail. 
Item der Haberlewttler mit seinen gemaynen T drittail. 
Item Peter Wasner I drittail. 
Item Pözparin I haus. 
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Vinkl Tenk I liaus. 
Item Hayreich Strösel I virtail. 
Vllrich Pinter I virtail vnd ist orthaber. 

N o t a , d a s i s t dy d r i t t S a y m az z. 

Item Nysel ist anheber mit I virtail. 
Item Vllrich Smyd I virtail. 
Item Liedel Fleyscher I haus. 
Item des Niklos Maierholï hinder dem klostor I haus. 
Item Friede! Schuster I virtail. 
Item Gilig Pinter I virtail. 
Item des Rippen Insecz I haus. 
Item Larencz der Agendorffer I haus. 
Item Wachtel Sachin Y virtail. 
Item Ziget 1 haus. 
Item Andre ders Cholbel I virtail. 
Item Nikusch Ledrer I haus. 
Item dy Leczterin I virtail. 
Item Perichauser 1 virtail. 
Item Chacz Mert I virtail. 
Item Otel Irrieher vnd Larencz von Agendorff 1 haus 
Item Johannes Agendorffer 1 haus. 
Item Partei Mawrer I haus. 
Item Chuezlin dy Chusnerin I haus. 
Item dy Obern Patstuben I haus. 
Item Peter Schuster I haus 
Item dy Miterpatsduben ist orthaberin mit I virtail. 

N o t a , dy v i r d S a y l m a z e . 

Item dyselb Miterpatstuben ist anheber mit III virtail. 
Item Niderlin dy ärzin I virtail. 
Item Snebelin I virtail. 
Item Pybrawerin I haus. 
Item ander Padstuben I haus. 
Item Pairisch pekeh I haus. 
Item Jacob Stichenbinchel mit seinem hofstat Virtail. 
Item Paulus der Fleyscher 1 virtail. 
Item Mathes Ripp I haus. 
Item Michel Pussel I haus. 
Item Mathes Ripp I I I virtail. 
Item Otel Pinter I virtail. 
Item Partei Grindleins sun I virtail. 
Item der Partocht Snevder I achtel. 
Item Jürig Eysfogel III achtail. 
Item Riemer I achtail. 
Item Paul Graman 1 achtail. 
Item Wolfhartin I achtail. 
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Item Riemerin I achtail. 
Item Ott Maisterl I haus. 
Item Notel von Chrewspach 1 haus. 
Item Pairisch pekck III virtail. 
Item Smukenpfeniger I virtail. 
Item S(le)phan Chramer I haus vnd ist orthaber. 

N o t a , d y f ü n f t S a vi m a z z e v o r d e r S t a t . 

Item Hayreich Reynolt ist anheber mit 1 haus. 
Item Niklas von Prodestorfï I haus. 
Item Otell Lederer I haus. 
Item Jans Smukenpfeniger I haus. 
Item des Rippen Mayerhoff II haus. 
Item Peter Pruechschnich I virtail. 
Item Chiinel Walner I virtail. 
Item Peter Polczel I virtail. 
Item Niklas Schoren I virtail. 
Item Peter Guthausser I virtail. 
Item Wüliling Pözzler I virtail. 
Item Andre Hastnicht I haus. 
Item Jacob Antaw(er) I haus. 
Item Phedel Lederer 1 haus. 
Item Jabel von Pawmgarten I haus. 
Item Simon des Pharrer vetter I haus. 
Item Jensei Chlingel I haus. 
Item Jans Swertfurber I virtail. 
Item Herman I virtail. 
Item Liedel auff der Hofstatt 
Item Jans Smuchkenpfeniger I haus. 
Item Hintrigew(er) ist orthaber mit I haus . 

N o t a , d y s e c h s t S a y l m a z z e v o r d e r fi t a t. 

Item Sighart I virtail. 
Item Mager Jekel I haus. 
Item Peter Sighartin swager I virtail. 
Item Larencz Gerstner I haus. 
Item Haynczel Preczmacher I virtail. 
Peter Swentenwein I virtail. 
Item Perchmaister I octal. 
Item Cholman I octal. 
Item Nudel Pechin, Nikel Glacz vnd Prontperll mit ainander I virtail. 
Item Sibenphunt I octal. 
Item Jekel Türner I octal. 
Item des Achtniclit mairholf I haus. 
Item Wolfel I virtail. 
Item Michel Hengler I octal. 
Item der Schulmaister I octal. 
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Item Thomas Griiezh 1 octal. 
Item Vllrich Pinter I octal. 
Item Jorig Wizzgrill I haus. 
Item des Pharrer mairhof I virtail. 
Item der Halbphaff I virtail. 
Item Hans Österreicher I octal. 
Item Jerusalem I octal. 
Item des Fleger mairhoff I virtail. 
Item Michel reyssner I virtail. 
Item Peter dy Schorrerin I octal. 
Item Niklas Tuchscherer I octal. 
Item Sighart I octal. 
Item Partei Pinter I achtail. 
Item Schuhel I achtail. 
Item Vllreich Crostel I achtail. 
Item Stephan Mendel I virtail. 
Item Jans in dem Winkchel I virtail. 
Item Jächel Wolfflacher I haus. 
Item Peter Chreusdorffer I virtail. 
Item Jans Vischer I virtail. 
Item Chunczel Iierleins pruder I achtail. 

Item Herl des Smukenpfeniger weinczurl I achtail. 
Item Niklas Schoren I haus. 
Item Niklas Gelman I octal. 
Item Niklas Schedel I octal. 
Item des Cwerczleins mairhoff I virtail. 
Item der Rott Niklas I virtail. 
Item hensel vnd Peter Niclasin kinder pey den Offen vnd sind orthaber mit 

I virtail. 

N o t a , d y s i e b e n d S a y m a z z e . 

Item Fridel Mueczel ist anheber mit 1 virtail. 
Item Gerg Vnger 1 haus. 
Item Mert mit der Hauben I virtail. 
Item Peter von Offen mairhoff I haus. 
Item Mert des Agendorffer mairhoff VII virtail. 
Item Peter Czertleins sun III virtail. 
Item Vllreich Holdleins maierhofï I haus 
Item Niklas Pawer I virtail. 
Item Peter sein Vetter I haus. 
Item Pangrecz Schottel I haus. 
Item Peter Gundakcher I virtail. 
Item Jensei Friese I virtail. 
Item Hans Smukchenpfeniger I haus. 
item Pöltinger 1 virtail. 
Item Mert Vischer I virtail. 
boni Jôrlatn (?) Jäkel I haws. 

38 
(iíizilasájrtörténelmi Szemle 1S08. 
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Item Chunczel Achtseinnicht I virtail. 
Item Niklas Helnstriger I virtail. 
Item Niklas Hacher I virtail. 
Item Vllreich Glanez I virtail. 
Item Michel Zwikchel I virtail vnd ist orthaber. 

N o t a , d a s i s t d y a c h t S a y l m a z e. 
Item Hirzz ist anheber mit I virtail. 
Item Hensel Hakchsr I virtail. 
Item Hayczel Weber I virtail. 
Item Jacob Stengel I haws. 
Item Seydel Assacher I virtail. 
Item Haynczel Ilottunsteiner I virtail. 
Item Paul Wagel I virtail. 
Item Mendel I virtail. 
Item Haynczel Judenchnecht I octal. 
Item Jacob Stengel I virtail. 
Item Haynczel Chuttner I virtail. 
Item Ottel I virtail. 
Item Niklas Rebel I virtail. 
Item Jorig Chuttner I octal. 
Item Denkchel I octal. 
Item Jäkel Nezzol vnd vllreich Wagner vnd Niklas Wagner chnecht miteinander 

I virtail 
Item Peter Weniger I ochtail. 
Item Andree Pawkan I achtail. 
Item Tumppa Jacob I haus. 
Item Bechta Larencz I haus. 
Item Gilig I achtail. 
Item Churad Mulner I achtail. 
Item Rosenpuschel I achtail. 
Item Stephan Slosser I virtail. 
Item Wenczla von Tempel I virtail. 
Item Peter Pawkan I achtail. 
Item des Cholman mairhof I haws. 
Item Peter von Harka I virtl. 
Item Herl I haws. 
Item Prosten Lewbel I virtail. 
Item Geruch I haus. 
Item Jans Raitter I haw(s). 
Item Churad Pinker I haws. 
Item Voll . . reyssner 1 virtail. 
Item Michel Schuster I virtail. 
Item Jans Lederer ist orthaber mit I haws. 

N o t a , d a s i s t n e u d S a y l m a z z c . 
Item Jans Lederer ist anheber mit 1 virtail. 
Item Vllreich Lederer I virtail. 
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ltom Cholman in dem Rainhoff 1 haus. 
Peter Ingraber 1 haus. 
Item Trofia Stephan I haws. 
Item Jorig von Newburgk I haws. 
Item Stichenbinchel mairhoff 1 haus. 
Item vil vrhb ain liaus. 
Item Chuncz Slachinhauffen I virtail. 
Item Peter Wagner I virtail. 
Item Rechichnestorffer I haus. 
Item Ilaincz Wezzer I virtail. 
Item Mert Pybrawer I virtail. 
Item Semsel Wagner 1 virtail. 
Item Graff Petrin I haws. 
Peter von Harka I virtail. 
Item Maysenpugel I virtail. 
Item Niklas Phlüegler I virtail. 
Item Jorig des Gayzzleins mairhoff III virtail. 
Item Ilewgel Pinter I haus. 
Item Jans Chalpfleysch I haus. 
Item Reych Niklosin I haus. 
Item Paul Griesgeren ist orthaber mit I viartail. 

N o t a , d a s i s t dy z e h e n d S a y l m a z v o r d e r S t a t . 
Item Wizegresell ist anhcber mit I virtail. 
Item Niklas Slyemer I virtail. 
Item Tawsendschlag 1 virtail. 
Item Prosslin I virtail. 
Item Hawssin dy Porrerin mit irem Nachtparen I virtail. 
Item Dyetl Herniger I haws. 
Item Haynczel Sneyder I virtail. 
Item sein Hindersezz I virtail. 
Item Pognerin 1 virtail. 
Ir Hindersezz I virtail. 
Item Strapech I virtail. 
Sein Hindersezz I virtail. 
Item Gawdexel I haus. 
Item Jans Pogner I virtail. 
Sein Ilinderscizz 1 virtal. 
Item Andree Stachen Michel Chutner Andre Chramer Haymekben vnd Stepphan 

Chramer mit ainander I haus . 
Item Elbell Schuster Urban Pogner vnd der Chrammot Wolfell mit einander 

I haus. 
Item Jäkel von Aspang I haus. 
Item hinter Im Stephan Layer I virtail. 
Item aber hinter Im Lewbl Chutner I virtail 
Item Erkel Schuster I virtail 
Item hinter In der Chroch 1 virtail. 
Item Haynczel Mentler I virtail. 

„36 
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Hinter Im Hainczel Sayller I virtail. 
Item dy Duerichfart I haus. 
Item Niklas Gayzzler II haus. 
Item Nikel Chladsmid I haus. 
Im Pfad Paul I haus. 
Item Jans Pechk I virtail. 
Item Mendel Pechk I virtail. 

Nota, in der saylmazze seind zweliff gehaivs(ed) an am virila vnd 
hat ein end vor der stat item . . . 

Eredetije Sopron sz. kir. város levéltárában Lad. Vili, et H. fase. 1. n°. 
22. alatt. 



A S Á G H I H E G Y K Ö Z S É G T Ö R V É N Y E I . 

Nemes Vasmegyében Kemenyes alatt lévő Sági*) szőlőknek és hegy-
ségnek törvényei, mellyek azon hegységnek rígi törvényeiből és szokási-
bul öszvöszeilegettetvén articulusokra kiosztattak ; mely articulusokat 
hogy szentül megtartsák, főképpen azok, akik belső és külső hegybeli 
hivatalokra válosztatván lépnek, hüttel ezekben foglalt czikkelyekre 
köteleztetnek, azonnal, a meglett választáskor, az hűtőket, magyarországi 
hazánk bevett törvénnyé szerint, semmit abbui ki nem hagyván, letennyi 
tartoznak, hogyha pediglen valaki viszavonyó tapasztaltatnék lennyi, az 
illyen hütletételben, azonnal ki-ki 4 forintra büntetődjék, kinek is fele 
az ollyanon templomra desummáltassék, minthogy azon Isten és az ö 
szent dücsösége promoveáltatik az maga házában, a kinek ebbeli hüt 
le nem tétele által tisztelete sértetődik, fele pediglen lészen a hegy-
belieké. 

És hogy ez minden változás nélkül végbenmennnyen a vígre is, 
alább mód szerint az hütnek formulája igy következik : Én N. N. 
esküszöm az élö Istenre, aki atya, flu és szentlélek egy Isten, boldog-
ságos szűz Máriára Isten annyára és Istennek minden szenteire és 
választottra, hogy én mindenekben, mindeneknek akiknek valami hegy-
ségbeli dolgot illető pöre és dolga előttem föl és tisztemhez és hiva-
talomhoz tartozandó lészen, minden személyválogatás nélkül, boldognak 
boldogtalannak, szegénynek gazdagnak, félretevén mindennemű atyafi-
ságot, szomszédságot, könyörgést, ajándékot, kedvezést, szeretetet és 
gyűlölséget, igazságot, az Isten és ezen articulusok igazsága szerint 
amennyire a Fölséges Isten tudnom adla, törvényt teszek, mindeneket 
világosságra hozván, megmondván és akiknek illik, megjelentvén. Isten 
engem ugy segéljen, boldogságos szűz Mária és a Jesus Christus üdvös-
séges körösztinek az ő jele. 

Articulus Primus. A szőlőknek újonnan való építésekről és szabadságok 
idejekriil. 

1. Ha valamely ember, ezen Ság hegyin szőlőt akar újonnan plán-
tálni, olyan helyen, azmelyen szőlő még nem volt, vagy ha volt is, de 

*) Tehát éppen a boráról h í res sághi hegynek törvényeiről van szó. 
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már az rígi parlagság miatt, az szőlőtük teljességgel ugy kivesztek belőle, 
hogy éppen u j szölőtöveket köll abban plántálni, az ollyan parlagot az 
rígi urak, mint más szőlőhegyeken is, 12 esztendeig való szabadsággal 
szokták föladnyi, ezen a hegyen is, nemkülönben nyomósán cum oculata 
revisione, in facie loci, olyatin irtásnak súlyos vagy könnyű munkáját 
considerátióban vévén, consequenter a proportione szabad esztendőket 
determinálván, azután azon szőlőnek gazdája kivévén hegységet, hegy-
vámoltassa meg azon szőlőt, arrul azután esztendönkínt hegyvámot és 
désmát az uraságnak adni tartozik. 

2. Ha valaki ollyan puszta szőlőt vészen föl, amelyben még a régi 
tövekhül lehet a szőlőt szaporitanyi, annak minémősége szerint, azmint 
érdemes, adnak az urak szabadságot. 

3. Minthogy pedig még megeshetik, hogy valamely szőlősgazda 
távul lakván szőlöjétül, valami háborúság, betegség, vagy szegínysége 
miatt a szőlejét, egy s két idén metszetlen vagy kapálatlan hagyná, 
azután pedig jobb módja lévén annak munkáltatásában azt megmunkálná, 
azért a rígi eleink s más hegységeknek is törvények szerint, a szölö 
3 esztendeig az urakra nem száll és senki 3 esztendeig föl nem kérheti. 
Három esztendő múlván pedig, ha mégis munkanélkül hagyatik, vagy 
ha valaki tapasztaltatik abban, hogy szőlőnek neglectusával inkább 
pusztul a szőlő, hogysem épüljön és csak imigy-amugy hol metszi, hol 
kapálja a szőlőt, az ollyant az urak másnak föladhassák, annak, aki 
föl fogja kérnyi. 

4. Hogy valaki valamelly ember szőlőjét orozva ne kérhesse, s 
s mindannak akinek a szőlöhez jussa vagyon, kárt, mind az uraknak, 
az hegységnek is aggságot ne szerezzen, ami eleink azt rendeltík, hogy 
aki szőlőt akar fölvennyi jelentse meg szándékát az hegymesternek, 
azok az ollyan embert recommendálják az uraságnak, ugy adjanak 
annak az urak is levelet, másképpen aki más szőlejét titkon fölkéri 
büntettetik 4 forintra. 

5. Aki valamely puszta szőlőt vagy irtást csak azért kér föl, hogy 
abban lévén Isten áldásából egy idén gyömölcs azt elhordhassa, az 
szőlőt pedig nem munkálja, hanem gyümölcstelen üdő lévén, abban hagyja, 
mivel az illyen ember csak az urakat és a hegységet csalja, azért bün-
tettetik 4 forintra, ugy aki csak kaszálja avagy szántja a szőlő lábját, 
a szőlőt pedig nem munkálja, hasonló büntetíse. 

Articulus secundus. A hegymesterekrül, szőlőpásztorokrul, azoknak tisz-
tekrül és füzetésekrül. 

1. Hogy annál nagyobb őrizetben legyenek szüleink, az igazság is 
annál helyesebben hegységünkben kiszolgáltalhassék megtartatott elejérül 



•519 

fogva nálunk az, hogy hegymester rendeltessék, kettő ezen sági szőlős-
gazdák közül, belső hegymestereknek, harmadik pedig az vidékiek közül 
külső hegymesternek rendeltessék és válosztassék, kik mindenkor Szent-
György-napkor hivattatván, hiteles szavú, arra érdemes, tisztességes életű 
és hegységünk törvénnyit tudó, emberséges emberek legyenek, hogy 
tiszteket illendőképpen véghezvihessék és ugyan Fülöp-Jakab-napkor, a 
gyepün belül mégis esküdtessenek, az helységnek fő esküdttje által, 
kitelvén pedig esztendejek, erővel az hegység meg nem maraszthatja 
űket, ha megmarannyi nem akarnak, ha pedig megmaradnak, azon 
Iliitekre, amint előbb megesküdtenek, megtartassanak és ujabban ne 
esküdtessenek. 

2. Hogy pedig a szőlő- és gyömölcs-érískor, valami tolvajlások, 
bitanglások vagy marhák által való kártételek, az hegyen ne essenek, 
minden esztendőben Szent-Lőrincz-napkor, vagy ha az üdő ugy kívánja 
előbb is, két szölöpásztor az hegyben állittassék, akik megesküdtetvén 
az hegymester által, törvénny szerént tisztekben híven eljárjanak min-
denekben, míg az szüret után, az szőlők a hegymesterek által meg 
nem szabadíttatnak. 

3. A szőlöpásztorok tiszti abban áll, hogy az tolvajt, ki szőlőt 
avagy gyümölcsöt lop, megfogják, rajtakapván, a nappali tolvaj büntet-
tetik 33 pénzre, az éjjeli 4 forintra, föntmaradván az uraknak, hegység-
nek és az káros embernek kereseti és büntetése, a hegymesterek is 
hasonlóképpen bánhatnak a tolvajjal. 

Excipe. a) Ha valami úri ember bemégyen a gyepün belül és az 
szölőpásztort háromszor megkiáltja, az előjővén, adjon neki ételre akár 
szőlőt, akár gyümölcsöt, ha pedig a szőlőpásztor a kiáltást nem hall-
ván elő nem jönne is, 2 vagy 3 fej szőlőt és gyümölcsöt is ételire 
szakaszthat magának, lia pedig tékozlást tészen megbüntettetik. 

b) Az egyházi ember is, egy hétben, vagy szerdán, vagy szombaton, 
egy napot választván magának, akár szőlőt, akár gyümölcsöt, nem 
mindenkor egy embernek szőlejéből, vagy minden gyümölcsét elhordván, 
hanem ha egyszer egyikíben mégyen, másodszor másikába menjen, 
annyi gyümölcsöt is vévén, hogy az szőlősgazdának is maradhasson 
és panasza ne lehessen, egy kis keszkenővel elvihet, el nem felejt-
kezvén ez illyetén jó akarat vevísben, emberségnek kötelességirül. 
Ebben való mértékletlenségért se a szőlőpásztorok, se a hegymesterek 
pörben ne essenek az egyházi emberrel, hanem azt megtisztelvén szép 
szóval intsék és az uraságnak megjelentsék. 

c) A szőlőpásztor és hegymester, ahol és amennyi szükséges, akár 
gyümölcs, akár szőlő légyen, szedhet maga ítelére, de keszkenővel; zsák-
kal avagy tarisznyával s más egyéb edínnycl házához nem hordhat. 
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d) Sem hegymesternek, sem szőlőpásztornak nem szabad a más 
ember fá jára fölhágnyi gyümölcsszedni, hanem az fa alni, amit elér, 
szedhet. 

4. A szőlőpásztorok füzetése, minden vödrös szőlőtől : 1 icze bor, 
1 kenyér, lódingra 1 pinz, az vidíkiek ezenkívül egy fazík étellel is 
tartoznak. 

5. Ha az szölőpásztor nem bír valamely tolvajjal és kiált, segít-
séget kiván, valaki meghalván kiáltását, segítségre nem mégyen, mint 
az tolvaj ugy büntettetik. 

6. A hegymesterek magok kötelességek és hivataljok szerint, sző-
lőkben gyakorta járni tartozván, fáradoznak, söt désmáláskor is az urak-
nak szolgálni szoktanak, azért hegyvámtul egészben mentesek lesznek, 
désmát mindazáltal 20 akó boron fölül lett termísekbül adni tartoznak, 
kihez képest szükséges lészen désmáláskor a borokat megakolni. Azt is 
ehhez annectálván, hogy ollyatin hegyvámnak és désmának engedel-
miben az urak maguk közt, a defectust, a proportione rata egyenlő-
képpen szenvedjék. 

7. A hegymesterek, minden szombaton délben magas helyre állván, 
fölszóval kiáltsák ki az munkásokat az szőlőkből, akit pedig az kiáltás 
után mégis az munkán találnak, megbüntethetik 16 pénzre. 

8. A hegymesterek minden esztendőben: bőjtelöszerdára, Szent-
György-napra és Fülöp-Jakab-apostolok-napjára, mind külső belső hegy-
séget még harmadnappal előbb beparancsolják 16 pénz büntetés alatt, 
a belső hegymesterek az belső gazdákat, a külső pedig a külsőket. 

9. Ha valaki az urakon kivül, mást a szölőtül akar eltilalmaztatnyi, 
a hegymesternek köll a tilalmat víghezvinnyi és ugyan a hegységbeli 
gazdát tilalmazza az belső hegymester, a külső vidiki gazdát a külső 
hegymester. A belsőknek fáradságokért füzetések 4 pinz, az külső hegy-
mester füzetise ha vidikre mégyen 12 pinz, ha pedig maga helységbéli 
ember tilalmaz, annak is 4 pénz. 

Articulus Tertius. A hegybeli gyülésekrül. 

1. Mivelhogy gyakorta esnek hegységünkben galibás dolgok és az 
szőlők miatt pörlekedisek, az olyan dolgoknak eligazítására, minden 
esztendőben háromszor, az egész külső és belső hegység, ide ezen hely-
ségben begyüljenek: l .Böjtelő szerdára, 2. Szent-György-napra, 2. Fülöp-
Jakab-napjára, mellyeken az hegységbeli törvények folyhatnak és böjtelő 
szerdárul apellálhatnyi Szent-György-napra, onnét Fülöp-Jakab-napjára, 
ott amely fél nem akar mégis elöállani, convincáltatik. 

2. Aki azokon a napokon hivattatván a hegymester által, he nem 
jön a gyülisben, 16 pinzre büntettetik, 
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3. Aki azon gyűlésekben, értetlenül kiáltoz vagy szitkozódik 16 
pénzre büntettetik, ha pedig mással veszekedik s verekedik büntetése 
4 forint. 

4. Szent-Fülöp-napján a ki gyepü-járni ki nem mégyen és az 
hegymester hire nélkül elmarad, büntetise 16 pénz. 

5. Ha kinek mi igazítása vagyon az hegységben, egyéb napokon 
is kiviheti az hegységet, avagy csak ezen helvségbeli esküdteket és 
bírákat is az hegymesterekkel együtt, azok is elegendő igazítást tehet-
nek. Aki az hegységet kiviszi, tartozik az hegységnek 33 pinzzel. 

Articulus Quartus. A gyepükről és kapukrul. 

1. Mivelhogy nagy helyen lévén fekvése szőlőhegyünknek, az 
gyepük igen megromladoznak, mellyeken az barmok bemenvén sok ká-
rokat tesznek, nemcsak az irtásokban az oltoványokat, hanem a szőlő-
ben a hajtásokat, ültetíseket, lúgosokat letördelik, ezért minden böjtölő 
szerdán, az hegymester meghirdesse, hogy kiki gvepüit s azon levő 
kapukat megépítse, mert a ki meg nem igazítja büntettetik 1 icze borra, 
mindannyiszor amennyiszer csinálatlan találtatik gyepíije. 

2. Akiknek a gyepüre nem dül a szölejek, amely kapun bejárnak, 
azt tartoznak megcsinálni, mellyet ha elmulasztnak ugy büntettetnek, 
mint aki az gyepüjét csinálatlan hagyja. 

3. Aki pedig gyepüjét igazítja, úgy csinálja, hogy jól legyen és az 
marhák azon által ne menjenek vagy mehessenek, másként megbün-
tettetik. 

Articulus Quintus. Más dolgok eránt való büntetisekrül. 

1. Aki más szőlejébül, a gazda hire nélkül kapahajtásokat, karókat, 
oltványokat ugy akárminémü gyümölcsfát elhoz, megtudódván, büntet-
tetik 4 forintra úgyszintén aki a határkövet a szomszédja szőlejében 
bellebb teszi vagy annak barázdáját elkapálván, szölőtöveii a maga 
szőlejéhez foglalja. 

2. Ha valaki, vasárnap és ünnepnapokon, isteni szolgálat előtt, 
akármely gyümölcsfára hág gyümölcsöt szedni, büntettik 16 pénzre, 
ugy aki fával hagyigálja vagy fával gyümölcsit veri ; hanem az l'a alul, 
szabad föllszedni és amit a fárul kezivel elér. 

3. Valaki, vasárnap vagy ünnepnapokon, szent mise és praedicátió 
előtt, a pinczéhez mégyen, hogy szekérre a borát fölvonyassa büntet-
tetik 1 forintra, hanemha kárra avagy más elmúlhatatlan állapotra hozza, 
akkoron vagy az egyházi embertül, vagy pedig a hegymesterektül szabad-
ságot kérjen. 

4. Valaki, vasárnap vagy más ünnepnap, mikor más jámbor em-



•522 

berek a szent misére és Isten igéje hallgatására mennek az templom-
ban, fölmégyen az pinczéhez, hogy ott igyék és részegeskedjék prae-
dicátió előtt és az alatt, ha az ollyan megtapasztaltatik, megbüntettetik 
minden engedelem nélkül 50 pénzre. Mert az Isten és az ő anyaszent-
egyháza vasárnapot és ünnepnapokat nem a pinczéknél való részeges-
kedisre, hanem az Isten igéje hallgatására rendelte. 

Excipe a) Szabad mindazáltal ebidre való bort praedicátió előtt 
a pinczétül lehozni korsóval avagy palaczkkal. 

b) Akinek inéhéi vadnak, azoknak idejekben fölmehet vagy valamely 
cselédit azoknak őrzísekre fölküldheti. 

5. Aki a hegyben verekedik, megbüntettetik az urak részirül 16 
forintra, az hegység részirül 4 forintra és az illető büntetés alá vetendő 
vagy vettetett szemílyeket tartoznak a hegymesterek, előbb alkalmatos-
ságok nem lévén, désmáláskor az uraságnak vagy azoknak tiszteinek 
minden okvetetlenül megjelenteni, ha pediglen eztet elmulasztnák, és 
másoktól az büntetis alá valókat az uraság kitanulná, akkoron önnön-
magok, a bűnösökkel együtt az fölülemlitett büntetíst megadják. Ide 
értetődvén az is, hogy ha valakinek marhája a szőlőkbe menne szaladás-
képpen, a kárt megfőzesse böcsü szerint, ha valamely gondviseletlenség 
által, az alább következendő ötödik articulusnak 8. punctumja szerint, a 
büntetist megadván, a kárt is megfőzesse, nem lévén szabadságában a 
hegymesternek, kárt valló felek nélkül, 4 forint büntetis alatt, meg-
alkudnyi, és a marhát törvény kötelessége előtt kibocsátanyi, aki harmad-
napot foglal magában. 

6. Aki szőlejét minekelőtte az urak megeresztik, megszedi, lopva, 
borátul megfosztatik. 

7. Aki a lopót más szőlejében látván, be nem adja, a hegymes-
terek megtudván, ugy büntetődik mint lopó. 

8. Ha valaki, marhájá t szánszándékkal a gyepün belül haj t ja avagy 
ereszti, megbüntettetik 4 forintra, ha pedig szaladásképpen mégyen be 
büntettetik 50 pénzre, melynek felit az adja meg akinek részén megyen 
be a marha, avagy aki a kaput, melyen azon marha bement nyitva 
hagyja. Azonkivül, ha ini kárt tesz a marha, megböcsülvén ketten tar-
toznak magadnyi. 

9. Aki szekéren mégyen az hegyre, a maga jószágán nappal ki-
eresztheti a marhát, de ugy, hogy más jószágára ne ereszsze. Azokat 
pedig még ősszel a szőlők megszabadulása után, a gyepün belül mar-
hájá t még az maga jószágára bocsátonyi senki ne merészelje, mert ha 
ez ellen cselekszik valaki, az urak keziben adatik. 

10. Valaki, nem az maga rendelt útján, hanem az másén akar 
szőlejében menni, akár szekeren, akár gyalog, mikor gyümölcs és szőlő 
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vagyon az hegyen, azt ?. szőlőpásztor vagy hegymester megbüntetheti 
16 pénzre, ha tilalmaztatván azon úttul, mégis hatalmasan azon jár, 
büntetise 4 forint. Az illyetin mindennemű büntetísekböl az negyedrész 
sági templomra fordittassék, minthogy ezáltal azon igaz Istennek dücső-
sége promoveáltatik, amely bü áldásábul szőleinknek veszszük termíkeny-
sigit. Ezen büntetist pedig az uraság tisztei pereipiállyák, ad dispositio-
nell! dominorum terrestrium. 

Excipe. Ha sági, vagy más vidiki ember, valamely jóakarójához 
akar mennyi az hegyen által, annak illendő útján elmehet, csakhogy 
valami kárt ne tegyen, de az is előbb megkiáltsa háromszor a szőlő-
pásztort. 

Articulus Sextus. A közös gyümölcsfárul. 

Ha valakinek ollyan helyen vagyon termőfája, hogy az agárul az 
szőlős-szomszédnek szőlejében hullana az gyümölcse, a maga földirül 
azon szomszéd szabadon fölszedheti a gyümölcsöt, de a barázdán belül 
a szomszéd szőlejében, mellyben a fa vagyon, nem szabad menni a 
gyümölcsöt fölszedni, sem az maga szőlejében hajló ágakrul leszedni : 
16 pénz büntetés alatt, hanem csak az szedheti le a fárul, akié a fa. 

Articulus Septimus. A szőlő vallásárul és zálogolásárul. 

1. Ha valamelly helybeli gazda, az hegyen lévő örök szőlejét el 
akarná adnyi, tehát tartozik elsőben : a vér szerint való atyjafiát, kinek 
azon szölőhez vérsége volna hegymester által megkináltatni s azután 
szőlős szomszédját ; ha pedig sem az atyjafiai, sem szomszédjai meg 
nem veszik, szabadon annak adhatja, akinek akarja. Melyet aki meg-
vészen örökben, tartozik az eladó fél gyermekinek mindeneknek 1 — 1 
pénzzel, az hegységnek pedig minden vödör szölőtül való borral 1—1 
vödörrel, a hegymestereknek pedig 12 keztyii-pénzzel, az eladó fél pedig 
tartozik háromszor bevallanyi az hegység előtt és az hegységnek 4 
icze bort adni. 

2. A vallás pedig ilyenképpen lészen meg, ahol az hegység egyben-
gyül, azon ház udvarára kimenvén az hegymester, kiáltsa meg, azon 
eladandó szőlőhöz tartozandó véreket és szomszidokat illyen képpen 
megnevezvén az eladót: „N. N. itt s itt (mondja meg a szőlő helyit) 
levő szőlejét eladja örökben, azért atyafiak és szomszédok ellene mon-
dottok-é azon eladásnak, avagy nem ?" („Ezen kiáltáskor adatik az 
keztyüpénz".) Ha senki ellen nem mond, bemenvén az hegymester, az 
hegység előtt tegyen relátiót, hogy senki nem contradicált s akkor áljon 
elő az valló fél és az város fő esküdtje előtt illyen képpen szólva: 
„Én N. N. vallom az én Ságh hegyen levő örök szőlőmet, visszahíha-



•524 

tatlanképpen, ennek N. N., felesiginek, gyermekinek és minden mara-
dikinek, firul fira, és annak bírásában minden háborgatok ellen meg-
oltalmazom". 

3. Illyenképpen, mind az hegymester a kiáltást és vallást is az 
eladó fél, három izben véghezvévén, ha addig míg a valló bort meg 
nem iszsza hegység, valamely atyjafia vagy szomszéd ellene mond az 
eladásnak, tehát letévén az valló bornak az árát és a szőlőnek is árát, 
annak melléje mehet és arrul levelet csináltathat. Ha pedig senki azon 
vallásnak ellene nem mond, tehát azon vallás állandó lészen. 

4. Az zálogban lévő szőlőt, senki fölljebb el nem adhatja, hanem 
csak amennyiben nála vagyon, máskint ha az ö örökös ura visszaváltja, 
az capitális summának fölit annak kell az zálogosnak megfőzetni aki 
fölljebb eladta. Itt observálja minden az t : ..Emptor debet esse cautus", 
a vevő okos legyen. 

5. Mindazáltal ki oilyan szőlőt vészen zálogban, amelyben nem-
csak bujtások hanem ültetísek is kívántatnak, tehát valamennyi verem 
szőlőt plántál abban, azt hegymester által megszámláltatván, minden 
vermet 33 pénzre tehet, és azt a summával, amelyben zálogban vette 
a szőlőt, computálván annyival fölljebb eladhatja. A kiváltó örökös is 
tartozik a capitális summával eggyütt mind veremért az 33 pénzt 
megfüzetni. 

6. Senki, a maga vér szerint való atyjafiának jussát el nem zá-
logosíthatja, sem örökösítheti, annak hire nélkül. 

Articulas Octavus. Micsoda gyermekekre száll ebben az hegyben a szőlő 
öröksége. 

1. Az régi eleink azt tartották, hogy az jobbágyok fiai az leányág 
által meg ne szegínyíttessenek, mind az urak, s mind az magok károk-
kal, tehát az jobbágyoknak és polgároknak leányi, a Ságh hegyin, az 
szőlő örökségiben, nem succedálnak, mig a fiág föntáll ; magva szakad-
ván pedig a fiágnak, bemehetnek az leányok is az szőlőben. 

2. Ezen hegybül járható jussokért a leányoknak, a fiak tartoznak 
1 mentével és 1 szoknyával, mellyet ha a fiak nekik meg nem adnak, 
ők is kivehetik jussokat a szőlőbül. 

3. Ha az atya testamentumot tévén, leányinak is hagyja a magá-
iul szerzett szőlőt, akkor az leány is belebocsáttatik. 

4. Ha az szőlő, nem az atyárul, hanem az anyárul marad, akkor 
az leány is succedál. Ezt az két punctumot ugy értvén, hogy, ha a 
fiág a szőlőt akármikor megtartanyi és magájévá tennyi kívánja, istenes 
és lölkös böcsü szerint, a leányágot belőle kifüzetheti és ugyan ha 
nem tetszenék a böcsü, eránta az urasághoz is recurrálhat. 



5. Ha valamelly nemes ember bir szőlőt itt az hegyen, annak 
leányai is succedálnak abban, szabad lészen mindazonáltal az nemes 
embernek a szőlőt, leányágát kirekesztvén, csak fiágra is az uraságtul 
fölkérnyi. 

6. Ha valamely szőlősgazda, magtalanul, fiak és leányok nélkül 
meghal, a legközelebb való atyjafiára, ha az sincsen az urakra száll az 
szőleje. 

Articulus Nonns. A szőlő elfoglalásárul. 

Semmi foglaló tiszt, vagyis adósságkeresö fél, az hegyben be nem 
bocsáttatik, hanem az kinek méltó kereseti vagyon, tartozik a hegységet 
böjtelö szerdán megkeresnyi és adósát az hegymester által az adósság 
megadása felül admoniáltatnyi, ki ha tizenötöd nap alatt meg nem fizet, 
az hegymester a creditornak keziben adhat ja az adós jószágát. 

Articulus Decimus. A tilalomrul. 

Ha valamely ember, más szőlős gazdát avagy atyjafiát, kinek szőle-
jéhez valami jussát pretendálná, el akar tilalmaztatnyi, tehát Gyertya-
szentelő Boldog-Asszony-napján küldje az hegymester ahhoz és keresse 
a maga jussát, kit ha megígér jó, ha pedig nem akar igérni, mindjárt 
tilalmaztassa azon nap a szőlötül, mig az hegység által el nem igazit-
tatik, s ottan böjtelö szerdára citáltassa. Máskép, ha az megirt napon 
nem tilalmaztatja, s azon ember a szőlejét metszeti azon esztendőben 
meg is szedi, mert aki tilalom nélkül metsz és kapál, ugyanazon szed is. 

Ha pedig a hegymester azon gazdát, vagy felesígit, vagy valami 
cselédet házánál nem találja, mondja meg a tilalmat valamellyik szom-
szédjának. Ha azok sem lesznek, csak az udvaron kiáltsa meg a tilalmat 
s azután amikor szólhat vele, mondja meg, hogy aznap tilalmazta, igy 
helyes lészen a tilalom. Aki nem gondolván a tilalommal, azon pör 
alatt való szőlőt munkálja, ha felpörös elnyeri tüle az szőlejét, a mun-
kája is elvesz. 

Articulus Undecimus. Az osztályokrul. 

11a valamelly atyafiak, szőleiken megakarnak osztoznyi, az, magok 
között is atyafiságosan meglehet, csak azon magok között való meg-
egyezist azután, jelentsék meg az hegységnek. 

Ha pedig valamely atyjafia, az másik atyjafiának jussát nem akarná 
kiadnyi az szölöbül, az injuriata fél a megtartó felet citáltassa böjtelö 
szerdára az hegység elejben és ott keresse jussát, ha megnyerheti 
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vigye ki a hegységet és non obstante eontradictione alteri us partis, 
kötéllel fölmérheti hegymester által azon szőlőt, és elbarázdáltathatja 
a másik részétől s megyekövet*) rakathat, mellyért mindenikért, 33 pénz 
j á r az hegységnek. 

Articalus Duodeeimus. A citátiókrul és üdöhaiasztásárul. 

1. Aki törvényben, akármely törvényes napra nem compareálván, 
az első elmulasztásért marad 100 pénzen, az második elmulasztásért 
200 pénzen, harmadszor ha mégis nem compareál convincáltatik. Mind-
azonáltal betegség, árviz, úrdolga miatt elmulaszthatja, ha elegendő-
képpen megbizonyítja. 

2. Ha valaki, törvényhez készületlen lévén, törvényt nem akarna 
állonyi, böjtelő szerdárul Szent-György-napra s onnénd Fülöp-Jakab-
napra, pörit elhalaszthatja, onnénd tovább nem halaszthat, hanem tör-
vinyt köll állonyi, máskint convincáltatik. 

3. Ha az actor, nem compareál az törvinyre convincáltatik 100 
pénzen, azonkívül az incattus, avagy alpörös elhalaszthatja pörit 
esztendeig s két napig. 

4. Ha valamelly embernek bevallott szőlejét, elakarja pörölni, 
elsőben szabván magát tiialomrul való 10. articulushoz, mindenkor 
pörölhet, maga szőlejének jussát revindicálhatja ; hogyha mindazonáltal, 
az hegymesterek vigsö kimondott pörnek sententiájábul, pörösök közt 
valamely résznek, de főképpen az pénzletevőnek az szőlőt adjudicálnák, 
és az másik fél az pénzt fölvennyi nem akarná, akkoron tétetődjék le 
a pénznek summája hegymesterek keziben és abbui a hegymesterek a 
vigesimalitást kivehessik ; elegendő oka nem lévén az kereső félnek, 
az uraság részire 16 forintban, az hegység részire 4 forintban azonnal 
megmarasztassék és az ártatlan félnek költsége, fáradsága érdemessen 
refundáltassik. 

5. Ha valamely szőlősgazdának gyümölcsös fái volnának amelyek 
hathatós és notábilis árnyikoknak szomszédok szőlejében való elterjedi-
sek által, valamely alkalmatlanságot tennének és kárt okoznának, azokat 
gyümölcsfák gazdája előre, hegymesterek intésire, kivágni, toties quoties 
admoniti fuerint, 1 forint büntetés alatt tartoznak, ebben mindazon-
által illyetin panasznak mivollát megvizsgálván kitanulják és ha igaz-e ? 
vagy sem? megtapasztalják. 

6. A midőn a szedisnek ideje eljiin, és az hegymesterek az ura-

*) Azaz mes/jijelciivet. 
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ság által kiadott szabadságból, ugyszintin a szölőpásztorok lermósiket 
megszedik, kövelkezendöképpen az hegyet fölszabadítják, akkoron szőlő-
pásztorok külsöbeliek'iek szorgalmatosan a hegy fölszabadítását tudtokra 
adván, ugy gyorsalkodjanak helvségbeliek és külsőbéliek, hogy egy hét 
alatt, az üdö engedvén és az mustot kipréselvén, 4 forint büntetis alatt 
senki eladnvi ne meríszelje, miglem a borai meg nem akoltatnak és 
az szőlők megyéjén belül constituált désmások által megnevezett helyre, 
désmáját és hegyvámját, ahhoz tartozandókkal be nem adják és szol-
gálják. 

7. Minthogy mind nemes s mind nemtelen tartozik az szölőhegység 
törvényeihez magát alkalmaztatnyi és engedelmeskednyi, következik az 
is, hogy, ha valakinek bírása vagy ususa controversióba helyheztetnének, 
vagy valakitül annyival is inkább az uraságtul birt szőleinek és alioz 
való appertinentiáknak minémüségeért impetráltatnának, akkoron a hegy-
ség előtt maga jussát megmutatnyi és levelekkel megbizonyítani tartozik. 
Mellyek alkalmatosságával, ugy találtatván, hogy az uraság és hegy-
mesterek által kimutatott szőlőnek, magok authoritásával extendáltak 
volna, ugy mint nem magokétul recedálónak, úgyis már praemittált 
articulusokban nyomósán statuálva lévén, hogy a szölö és hozzá való 
appertinentiák az uraság és hegymesterek által kiadattassanak. 

8. Accedál az is, hogy, ha valaki az szőlőnek kiadatott fundust 
akár szölőlábjának hivja, akár másnak, szántóföldnek csinálja, úgy, mint 
szántóföldet annyi esztendeig excolálja, amennyi esztendeig szőlő-
csinálásra szabadsága vagyon és azután 3 esztendők eltelíse után, 
ugyancsak szőlőtök nélkül szántóföldnek találtatik, mivel annak se 
metszisit se .kapálását nem teljesítheti, már megirt articulusok szerint, 
az uraság elvehesse és másnak adhassa, annyival is inkább azon 
Iundusokat, amelyekből szőlők helyett gyümölcsöst a fölkérés ellen 
csináltak. 

9. Föntartatik az is, hogy a szőlőknek gyepűit az uraság és hegy-
mesterek itiletekbül származandó büntetis alatt, senki küllebb kitennyi 
ne meríszelje, söt hogy valaki azért, hogy szőlejének erányában vagy 
másképpen is szőleje lévén, gyepün kivül szántóföldet ne csinálhasson, 
söt akit nem remilhetnyi, ha valaki assentált volna, hegység törvényé-
hez eránta magát. 

10. Mi mindezen articulusukat magok clausulájokkal alább megirt 
esztendőben és napban, Sághi hegymesterek és hegységbeliek instan-
tiájokra confirmáltuk, azt mindazonáltal specialiter fönlartván, hogy, ha 
az üdök változtával, circumstantiák adjectiójával, ezen articulusoknak 
szükségképpen kölletnék váriáltatnyi, modificáltatnyi, abrogáltatnyi, meg-
szaporittatnyi, sokasodnyi és emendáltatnyi, mindezek eránt, ugy magún-



kat illető appeilátiót, magunk elejében terjesztenyi és pieno iure ezek 
iránt szükséges rendeliseket tenni és exoperálni magunknak reserválunk. 
Datum Jánosháza, die 16. mensis Április 1732. 

Gróff Erdödy László s. k. (P. H.) Loco domini illustrissimi comitis 
Adami Kéry de Ipolykér Paulus Kovács praepositus s. k. (P. H.) 

Eredetije az Erdödy grófok jánosházai levéltárában. 

Közli : Dr. Giay Károly. 



A SALÉTROM BÉRBEADÁSA 1705-BEN. 

Nos Franciscus dei gratia princeps Rákóczi de Felső-Vadász, 
comes de Saaros, dux Munkácsiensis et Makovicziensis, dominus per-
petuus de Saaros-Patak, Tokay, Regecz, Ecsed, Somlyó, Lednicze, 
Szerencs, Ónod, etc. Memoriae commendamus tenore praesentium sig-
nificantes quibus expedit universis. 

Hogy az egész országban található salétromfundus annyival is jobb 
móddal s nagyobb industriával erigáltassék, szaporíttassék s abbui a 
nemes országnak haszna öregbedjék, — végeztük azon salétromfundust 
s annak officináit nemzetes, vitézlő Lányi Pál hívünknek árendában 
adni ez alább megírt conditiók szerint esztendeig ; mely árendának is 
esztendeje kezdődik die 1-ma mensis Maii anni currentis. 

Elsőben is : Az hol officinák vannak, mindeneket, valamely esz-
közök s apparamentumok vadnak, hiteles emberek conscriptiójok által 
végve kezéhez, hogy azokat tempore expletionis arendae, úgy kívántat-
ván, resignálhossa, transmittálván hozzánk azon eszközöknek s appara-
mentumoknak specificatióját ; s a mely kész salétrom találtatik, azt ne 
reserválja, sőt administrálja fiscális tisztek kezekhez, hogy administrálják 
portörö házainkban. 

Az találtató nyers salétromnak mázsájának árát az fiscusnak 
(melyért a' fiscus megfizetett) refundálja, vagy acceptálja az általa 
administrálandó salétrom árában, söt az mit post conscriptionem et assig-
nationem praemissae officináé salis nitri épít s erigál maga költségével, 
azt aestimáltatván, post expletionem arendae exsolváltatjuk. Hogy penig 
annyival is inkább más helységeken az salétromnak átlapotját promo-
veálhassa és építhesse, adattatik azon költségre fior. Rhenensium 1000, 
kirül is tartozik számot adni ; az üstök iránt penig requirálja nemzetes, 
vitézlő Berthóthi Ferencz hívünket. Azután más 1000 forint is assignál-
tatik ö kegyelmének Keczer Sándor uram által. 

Nyers téglával való bekeríttetésérül az kállai sálétromos háznak 
tevén dispositiót, Tiszán túl való fiscális tiszteinket urgeálja paran-
csolatunknak végbenvitelére és ha maga saját gondviseletlensége miatt 
az salétromos ház megég, maga tartozik azt reparálni, holott penig 
más szerencsétlenségbül következik, az fiskus reparálja. 

Gazdasígtörtónelmi Szemle 1898. 
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Vigyázzon szorgalmatosan, se maga, sem pedig más számára 
nyers s kész salétromot ne adjon s ne is adasson, élete s jószága el-
vesztése alatt, hanem azt a fiscus számára megtartván, parancsolatunk-
ba! az portörő házakhoz adja arra rendelt tiszteink kezekhez erga 
recognitionem ; és hogy az salétromot fogyatkozás nélkül vehesse, anti-
cipáltatik kezéhez kétezer rhen. forint, id e s t : fior. Rhen. 2000, mely 
is általa administrálandó sálétrom árában tempore ultimi computus 
imputáltassék. 

Hogy annyival is az salétromos helyek nagyobb készséggel s 
haszonnal administráiják az salétromot, — az régi salélrom-fözö embereket 
az szekerezésbül, gyalogszeres adásbul esztendeig, — az új salétromos 
fundust erigálókat, míveseket az élésadásbul, szekerezésbül, gyalogszeres 
adásbul fél esztendeig eximáltuk; maga is manuteneálja nemes Szabolcs 
vármegye ezen exemptusokat, sőt ha impediáltatnának, recurráijon prae-
fectusunkhoz és ha renitensek volnának azon parasztok az salétrom-
főzésben, vagy alattomban másnak eladják, az induslriára fogság által 
is compellálja, az ellopásért penig azoknak s másoknak is, akik ennek 
ellopásában comperiáitatnak, nálok található jószágokat maga számára 
confiscálja és minden privilégiumoktul és immunitásoktul megfosztas-
sanak azon helységek vagy falusiak ; mindazonáltal, ha nemes ember 
comperiáltatik ezen vétekben s kezénél nein éri, procedáljon törvényesen 
a nemes vármegye ellene ; sőt valamely jussal eddig az fiscus azon 
salétrom-officinát s fundust és beneficiumokat administrálta, admini-
strálja. 

Megengedtük, hogy az mely salétrom az bányavárosokra kívántatik, 
annak az árát a fiscusnak fior. 24, id est huszonnégy magyar forintokkal 
bányavárosi administrátörunk recognitiója szerint exsolválván, szállíttat-
hassa maga szekerén költségén, másuvá sehová se. 

Az kállai salétromon kívül való salétromos helyeket revideálván 
és perlusti'álván mennyiben telik egy mázsa salétrom és minémű módon 
a nemes ország javára lehetne oeconomizálni, a fiscus költségével ahoz 
értő embereket appiicálván és requisitumokat megszerezvén, bennünket 
tudósítván, lehessen ezek iránt is újabb accordára accessusa. 

Mivel penig külömbféle helységeknek külömbféle requisitumok 
kívántatnak, ha az kállai salétromos officinán kívül az arendátor vala-
mely fiscális jószágának praefectusához vagy tisztihez salétromhoz 
tartozandó requisitumok és vecturázások iránt recurrál, assistálnak. 

Négy hajdú az sálétromos házhoz és salétromnak comitivájára 
adattatnak, melyeknek is fiscális praefectusunktul lészen rendes azon 
fizetések, a' mely több fiscálitásokban az oly hajdúknak vagy daraban-
toknak exsolváltatik, 
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Ob.ligáUaük arra, hogy az idő-s alkalmatosságra vigyázzon, jövendő-
i>eli ország haszna jobbításában szorgalmatoskodván. Mennél jobb rend-
ben lehet a salétrom állapotját reducálja : holott penig resten s károsan 
vigyázna ezen salétrom állapotjára s bészedésére s kifizetésére, az 
fiscuscak ha mi kára következik, azt is refundálja. 

Tartozik jienig az kállai keze alá gyílt az salétromnak az mázsáját 
az bécsi 100 fontos mázsával 13, (iá est) tizenhárom magyar forintokon 
héaáni; — az mely nyers salétromnak tudniillik mázsája az régi salét-
romos szürüktül 6, id est hat magyar forintokon vétetik bé, az mely 
pen ig az mostan erigált salétromos új szürüktül administráltatik, melynek 
mázsáját 11. 7, id est hét magyar forintokkal exsolválja, — azt 14, 
tizennégy magyar forintokon béadni. Mely két rendbeli perceptióit tar-
tozik tempore administrationis comprobálni Tiszán túl lévő praefcctusunk 
előtt, bogy az szerint tudhassa minden administrátió után plenaria és 
infallibilis ez exsolutiót is ; amint hogy toties quotis salétromot adminis-
trai, praemisso limitato pretio megnevezett praefectusunk tartozik be-
venni. És bogy az parasztság szoktaltassék az salétromnak igazán való 
főzésére, praescindáltassék minden ravaszsága, melylyel az fiscus is 
jövendőben megkárosodnék 24 lotos (?) salétromot acceptálni. 

R a m o c s a h á z i G y ö r g y u r a m n a k a z s a l é t r o m i r á n t . 

Az egész országban találtató salétromos l'undusokat s azoknak 
officináit, mivel Kegyelmeddel communicálandó cessionálisunk szerint 
nemzetes, vitézlő Lányi Pál hívünknek kezéhez bocsátottuk, hogy azon 
salétromos fimdusok és officinák annyival is nagyubb industriával és 
haszonnal erigáltasssnak, elsőben is Kegyelmed ahoz való minden 
eszközüket és apparamentumokat inventáltatván és conscribáltatván, a 
szerint adja kezéhez, hogy az arenda eltelése idején a szerint is resig-
nálhasson mindeneket. És hogy azon salétromos ház annyival is nagyobb 
securitásban légyen, resolváltuk az kállai salétromos házat téglával 
környülvétetni ; melyet is Kegyelmed mentül hamarább a szerint vétesse 
körnvül. És hogy az salétromhoz való szükséges eszközöknek s appara-
mentumoknak megszerzésében is rövidség no legyen, adjon kezéhez 
fior. Rhen. 1000. Az salétrom-beszedésre anticipative adjon Rhen. fior. 
2000 kezéhez, observálván az salétrom bevételében, hogy az salétromos 
helvekrül a minémü salétrom készül, 13 forintjával annak mázsáját, az 
új szürükrül álló salétromnak penig 14 magyar forintokkal exsolválja 
Kegyelmed angariánként ; melyről tartozik Kegyelmed előtt hiteles 
docunientumokkal praesentálni, mennyi ó és új szü(rü)rül vett salétromot 
ád b e ; és a mely 2000 Rhen, forintokat most anticipál, azt Kegyelmed 
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az utolsó angarián subtruhálja az általa administrálandó salétrom árábul. 
Rendeltetvén penig az salétromos házhoz és olykor salétrom-kiséréshez 
is négy hajdúk vagy darabantok, azoknak is fizetéseket hórul hóra, úgy 
mint több fiscalitásokban lévő darabantoknak és hajdúknak Kegyelmed 
adja ki. Egyébiránt is ezen salétrom árendájárul való cessionálisunk 
tenora szerint megnevezett hívünknek assisláljon. 

Agriae 29. Április, anno 1705. 
Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályának utasításai közt. 



IRODALOM. 

Az 1437-ik évi parasztlázadás története. K ü l ö n ö s t e k i n t e t t e l a 
jobbágyi viszonyokra s a husszitismusnak hazánkban való elterjedésére. 
I r t a : Gombos Ferencz Albin. K o l o z s v á r , 1898 . 

Alig képzelhetni czimlapot, mely a gazdaságtörténészre ingerlőbben 
hatna, érdeklődését nagyobb mértékben fölkeltené, mint a Gombos 
Ferencz 133 oldalra terjedő könyvéé. Egyszerre három kemény törté-
nelmi kérdés megfejtését igéri. Az első, a hazai jobbágyság általános 
állapota a XV. század első felében, miről megbízhatót eddig keveset 
tudunk, mindenesetre sokkal kevesebbet, mint a mennyi szükséges lenne, 
hogy megismerjük azon okokat, melyek például 1437-ben a munkás töme-
geket uraik elleni lázadásra ösztönözték. A második a husszitismus nagy 
kérdése. A husszita tanok a magyar polgárosodásra, az egyházvallási, iro-
dalmi, sociálgazdasági állapotokra a XV. század első felében erős hatást 
gyakoroltak s nincs történetírónk, ki ez időszakkal foglalkozva, ezt ne 
hangsúlyozná. Csakhogy senki sem vette magának a fáradságot, liogy 
tüzetesebben megállapítsa, melyek is azok a husszita eszmék, melyek a 
magyarságban olyan erős visszhangot keltettek s minő téren és irány-
ban történt ez. Mindenki megelégszik azzal, hogy husszita befolyásról 
beszél, de a befolyás érvényesülésének módjairól és következményeiről 
nem tájékoztatja az olvasót. Méltán fölkelti tehát figyelmünket az olyan 
munka, mely czimlapján azt igéri, hogy különös tekintettel lesz arra, 
hogyan és hová terjedt el hazánkban a husszitaság. Végül a harmadik 
kérdés maga az 1437-iki parasztlázadás, mely azon század egyik leg-
jelentőségesebb eseményének látszik. Lefolyása csak igen hiányosan, 
töredékes adatokból ismeretes ugyan, de annál jobban tudjuk, hogy 
következményeiben végzetes volt a magyarságra. Ugyanazon időben, 
midőn a török mindinkább ostromolni kezdte Erdélyt, ott a polgárháború 
fájdalmasan elgyöngité a honvédelem tényezőit, megingatta a köz-
vagyonosságot s a jobbágyság magyar részének kiirtásával vagy kegyetlen 
elnyomásával pótolhatatlan vérveszteséget okozott az erdélyi magyar-
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ságnak. Az 1437-iki parasztfölkelés első sorban a magyar jobbágyság 
fölkelése kegyetlen uraik ellen. Az urak győztek s győzelmüket még kegyet-
lenebbül használták ki. A magyarság mindinkább veszendőbe ment s 
mint Gombos is helyesen emeli ki, Erdély eloláhosodása ez időtől fogva 
öltött nagyobb arányokat, mert a kiirtott magyarság helyét lassankint 
idegen bevándorlók ülték meg: az oláhok, kik már előbb is éltek ugyan 
Erdélyben, sőt a fölkelésben a felkelő magyar jobbágysággal is kezet 
fogtak, de ezideig számbelileg még nem léptek előtérbe. 

A legértékesebb magyar köz- és gazdaságtörténelmi munkák egyike 
lenne tehát a Gombos müve, ha csak részben is megtartaná azt, mit 
czimlapja igér. De vajmi keveset valósit meg belőle. Gombos kétségkívül 
kezdő ember s munkájában bizonyos komoly igyekezet nyilvánul. Épen 
azért nem akarok reá nagyon magas mértéket alkalmazni, másrészt 
azonban a sa já t érdekében, hogy jövőre jobbat alkosson, szükségesnek 
tartom a munka néhány lényeges hibáját kiemelni. Azzal kezdi könyvét, 
hogy felsorolja, mit irt egy sereg magyar és román történész az 1437-iki 
lázadásról. Erre az olvasó egyáltalán nem kíváncsi, mert reá nézve 
egészen mindegy, mit mondtak Pethö Gergely vagy Fessier s általában 
azok, kik a kellő anyaggal nem rendelkeztek, s igy hibásan irták meg 
a dolgot, vagy mint a román irók teszik, kik a tényeket kényök-kedvök 
szerint elferdítik. Az olvasó nem azért veszi kezébe az 1437-iki lázadás 
legújabb történetét, hogy a régi irók hibás nézeteit megismerje, hanem 
azért, hogy a mai tudomány segédeszközeinek és szempontjainak fel-
használásával készült rajzbcl megtudja, miért fogott fegyvert a jobbágy-
ság s minő lefolyást vett a mozgalom. Gombos nem ezzel kezdi, hanem 
olyan módszer szerint, mely a történetírás kőkorszakában divott s ma 
már legfölebb kontár mesterembereknél van használatban, lát munká-
hoz. Ha akármilyen külföldi könyvet, mely hasonló tárgygyal foglalkozik, 
olvas el, mielőtt anyagát feldolgozza, bizonyosan máskép irja meg a 
maga müvét. Ha helyes minta után indul, ha modern módszert követ, 
nem vesztegeti a tért fölösleges, értéktelen dolgokra, hanem annál 
mélyebben hatol bele íulajdonképeni feladatába, s akkor fáradozásának 
gyümölcse is értékesebb lenne. 

Egészen felületes, munkájának azon része, melyben a jobbágyság 
állapotainak rajzolásával foglalkozik. Ujat sehol sem mond, hanem köz-
ismeretü adatokat idéz, melyeket megmagyarázni, megértetni meg sem 
próbálja. Csak össze-visszahányja őket, anélkül, hogy valami lényegeset 
és jellemzőt ki tudna belőlök sütni. Beszél nagy-kapuról, kis-kapuról, 
20 dénáros és 30 dénáros adóról s eszébe sem jut, hogy e fogalmakat 
megmagyarázza, hogy például kiszámítsa, mennyi volt volt 20 vagy 30 
dénárnak akkori absolut és relativ értéke, a mit pedig Belházy János-
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űr jeles táblázatai alapján könnyen megtehetett volna. Általában esak 
azt tudjuk meg zűrzavaros fejtegetéseiből, hogy a jobbágy fölöttébb 
meg volt terhelve. Ennyit pedig ugy is tudhatunk azon merő tényből, 
hogy a jobbágyság fellázadt. Elégedett, jó módban élő emberek nem 
szoktak lázongani s lia lázadás volt, természetesen elégedetlenségnek 
kellett azt megelőznie. De Gombos még azt sem magyarázza meg, 
miből táplálkozott az elégedetlenség? Jogilag törvényesen megállapított 
terhektől akart-e a jobbágy megszabadulni, vagy pedig csak az urak 
szertelen kívánságait óhajtotta törvényes mértékükre leszállítani ? Pedig 
épen az 1437-iki lázadásra nézve, teljes hitelű tájékozást nyerhetünk a 
parasztok álláspontjáról azon egyezségben, melyet ugyanazon év júl. 
6-án uraikkal kötöttek s melyből világosan kitűnik, bogy a jobbágyokat 
nem socialistikus ábrándok vezették, sőt a törvényes uton megállapított 
különféle — állami, egyházi és földesúri — közterheket nem is tekintették 
elviselhetetlennek. Az önkény, a visszaélés, mely első sorban a papi 
tized behajtása körül elharapózott, adta kezökbe a fegyvert. Állami 
adót, egyházi tizedet, földesúri bért és szolgálatot a törvényes mérték-
ben clbirt s teljesített is a jobbágy. Epen nem törvényes terhei miatt 
fogott fegyvert, s a hol csak ezeket követelték tőle, nyugodtan viselte 
sorsát. Az 1437-iki fölkelés idején is megtörtént, hogy egyes községek 
hűségesen sorakoztak földesuruk köré, mert jól bánt velők. A régi mező-
gazdasági munkásosztály körében a helyi zavarokat és általános láza-
dásokat rendesen az okozta, hogy az állami, egyházi és földesúri ható-
ságok visszaéltek a hatalommal, hogy nem maradtak a hagyományos, 
törvényes erejű ,"szolgálatoknál, hanem jóval többre kényszeritették, pilla-
natnyi szükségleteik vagy pénzvágyuk, önzésök szerint a köznépet. Az 
1 437-iki lázadás vezetői világosan kimondják, hogy csupán „feltűnően 
elnyomott és teljesen eltörölt szabadságukat" követelik s a terhek el-
viselhetetlen igájának levetése végett sereglettek össze, sőt ezt is csak 
akkor tették, mikor uraik „bedugták fülüket" s kéréseiket nem akarták 
meghallgatni. Azért keltek föl, hogy a törvény megtartására kényszerít-
sék a földesurat, ki olyan nehéz szolgaságra vetette őket, mintha 
nem is jobbágyok, hanem „vásárolt rabszolgák" lennének. Ennyit magok a 
jobbágyok elmondanak, többet pedig Gombos ur sem tud s meg sem 
kisérti megállapítani azt, mennyit tettek Erdélyben a jobbágyterhek 
törvény szerint és mennyit a valóságban. 

A husszitaság kérdésének tisztázásához szintén semmivel sem járul. 
Összeállítja ugyan (67. lap jegyzet) a forrásokat, melyekben a magyar 
husszitizmusról adatokat találni, de egyik legfontosabb s legújabb forrás-
ról, az „Acta Bosnae"-ról nincs tudomása. Fejtegetéseiben egyre a husz-
sziták — Tinódi husztok-nak nevezi őket — befolyásáról, tanairól 



• 5 3 6 

beszél ugyan, de el nem árulja, mik voltak e tanok, s miért keltettek 
nálunk visszhangot nem csupán az alsó tömegeknél, hanem az értel-
miség felsőbb rétegeiben is"? Pedig ha csak az „Osztrák-Magyar Monarchiád-
nak Csehországról szóló kötetét (a történelmi részt) megnézi, talált 
volna erről tájékozást, nem is szólva a gazdag irodalomról, mely Husz 
tanai követőinek nemcsak vallási, hanem politikai és szociálgazdasági 
elméleteire is kellő világot vet. 

Csak műve 69-ik oldalán kezd bele az 1437-iki lázadás történeté-
nek elmondásába. E lázadás lefolyása röviden a következő. Tavaszszal 
a szamosmenti magyar jobbágyság fegyvert fog s a mozgalom gyorsan 
elterjed a jobbágyrenden lévő, túlnyomóan magyar, kis részében oláh lakos-
ságban. A fölkelők, mint a hussziták a Tábor hegyén tették, Alparét mellett a 
Bábolna hegyén sánczolják el magokat. A nemesség ellenük vonul, de 
némi harezok után, a nemesség és parasztság közt júl. 6-án egyezség jön 
létre, mely fátyolt borit a történtekre s méltányosan állapítja meg a 
jobbágy jövendőbeli szolgálatait. Csakhamar azonban az uralkodó réte-
gek, nemesek, székelyek, szászok szoros szövetségre lépnek s létrejön 
Kápolnán az erdélyi három nemzet uniója. A még mindig fegyverben 
álló parasztság sejtve, hogy az unió ellene irányul, folytatja a moz-
galmat, de okt. 6-án ujabb egyezséget köt. A nyugalmat azonban ez az 
egyezség sem állítja helyre. A parasztok Kolozsvárra támaszkodnak, de 
1438 január végén megveretnek s a lázadás vérbe fojtatik, melyben 
elmerül a júliusi, valamint az októberi egyezség s ismét az úr szab 
kénye kedve szerint törvényt a parasztnak. 

Az 1437 július 6-iki szerződés a fölkelés legfontosabb okirata. 
Külsőleg is terjedelmes, tartalmát tekintve meg alapvető értékű. El-
mondja a fölkelés okait, az addigi eseményeket, megismertet a mozga-
lom vezetőivel és czéljaival, a parasztság panaszaival és kívánságaival 
s azzal, mit tartottak e kívánságokból az urak teljesithetöknek. Való-
ságos kulturképet nyújt a jobbágyságról és pedig a leghitelesebbet, mert 
az urak részvételével készült, kik tehát ellenőrizték s a benne foglaltak 
igazságát elismerték. A ki ez okiratot a modern tudomány segédeszkö-
zeivel olvasni tudja, az könnyen rekonstruálhatja belőle a kor egész 
szociálgazdasági szervezetét. Gombos felismeri az okirat roppant jelentő-
ségét, mert közli magyar fordítását. Csakhogy itt több sajnos tévedésnek 
esik áldozatul. Mikor ezt a magyar fordítást azon hitben, hogy tőle 
származik, átolvastam, több helyen érthetetlennek találtam. Különösen 
nem értettem a következő mondatot : „A püspöki tizedek dézsmálása 
idején pedig sem azon család tagja, sem a nemesek párt ján levő 
ne dézsmáljon ; kilenczedet azonban akár saját jobbágyaiktól, akár 
idegen földművelőktől (Gombos e szónál jegyzetben hozzáteszi : az 
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idegenek alatt itt az oláhokat kell értenünk) vagy szölöinüvelöktöl elvenni 
és elszedni a mágnások, nemesek vagy bárminő urak közül senki ne 
merjen". Nem értettem, hogy itt miféle „családtag"-ról van szó, minthogy 
az előző mondatok családról nem szólanak. E rejtélyen töprengve, 
eszembe jutott, hogy az okirat megjelent Benedek Eleknek „A magyar nép 
múltja és jelene" czimü müvében is. Megnéztem tehát, hogyan fordítja 
Benedek az okiratnak ezt a passzusát. Nagy meglepetésemre azt találtam, 
hogy az, szórói-szóra, betüröl-betüre azonos a Gomboséval, s minthogy 
Benedek müve előbb jelent meg, Gombos egyszerűen átvette a Benedek for-
dítását, (meglehet egyébiránt, hogy Benedek se maga forditotta, hanem 
valami régibb fordítást használt fel, mert az ö czéljainak ez is megfelelt, 
hisz nem tudományos, hanem népszerű munkát akart imi) a nélkül, 
hogy értelmetlensége szemébe ötlött volna. Minthogy pedig Gombos 
épen e passzusból föfontosságu következtetéseket von le, nem maradt 
más hátra, mint hogy magát az eredetinek latin szövegét megnézzem. E 
szöveget ujabban Jakab Elek (Oklevéltár, Kolozsvár I. 172—177.) közli, 
még pedig gróf Teleki József (Hunyadiak kora X.) után, de ez a latin 
kiadás is hibás. Jakab Elek közlésében a fentebb idézett passzus 
szó szerint igy hangzik: „Tempore autem dicationis ipsarum decimarmi! 
episcopalium decimator eorundem familiaris el f'autor nobilium dicare 
non valeat; nonas autem frugum et quorumcunque bladorum sive semi-
num vei vinorum nullus omnino magnatimi, nobilium et virorum magni-
íicorum aut. quorumcunque hominum tam a propriis jobbagionibus 
tam extraneis terrarum vei vinearum cultoribus de celerò accipere 
nullatenus presummat". (Jakab id. h. 174.) Ebből azután megtudtam, 
hogy micsoda családról van szó s ki „azon család tagja", a kit eddig 
hasztalan kerestem az okiratban. A „familiaris nobilium" az, vagyis a 
fordító a földesúr tisztjét megtette családtagnak. Éjien ugy megtudtam, kik 
az „idegen földművelök", kiket Gombos megtett oláhoknak. Ezek az 
extraneusok vagyis olyan jobbágyok, kik nemcsak abban a faluban, a 
hol laktak, hanem másutt is bírtak földet s kiket a helybeli lakókkal 
szemben extraneusoknak szoktak nevezni. De mindez csekélység ama 
tévedéshez képest, melybe Gombos félrevezettetve a hibás fordítástól, csak-
hamar beléesik. E fordításra támaszkodva azt állítja, hogy a júl. 6-iki 
egyezség „a kilenczedet egyenesen eltörli"! (95.) Olvassa el az eredeti 
szöveget s akkor látni fogja, hogy ilyesmiről szó sincs, mert az egyez-
ség csupán azt a visszaélést akarja orvosolni, hogy a jobbágyot ugyanaz 
időben zaklassák a kilenczedért és a tizedért. Ugyanazok a jobbá-
gyok, kik a legnagyobb mértékben hangsúlyozták a király iránti hűsé-
güket, kik általa akarták az egyezséget szentesittetni, egyáltalán nem is 
kívánhatták a köztörvényen nyugvó kilenczednek akkor már régi intéz-
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ményét ilyen rövid uton eltörölni. De nein is kívánták s a második vagyis 
okt. 6-iki egyezségben meg sem emiitik, olyan természetesnek tekin-
tetlék, hogy a többi ott szabályozott törvényes jobbágyterhekkel együtt 
ezt is viselni tartoznak. 

Ilyen képtelenségekre jut a szerző, midőn fejtegetéseit nem az 
egyezség eredeti szövegére, hanem egy értelmetlen forditásra fekteti. 
Nincs ugyan időm a fordítást pontról pontra egybevetni az eredetivel, 
de bizonyára többi része sem lesz jobb a fentebbi idézetnél. Egy 
helyen a capecia-t keresztnek fordítja, ami pedig kepe vagy kalangya ; 
tehát jóval nagyobb a keresztnél s így egészen más, ha a jobbágy 20 ka-
langya, mintha 20 kereszt ntán köteles 1 frtot tized fejében fizetni. 
Gombos a rossz, téves, sok helyt érthetetlen fordítást (ugy látszik csak 
a bevezetést, melyet Benedek röviden közöl, vetette egybe az eredetivel 
s rnig az utóbbi Farrarit emlit, ö Farnasit — igy van a latinban helyesen — 
mond, máskülönben a Benedeknél s a Gombosnál levő szöveg minden pont-
jában, melyet összehasonlítottam, szórói-szóra egyezik) tette fejtegetései 
alapjává s természetes, hogy e fejtegetések tévesek, értéktelenek. Nem 
is foglalkozom tovább velők s csak azt emelem ki, hogy a lázadás 
folyamára vonatkozó apró adatok a könyvben elég szorgalmasan üssze-
gyíijtvék, egyes irók hibás adataihelyreigazitvák, ámbár szerző a nyers ada-
tokat inkább csak egymás mellé állitja, de föl nem dolgozza. Pedig 
a tárgy rendkívül érdekes és fontos. Gombos jól tenné, ha tovább is 
foglalkoznék véle s idővel az eredeti okiratokra támaszkodva s a modern 
tudományosság segédeszközeivel fölszerelve új ra kidolgozná. Jelen alak-
jában a munka alig valamivel járul az 1437-iki emlékezetes paraszt-
lázadás homályainak eloszlatásához. Acsády Ignáez. 

Colectivismo agrario en Espana. Partes l y II. Doetrinas y hechos. 
Por Joaquin Costa, abogado del ilustre colegio de Madrid. — Madrid 
1898 Nagy 8-rét IV. + 608 lap. Ara 12 peseta ( = 5 frt o. é.). 

„Colectivismo agrario" alatt szerzőnk azt az idealisztikus társa-
dalmi állapotot érti, melynek megalapítását egyéb Írókon kivül az 
amerikai Henry George (a Progress and Poverty hires szerzője) és a 
skót Dr. A. R. Wallace sürgették s ez utóbbi iró müvének ezime : The 
Nationalization of Land találóbban jelöl meg. E két irónak, azonkiviil 
elődeik és utódaiknak theoriáival foglalkozik az előttünk fekvő munka 
első része s azért szorosan véve nem is tartozik a jelen folyóirat érdek-
körébe. De a szoczialisztikus tanok támogatására szerző a történelemre 
hivatkozik és mélyen belémarkol a történelmi adatok tömegébe. Müvé-
nek második részében azután „Hechos" („Tények") czimen mintegy 
340 lapot (tehát többet a munka felénél) a spanyol történelem lapjairól 
összeböngészett agrártörténeti adatok ismertetésének szenteli s ez a 



rész persze fölötte nagy érdekkel bir reánk nézve. Egy harmadik részt 
is igér, de ennek csak a ezimlapja került a jelen kötetbe „Critica" 
czimen. Előszó nincs a könyvhez és azért csak combinatiókra, illetőleg 
találgatásokra vagyunk utalva e harmadik rész jövendő sorsát illetőleg. 
Az efféle pongyolaság azonban karakterisztikus vonása a spanyol 
jellemnek. 

A bennünket érdeklő második rész 13 fejezetre oszlik, melyek 
5-től 17-ig vannak számozva. 

Az ötödik fejezetben mindenekelőtt is „Prosuras y escalios" czimen 
az első foglalás azon neméről értekezik szerző, melyet ö „oeupación 
por el trabajo"-nak, azaz a „munkába vétel utjáni foglalás"-nak nevez. 
„Presura" egyáltalában „elfoglalás"-t jelent. Az „escalios" nragon szó, 
ópugy mint származéka, a „scaliare" ige is, mely annyit jelent, mint 
„disponere terram ad cultum". E foglalás-nem eredetileg az egész fél-
szigeten divott és bizonyos formában divik jelonleg is, de „klasszikus 
hazája" (el pais clásico de ella) mégis Spanyolhon észak-keleti vidéke, 
és egyáltalában az Ebro folyó völgye : Aragon, Navarra, Catalania. 
Törvényes jogerőre Don Jaime el Conquistador, Árpádházi Jolánunk 
királyi férje emelte azt 1247-ben a Huescaban tartott aragoni Cortes-
ben. Ezen statutum szerint, ha valaki a hegységben vagy sivatagban 
(vadonban, in eremo sive in monte) földet foglalt (signaverit) és azt a 
foglalás idejétől számított 60 nap lefolyása elölt munkába vette, az övé 
maradt (valeat sibi quantum araverit) ; de csak addig, mig művelte az 
illető földet. Szerző példákkal illusztrálja fejtegetéseit Aragón, Navarra, 
Vizcava, Castilla, Extremadura, Asturiasból és máshonnan. 

De nemcsak szántóföldet, hanem kaszálót is foglalhatott magán-
használatra a közös rétekből, a mint ezt szerző egy különös para-
graphusban „Acotamientos privados de paslos Communes" czim alatt 
kimutatja, hol az „acotamiento" szó annyit jelent, mint „ocupacion 
individual". 

Érdekes továbbá a lakosok az a joga egyes vidékeken, hogy a 
közös területen gyümölcsfákat ültethetnek (rendesen gesztenye-fákat) és 
azok gyümölcsét magántulajdonuknak követelhették. L. az „Arboles 
privados en suolo común." czimii paragraphust. 

A 6. fejezetben, melynek czime „Cotos fìjos a censo publico", 
szerző a foglalás egy más nemét tárgyalja t. i. azt, midőn az egyén valami 
felsőbb hatóság egyenes engedelmével foglal el földterületelet. Véleménye 
szerint ez bizonyos vonásaiban leginkább hasonlit a Canada és az 
éjszakamerikai Egyesült-Államok jól ismert „homestead" intézményéhez, 
vagy a Hannover és Westphaliában honos „Hof"-hoz, vagy a Pyrenék 
hegylánczolatának spanyol lejtőin található „heredamiento"-hoz. 
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A hetedik fejezet tar talmát már a czim „Tierras patrimoniales de 
la Municipalidad" is eléggé világosan mutatja, szintúgy a nyolczadikét 
is „Tierras comunes del vecindario", hol ez utóbbi szó alatt „lakos-
ság"-ot kell értenünk, mert a „veeino" szó eredeti értelme „lakos" (a 
vicus szóból) és nem „szomszéd", mint azt egy irónk otthon nemrég 
lefordította. 

A kilenczedik fejezet elején fölsóhajt Costa, hogy ámbár az orosz 
„mir"-ről már egy egész könyvtár Íródott össze, Spanyolországban hosszú 
századokon át megőszültek (en Espana peina canas de muchos siglos) 
anélkül, hogy tudtak volna valamit erről az intézményről, kivéve amit 
a Dnyeper folyó partvidékeiről hallottak, pedig ez intézménynek szakasz-
tott mása megvolt és még megvan mai napság is az ibériai fél-
szigeten. Szerző több fejezetben foglalkozik e tárgygyal és a vele 
összefüggésben álló dolgokkal, melyek közül különösen a 12. fejezet 
„Origen de la comunidad agraria en Espana" érdemel figyelmet. 

Egy további fejezet (XIII. Privilegio ó derecho de posesión) a 
tulajdonjogról; egy másik a közös legelökről és a vetések forgatásáról 
(XIV. Compascuo y derroxa de mieses) és egy harmadik a vizek közös-
ségéről (XV. Comunidades de aguas) szól. Ezt azonban nem a halászati 
közösségek fejezete (XVII. Colectivismo pesquero) követi, amint ezt a 
logikai sorrend követelné, hanem egy fejezet a különféle gazdászati 
confraternitosokról vagy testvériségekről (XVI. Cofradias ó hermandades). 

A számos jegyzetben adott sok idézés utján a figyelmes olvasó-
nak módjában áll a tárgy spanyolhoni bibliographiájával megismer-
kedni és tanulmányait, ha ugy tetszik, az apróbb részletekre kiterjeszteni. 

Kropf Lajos. 



VEGYESEK. 

A 13 szepesi város adója 1450 körül. Iglò város egyik jegyzö-
könyvének végén Slakendorfl Tamás „landschreiber" a XV. század 
közepére valló Írással följegyezte a 13 szepesi város királyi adójá t : 
I. Béla város fizet: 18 márkát és 19 „ n e s J c e a z a z nehezéket. 2. Leibkz 
város : 33 márkát és 7 nehezéket ; 3. Ruszkinócz (RusdorfT) város : 
8 márkát és 7 nehezéket; 4. Durand (Durantz) város: 15 márkát és 
16 nehezéket; 5. Ménhard vá ros : 16l/'2 nehezék hijján 15 márkát ; 
6. Matheócz (Matisdorff) város: 12 márkát és 13 nehezéket; 7. Szepes-
Szombat (Jürgenberck) város : 10 márkát és 1 talentomot; 8. Falka 
város : 13 márkát és 1 fyrdung-ot; 9. Poprád (Dewczen) 9Va márkát és 
5 nehezéket; 10. Michelsdorf vagy Sztrázsa város : 8 márkát, 1 fyrdungot 
és 1 quent-et; 11. Iglò (Newndoríf) város : 9Va nehezék híjján 25 már-
ká t ; 12. Szepes-Váralja (Kyrchdoríf) város: 5 nehezék hijján 22 márkát ; 
és 13. Szepes-Olaszi (Walendorfl) város : 23Va márkát és 21/> nehezéket. 
Összesen tehát 208 márkát fizetett a 13 szepesi város. A följegyzés 
szerint 1 fyrdung tesz 12 nehezéket és 1 lat tesz 3 nehezéket vagy 
4 quentet. Még a talentom fordul elö, a mely 1 font ezüstpénzt jelent. 

T. K. 

A Paar-család postaszabadalma. Paar Károly József római szent 
birodalmi gróf, az osztrák örökös tartományok örökös főpostamestere, 
és fivére József Ignácz, József római birod. és magyar király kamarása, 
1690-ben Lipót császár-királyhoz folyamodtak, hogy nekik Magyarország 
örökös főpostamestersége jogát adományozza. Jogigényüket arra alapí-
tották, hogy nagyatyjuk Paar János Kristóf udvari főpostamester 
II. Ferdinándtól 1624-ben Magyarország és a hozzátartartozó tartomá-
nyok postáit hübérül (in feudum regale) kapta; de e jogát sem ö, 
sem utódai eddig nem élvezhették, mert a hübért a közbejött perlekedés 
és ellenmondások miatt el sem foglalhatták. 

A hűbér odaadományozására azonban elsősorban íinancziális okok 
vezették az udvart. 

A Paar grófok ugyanis a kincstárral szemben, Schramberg Ádám 
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hagyatékából: Wadik ós Klingenberg várára és uradalmára jogigényt 
tartottak; a császári és udvari kamarával tehát olyan egyezséget kötöttek, 
hogy zálogjogon, a kamarai postatisztséget (camerale postarum officium) 
nyerjék Magyarország és hozzátartozó tartományok felett, uj adomány-
ként, fizetésképpen. 

Lipót császár-király a Paar grófok kérésére, ez egyezséghez belé-
egvezésél adta és 1690 deczember 11-én kelt privilégiumával őket Magyar-
ország és a hozzátartozó, már visszafoglalt vagy még elfoglalandó tarto-
mányok és részek örökös főpostamesterségébe beiktatta, szabad hiibér-
ként adván azt nekik és fiutódaiknak (in feudum liberum, et francuin, 
nobile, gentile, antiquum, avitum et paternum) mindenféle haszon- és 
jog élvezett el, szabad gondozásra, rendelkezésre és igazgatásra, ugy a 
miként Paar Károly József az osztrák örökös tartományok postatiszt-
ségét és regáléját igazgatta, birta és haszonélvezte. Az ő jogkörükbe 
tartozott tehát ezután minden jogszolgáltatás (jurisdictio) és igazgatás (ad-
ministratio) az összes posták s a postahivataltól és regálétól függő 
összes személyzet, u. n. postatisztek, mesterek, segédek s ezek szolgái 
és családja felett. 

Joguk volt e privilégium értelmében magukat, „magyar királyi 
udvari és magyarországi örökös föpostamester"-nek nevezni és irai. 

E kir. hűbér pedig apáról fiúra (a kik törvényes házasságból 
születtek) szálljon, — mondja a privilégium — a kik azonban nekünk 
és a magyar királyságban utódainknak mindenkor ha változás áll be, a 
büségesküt letenni tartoznak. 

Kiköti azonban a kir. diploma, hogy a postahübér esetleg meg-
váltható legyen, a váltságdíj pedig az első nemzedéknél 60,000, a máso-
diknál 40,000, a harmadiknál 20,000 rénesforintban állapittatik meg. 

Paar Károly József tehát 1690-ben a magyarországi poslák igaz-
gatójává lett és felesküdött arra, hogy Magyarország királya és utódai, 
valamint a magyar szent korona s az egész ország iránt állandó hűséget 
fog tanúsítani ; az ország jogait, szabadalmait és kiváltságait sem titkon, 
sem nyilván, szóval vagy tettel meg nem sérti, sőt inkább megoltal-
mazza ; ö felsége és a közjó érdekében, a posták s azok tisztviselőinek 
felügyeletére és igazgatására szorgalmatosan gondot fog viselni s közöt-
tük jó rendet fentar tani ; Ö felsége és a közügy kárát kerülni, söt javát 
előmozdítani igyekezik s mindenben, a mi a főpostamesterség tisztsé-
géhez tartozik, mint hü és becsületes jobbágy (vasallus), fogja magát 
viselni s ezeknek megtartására fivérét József Ignáczot és valamennyi 
megszületett és születendő utódaikat is kötelezi. 

A Paar-család igy tényleg átvévén a magyar posták kezelését, a 
töröktől visszafoglalt területén, — amely az 1697-ben \ivottzentai diadal 
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s az 1699-iki karlóczai béke következtében egész Belgrádig kiierjedt s 
csupán a temesi bánság maradi még török kézben, — megkezdődött a 
posták fölállítása és szervezése. A Rákóczi-forradalom megzavarta ugyan 
a postának egész Magyarországra való kiterjesztését s csak a szatmári 
béke után lehetett annak egységes szervezéséhez hozzálátni. 

A XVIII. század folyamán azonban a Paar-család postajoga lénye-
ges átalakuláson ment keresztül. III. Károly a posták igazgatását, a 
maga s kormánya kezébe akarván venni, 1722-ben a Paar grófokkal olyan 
egyezményre lépett, mely szerint a Paar-család lemondott a postahübérröl s 
ezért évi 66,000 frttal kárpótoltatott, de a család széniora továbbra is 
megmaradt a posták élén, mint a postai intézet legfőbb tisztviselője, 
még mindig tekintélyes jogkörrel : a posta igazgatását, a kinevezéseket, 
és portómentességet illetőleg. 

Ebben a jogában a családot III. Károly 1738-ban, majd Mária 
Terézia 1743. és 1756-ban megerősítette és 1762-ben a családot birodalmi 
berezegi ranyra emelte. II. József 1783-ban, II. Lipót 1791-ben és 
I. Ferencz 1793-ban, Erdélyre nézve pedig 1794-ben szintén megerősí-
tették a Paar-családot a posták igazgatóságában. 

Századunk elején ismét lényeges változás állott be. 1813-ban 
Paar Károly berezeg lemondott ama főbb kiváltságokról, melyeket az 
1722-Wú egyezmény családjának biztosított s igy a postaigazgatás, a ki-
nevezés joga átszállott a legfőbb állami hatóságokra, ugy Ausztriában, 
mint Magyar- és Erdélyországban. Csupán a czimet, portómentességet 
s a kocsiposla szabad használatát s más lényegtelen előjogait (postasip 
használata stb.) tartotta fönn a család magának, biztosíttatván neki a 
régebbi 66,000 frt évi járadék a postajövcdelemböl továbbra is. Ezen 
jogok élvezetében Ferencz császár-király ismételve megerősiti őket 
1830-ban és V. Ferdinánd 1839 jan. 24-én. De minthogy a posták keze-
léséről a herczeg Paar-család 1813-ban végképpen lemondott, az ezentúl 
az államkormány rendes vezetésének lön alávetve. 

Dr. Szádeczky Lajos. 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

AZ „ERDÉLYI GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE" (az „ E r d é l y i G a z d a " 
külön rovata) f. é. 3—10. füzetének közleményei: Szádeczky L. A fogarasi v á r é s uradalom 
történetéhoz. (1602. fizetési lajstrom 1682. borszámadás). — Koncz J. I. Rákóczi 
György számára kőfaragók szerződtetése 1639-ben. — Dómján J. Három háromszéki 
község szabályrendeletei a XVIII. századból. (1727. Szotyorfalva 1750. kör. Káinok 
1727. Kis-Rorosnyó). — Koncz J. Gróf Teleki Sándor vásárlásai a küküllővári soka-
dalomban 1727-ben — Téglás B. A balázsfalvi fejedelmi gazdaság 1686-iki őszi kimu-
ta tása . — Gr. Kuun G. Paczali leltár 1629. jan. 4-éről. — Dr. Szádeczky L. Az 
1717—19. nagy inség történetéhez. 

A „MAGYAR KÖNYVSZEMLE" f. é. 1.—3. füzetének minket érdeklő közleményei: 
Szily K. Az első magyar gazdasági folyóirat ; kimutatja, hogy Rócsben az 1796-ban 
megjelenő „Magyar Újság, nielv Magyar- és Erdélyországban a mezei gazdaságot és 
szorgalmatosságot erányozza" folyóirat szerkesztését Pethe Ferencz folytatta, előbb 
„Gazdaságot czélozó újság" s végül „Vizsgálódó Magyar Gazda" czim alat t még 
1797-ben is. — Dr. Illéssy I. Nyomdatörténeti adatok (1587., 1621., 1647. és 1666-ból). 

AZ „ETHN0GRAP111A" f. é. 3—5. füzetében gazd. történeti vagy parasztgazda-
sági érdekű közlemények : Balassa J. A magyar nyelvjárások keletkezése. I—III. 
alapvető tanulmány a magyar demographiához. — Kovács J. A kuruzslás és varázslás 
eszközei a szegedi boszorkányperekben. I—III. néhány érdekes gazdasági babonáról. 
— Matthaeidesz Gy. A Bács-Rodroghvármegyei tótok. — Istvánffy Gy. Ujabb adalé-
kok a palóczok ethnographiájáboz. I—II. érdekes vonások a régi palócz házközös-
ségről. — I r o d a l o m . Hermann O. Az ősfoglalkozások. Halászat és pásztorélet.' 
ismerteti : Munkácsi B. 

A „NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" 1898. évfolyamában gazd. tört. 
érdekű szómagyarázatok : Simonyi Zs. Hold. — M. J. Pörüly. — Vakol. — Melich J. 
A gyöngyösi glosszák. Egy 1512. körüli időből származó nyelvemlék,mely 417 magyar szót 
vagy kifejezést tartalmaz. A közlött szavak túlnyomólag a vallás köréből valók, de 
gazdasági érdekű is akad köztük, pl. megtudjuk belőlük, hogy akkor a bankot két-
féleképpen is hivták : pénz-adóhelynek és écsok helynek. A közlő azt véli, hogy az utóbbi 
név, az ostáblának ősi ocsk alakjával függ össze, de valóbbszínü, hogy abban valami 
olasz szó lappang, mert hiszen pénz- és hitelügyi szókészletünk legnagyobbrészt olasz 
eredetre vezethető vissza. 

AZ „ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ" f. é. 4. füzetének gazd. tört. érdekű közle-
ményei : Mihalik J. Beham és Flötner művészete hazai emlékeken. — Kassai haran-
gok. — Hazai ötvösségünk történetéhez (Kassa város levéltárából 1504 — 1747.). — 
M. J. A kassai fazekas-czéh történetéhez. 



A SZAMOS SZABÁLYOZÁSA A MULT SZÁZADBAN. 

i r t a : DR. TAKÁTS SÁNDOR. 

Hazánk gazdaságtörténetében vajmi ritkán találunk viz-szabályozás 
nyomaira. A török hódoltság zavaros ideje másfelé terelte azok figyel-
mét, kik az ország sorsát intézték. Nagyobb arányú szabályozásokra vagy 
gátak építésére nemcsak a mód és a szakértelem, hanem a munkáserö 
is hiányzott. Az emberi munka és mesterség tehát nem igen állta útját 
folyóink szeszélyeinek. Századokon át kényük-kedvük szerint száguldhat-
tak termékeny síkságainkon, változtathatták irányukat, vájhattak maguk-
nak új medret. A vármegyék elnyomorodott népének verejtékével emelt 
silány töltések, víztiltók, levezető erek, a vad vizek hatalmát romboló 
munkájukban meg nem akadályozhatták. Hatalmas darabokat szakítottak 
el a védtelen, porhanyós pariokból évenkint, őserdők fáit söpörték med-
reikbe s hordták be iszappal, hullámhomokkal. S mikor a megtelt meder-
ben nem volt többé szabad folyása a víznek, új medret ásott. Az ott-
hagyott iszap- és homokzátonyok hihetetlen rövid idő alatt buja rekettyé-
sekké, ligetekké alakultak s diszlettek, míg egy hatalmas jégtorlódás 
vagy áradat el nem söpörte ismét. S ez így ment évről-évre. 

Az clsékelyesedett medrek mindig kevesebb és kevesebb vizet 
bírván el, a folyók számtalan ágra, kanyarulatra és érre szakadtak. A 
mellett egy-egy évben ötször-hatszor is kiöntötték, tönkre tévén a szegény 
földműves minden munkáját, reményét. A gyakori áradások a gabna-
földeket eleinte buja legelőkké változtatták. Ember magasságú fü borita 
a sík területeket — írják a XVI. századi utazók ! Lassan-lassan azon-
ban a legelöket fölverte a nád és sás ; a szép síkságok zsombékos, 
csádés hanságokká lőnek. 

Óriási területek lettek így hasznavehetetlenekké. S amint nőtt a 
vizek birodalma, úgy fogyott évről-évre a megmívelt földterület. A magyar 
Kánaánban a XVI. század végétől kezdve évről-évre ismételni kellelt a 
gabnakiveteli tilalmat, mert félő volt, hogy nem lesz elegendő vető-
m a g ! Volt még más baj is. A tömérdek zátony, fatörzs és buczkó 
miatt a folyókon, a közlekedés eme legkönnyebb utain, nem lehetett 
veszély nélkül bajózni. A kereskedelemtől eltekintve, ez f'őleg a kincs-
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tár érdekeit sújtotta érzékenyen. A kincstári sóbányákból kiindult só-
szálak 4) a tömérdek akadályon vagy széjjelestek, vagy fönakadtak. Igy 
jártak a végvárak felé törekvő élelemszállító hajók is. 

Akarva nem akarva segíteni kellett a bajokon ; annál inkább, mi-
vel az országgyűléseken is hangoztatni kezdték a védekezés szükséges-
ségét és elodázhatlanságát. 

Az 1569-i országgyűlés III. t. 21. czikke már elrendelte a 
csallóközi ősrégi gátak helyreállítását s részben újjáépítését. A nehéz 
munkát Komárom és Pozsony vármegyék felhajlott jobbágyai végez-
ték. Fáradozásukat azonban a következő évi áradások ismét tönkretet-
ték. 1594-ben kiküldött bizottság vizsgálja a Dunát. A vizsgálatnak az 
volt az eredménye, hogy II. Mátyás király megbízta Pálffy Miklóst a 
Duna medrének tisztításával s a tömérdek fatörzs eltávolításával Komá-
romtól Bécsig.2) 1605-ben Rudolf a Vág szabályozását és hajózhatóvá 
tételét rendeli el, még pedig először Gűtáig. azután Galgóczig.3) 

1615-ben II. Mátyás ismét intézkedik a Duna szabályozása ügyében. 
A Duna ugyanis ez év február havában — amint Komárom és Pozsony-
megye jelenték — Eperjes és Tőkés csallóközi falvak közt hirtelen 
elhagyta medrét s egészen más irányba vette folyását.4) Ez a dolog 
az egész Csallóközt romlással fenyegette. A király meghallgatván a 
vármegyék panaszát, azok megbizottaival együtt Petlie Lászlót, Lippay 
Jánost, Peck Lipótot és Amadé Istvánt küldte ki a dolog megvizsgálá-
sára. Pethe László ajánlatára a bizottság az egész felső Dunát átvizs-
gálta s a Duna folyását mindenült veszedelmesnek találta. r') Minő és 
mennyi munkálatot foganatosítottak a bizottság ajánlatára — nem tud-
juk. Valami sok nem történhetett, mert 1653-ban megismétlődött a ve-
szedelem. Ez alkalommal nem a vereknye-érsekújvári Duna, hanem a 
magyaróvári és a pozsonv-győri ágak okozták a bajt . Pálffy Pál nádor, 
Zichy és Mansfeld vezetése alatt egy csomó hozzáértő ispán ismét 
végigvizsgálta a Dunát. A bizottság megállapította azt, hogy a Duna éven-
kint 132 lábnyi széles területet szakít el a partból, s hogy a győri várat 
és a magyaróvári uradalmat nagy veszély fenyegeti, lia erős töltéseket 
nem hánynak.6) 

9 Vízen úszó talpak. 
2) Országos levéltár Benign. Resolut. Reg. 
3) Közös pénzügyminisztérium levéltára : Ilungarica. „Patentales pro Universis 

dominis terrestr ibus ripas fluvii Vagi tenentibus, ut pro commodiore navigatione 
dicti fluvii alvcum ab utraque ripa diligenter purgent". 

9 U. ott Ilungarica ez évi fasciculusában. 
6) U. ott a bizottság jelentése. 
6) U. ott Ferdinánd pátense ápril 4. és Pálffy jelentése márcz. 1. 
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Mivel a veszedelem a komáromi várat is fenyegette — a Duna 
ugyanis oly hatalmas zátonyt emelt előtte, hogy nagyobb apadáskor 
száraz lábbal lehetett a várba jutni, — 111. Ferdinánd sietve rendelte 
el a szabályozást, illetőleg a partvédelmi munkákat, melyekhez a nagy-
mennyiségű fát Pozsony város tölgyfaerdői szolgáltatták. 

Valami nagy eredménye ezeknek a munkálatoknak sem volt. Hat 
évvel később az országgyűlésen ismét élénken sürgették a Vág és Duna 
szabályozását. Mindössze azonban csak annyi történt, hogy megújították 
az 1569.-Í 21. czikket,1) jóllehet I. Lipót külön rendeletben is intézke-
dett a Duna és Vág árvizeinek levezetéséről s töltések készítéséről. 

A Rába és mellékfolyói által okozott ká rokésá radások eltávolítá-
sára ez időközben hat országgyűlésen hoztak törvényt. -) Nagyobb 
szabású munkát erő és költség hiányában itt sem alkothattak. A gyönge 
gátakat a legelső áradat elsöpörte. 

A folyóknak áradásai, irányváltozásai és partszakasztásai a károk-
tól eltekintve, tömérdek pürösküdésre is adtak alkalmat. A folyók egészen 
más határokban ásván maguknak medret, a régi s kiszáradt medernek 
az oltani halászok, molnárok, vámtulajdonosok mi hasznát sem vehet-
ték. A zabolátlan folyók az egyik parton a birtokosok földeit évről-
évre kisebbítették, a másik parton meg növelték. Ezeknek a bajoknak 
korántsem vette elejét az országgyűlésen hozott ama törvény, hogy a 
folyók új medrén a halászat, vám és malomjövedelem azoké, akiké volt 
az elhagyott mederben. 

A tömérdek panasznak s még több kárnak I. Lipót úgy akarta vé-
gét vetni, hogy mind a Dunának mind a Vágnak új és állandó medret 
ásat. Az irány kijelölésérc 1687-ben népes bizottságot küldött ki, csak-
hogy az idők mostohasága miatt ennél több nem történt. 

A Rákóczi-féle harezok lecsillapulása után országos és megyei 
gyűléseken mindig sűrűbben kezdtek foglalkozni a folyóvizeink okozta 
rettentő károk eltávolításának kérdésével. A nyugati vidékek panaszai-
val most már a tiszai részek lakóinak jajkiáltásai is egyesülnek. Az 
országgyűlések azonban csak törvényekel hoznak, ezekkel pedig — mint 
a tapasztalás bizonyítja — nem lehetett a hajoknak elejét venni. Az 
1715. 19. ez. 4. és 5. pontja a folyóvizek mellett fekvő vármegyékre 
hárítja a teendőket, nem gondolván meg, hogy épp az annyiszor sújtott 
megyék képtelenek már az áldozatra. A következő, 1723-i országgyűlés 
122. czikkc a vizek szabályozásának és a csatornák építésének ügyét 

h 1G59. art. 74. 
2) 1025. art. 19, 4. és 5. paragr., 1030. art. 4, 1035. art. 04, 1038. art. 13, 

1047. art. 12, 1655. art. 30. 
38* 
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a helytartótanácsra bízta, meghagyván, hogy hozzáértő szakférfiakkai 
tanácskozzék előbb c dologban.x) 

Az országgyűlés e határozattal még nem szabadult meg a víz-
áradások és szabályozások ügyétől. A 1751-i gyűlésen ismét előhozta 
azt Szatmármegye : és, bár meghatóan ecsetelte az áradások okozta 
hallatlan nyomort és pusztulást, kérelme még sem talált pártfogóra. A 
királyi személynok ugyanis megijedvén, hogy Szatmár példáját a többi 
megye is követni fogja, kifogásolta Szatmármegye kérelmét, s tár-
gyalását más ülésre utasította. A 27. ülésen azonban újra napirendre 
került az ügy. Ez alkalommal már Bcreg, Ung, Szabolcs, Zemplén és 
Ugocsa is csatlakozott Szatmármegye kérelméhez. S mikor a nádori 
protonotárius olvasni kezdé e vármegyék pusztulásának leírását, a királyi 
személynok ellenkező érvelése daczára a karok és rendek elhatározták, 
hogy megkérik ő felségét, hajolna az annyiszor sújtott vidékek előter-
jesztésére. Terstyánszky, a jezsuita-rend prokurátora még külön in-
dítványt is tett. Szerinte a kiöntéseknek csak úgy lehet elejét venni, ha 
a Tiszának új medret ásatnak még pedig a katonasággal. A vita azzal 
ért véget, hogy az érdekelt megyéket utasították, adják be a következő 
ülésre az árterületek földképét. Ez meg is történt, mivel Károlyi Fermez 
gróf már előzetesen elkészíttette a fenyegetett tiszai részek földképét. A ren-
dek ez alkalommal meggyőződhettek, hogy a Szamosköz és a Bodrog-köz már 
teljesen mocsárrá vált, azonkívül a többi megyében is annyi a tó és láp, 
hogy fél vármegyénél is nagyobb területet foglalnak el. Mindezeknek lecsapo-
lására s a szükséges gátak elkészítésére a nevezett vármegyékeröi elégtelenek. 

A mint a közsegély kérdése szóba került, a dunamenti vármegyék 
is mozogni kezdtek. Ezekre is ráfért volna ugyanis a vizek szabályo-
zása. Ezúttal azonban csak annyit határoztak, hogy megkérik ő felségét, 
fogadja el e dologban Károlyi Ferencz gróf tanácsát, a ki legjobban 
ismeri a tiszai részek vízrajzát, s legtöbb tapasztalata van az ottani 
folyók természete körül, s bízza meg őt, mint királyi igazgatót, az új 
Tisza-medreknek s a szükséges csatornáknak ásatásával. 

Maguk az érdekelt vármegyék minden erejüket és tehetségüket 
fölajánlták a nagy munka keresztülvitelére s csak a jobbágyság teljes 
kimerülése és elszegényedése mialt kértek országos készpénz-segedel-
met. A szabályozás megtörténte u tán ez a kiadás bőven megtérülne a 
sónak könnyebb és gyorsabb szállításából.2) 

fi Talán ennek a következménye, hogy 1725-ben magánvállalat alakult a Vág 
ha józhatóvá tételére. 

2) A 27., 31. és 36. ülésekben. Ex t rac tus Actorum Diaetalium anni 1751. 
Cottus Szathmar. Szabolcs et alios exundat ionibus fiuviorum Tibisci, Kraszna et 
Szamos obnoxios concernons" . Szatmármegye levéltárában. 
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Az országgyűlés a leendő szabályozás könnyebbítésére külön tör-
vényt is alkotott (14. cz.), elrendelvén a folyókban levő malomgátaknak 
elrontását s a medreknek a fatörzsektől való megtisztítását. 

Az árvizektől sújtott s minden áldozatra kész vármegyék végre 
azt hitték, hogy teljesülni fog régi vágyódásuk s megszabadulnak szá-
zados bajaiktól. Sajnos, megint csalatkozniok kellett. Károlyi Ferenczet 
nem nevezték ki királyi biztosnak, országos segélyt nem utalványoztak. 
A hosszú és költséges fölmérések, számítások, a jeles földképek, melye-
ket a buzgó Károlyi Ferencz kiváló földmérőkkel saját költségén készítte-
tett, mind kárbavesztek. Ö és megyéje megkísértette ugyan a szabályo-
zás nehéz munkáját, azonban az önfeláldozás a magánérdekekkel szem-
ben hamarosan elbukott. Egyes földesurak a közjó elébe helyezvén 
önhasznukat, nem törődve a törvénynyel, Károlyi Ferencz áldozatkész-
ségével, annyi akadályt gördítettek a nemes czél elébe, hogy végre is 
fel kellett hagyni a munkával. A háborús idők másfelé vonták a 
figyelmet, 1758-ban Károlyi Ferencz is meghalt. Azt a hosszú csator-
nát, melyet az ecsedi lápban saját költségén készíttetett, a nép hálából 
nevezte el Károlyi Ferencz-csatornának. 

* * 

Jóidéi pilicnés után 1770-ben újra napirendre került a folyók 
szabályozásának kérdése. A helytartó-tanács ezúttal helyt állt magáért ! 
Egymásután bocsátja ki a rendeleteket a Tisza, Szamos, Kraszna stb. 
szabályozására, a balatoni mocsarak, a Sárvíz, az ecsedi láp lecsapo-
lására, s kórlelhetlenül sújtja azokat, akik e munkálatok elé akadályokat 
gördítettek. Károlyi Antal gr., mint királyi biztos átveszi apja örökét s 
annak nyomdokain haladva, fokozott buzgósággal igyekszik a beléje 
helyezett bizalomnak megfelelni. 

A folyóvizeink okozta áradások alig vittek végbe valahol nagyobb 
rombolást s egyúttal sajátosabb változást, mint Szatmármegyében. Ha e 
terület régi leírását olvassuk, alig ismerünk e lápok, mocsarak, tavak 
és őserdők borította, elvadult vidékekben az egykor virágzó, népes s 
gazdag Szatmármegyére. A mult században nem volt az a régi Szatmár, 
az évről-évre ismétlődő áradások kivetkőztették egykori alakjából. 

Valamikor gazdag és népes vaia ; kövér földje, főleg száraz idők-
ben busásan jutalmazta a fáradozást ; megtermelt mindent s nein volt 
hiány semmiben. Folyóvizein őrhajós malmok kelepeltek, s megrakott 
sószálak jártak föl és alá. A Báthoryak idejében a Szamoson a keres-
kedés is igen élénk volt, sőt sok helyen aranymosással is foglalkoztak. 

A török hódoltság alatt mindez megváltozott. A folyókat senkisem 
tisztítván, eliszaposodtak; a gátak elhanyagolásuk miatt tönkrementek, 
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a partokon levő erdők fáit az áradat a mederbe sodorta s porondiszap-
pal hamarosan bevonta. A folyók medrei igy aztán oly sekélyekké 
lőnek, hogy szárazság idején gyalogszerrel jártak át az emberek. S hogy 
a víznek rendes folyása se legyen, széltében-hosszában „oldal- és fenék-
gátolatokon forgó" malmokat építettek. Mi természetesebb, mint hogy 
így, a folyóvizeket régi medreik elhagyására kényszerítették. Hatalmas 
kanyarulatokban, egész sereg oldalágra szakadván, a védekezést lehetet-
lenné tették. Tisztításra, szabályozásra vagy új gátak építésére azokban 
a szomorú időkben gondolni sem lehetett. így váltak a folyók, a földek 
egykori istápjai, legjobb kereskedelmi ulai, a lakókra nézve, a töröknél 
s a német zsoldosoknál is veszedelmesebb ellenségeivé. 

Az esőzések vagy hóolvadások alkalmával az összegyülemlelt víz 
nem talált helyet a sekély medrekben ; átlépte hát alacsony partjait, s 
folyt a merre utat talált. A Tisza, Szamos, Kraszna, Túr, Homoród, 
Szaszár, Babota, Erge, Sár, Balkány stb. össze-vissza folytak s egyik-
nek a vize a másikét szorltá vissza. A merre szem ellátott, mindenütt 
piszkos áradat borita a földeket ; a folyók folyását avagy medrét lehetet-
len volt megkülönböztetni. S ez nem egyszer történt, hanem évenkint 
hétszer. Ez volt a Szamos és mellékfolyói áradásának rendes száma. 

A virágzó földek e viszonyok közt lassan-lassan vizenyős rétekké 
váltak. A réteket felverte a nád és sás, a nádasokat pedig elborítá 
a láp. Csak ha a lápon, zsombékokon, cserelen és az iszapon keresztül 
hatolt az ásó, akkor került elő az egykori szántóföldek agyagja vagy 
fekete homokja! 

A magasabb fekvésű helyeken, hol a víz nem maradt meg állan-
dóan, hatalmas erdők nőttek. A folyók partjait is óriási fák boríták, 
melyek a part alámosása után a vízbe dőltek. Ötven láb hosszú, 10— 
12 láb vastag tölgyfatörzsek, a Szamos medreiben nem tartoztak a 
ritkaságok közé. 

A sík területeken az áradások miatt a földművelés megszűnt. 
A láp birodalma évről-évre terjedvén, nemcsak a földeket nyelte el, 
hanem a falvakat is. A múlt század másik felében számos községnek 
neve már csak az oklevelekben volt feltalálható. A török kiűzése után 
a lakosok ez állapotok miatt seregesen szöktek a Kunságba, Jászságba 
és Debreczen vidékére. Ami jobbágyság megmaradt, megtizedelte a pestis 
és a tatár. A kipusztult magyar lakosság helyét oláhok, ruthének és 
svábok foglalták el. 

Ilyen állapotban volt Szatmármegye, mikor végre megkezdték a 
Tisza és a Szamos tisztítását és szabályozását. A munkálatokat a 
Szamos megvizsgálása előzte meg. Mivel az érdekelt vármegyék föld-
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mérők nélkül szűkölködtek, az előzetes méréseket s vizsgálatokat job-
bára katonai mérnökök végezték. 

Egyik ilyen katonai mérnökökből álló bizottság végighajózott a 
Tiszán és Szamoson Deéstől Tokajig. x) Benyújtott jelentésükből hü 
képét adhatni az akkori Szamosnak és Tiszának s egyúttal annak a 
nagy munkának is, mely a megyékre várt. 

A Szamos Alsó-Őr falunál két ágra szakad, — Írja a bizottság — 
az egyiket, fölösleges és ártalmas lévén, el kell zárni és be kell temetni. 
A szomszéd Csatány falunál ismét két ágra szakad; itt a balágat kell 
elzárni. Vád-nál használható gátak vannak, de a gátak fölött tele van 
a meder fákkal. Deés és Vád között a balpart jóval magasabb a jobb-
nál ; mindkettőt sürü, áthatlan cserjés borítja. Tőkepatakánál régi gátak 
láthatók; mivel ezek a folyót összeszorítják, mélyíteni kell a medret. 
A gátak alatt a Szamos háromfelé ágazik ; kettőt ezek közül el kell 
zárni. Dobrocsináig a part tiszta, s a víz rendesen folyik, Galgónál 
azonban már ismét három ágra oszlik. Fodorháza alatt a mederben 
hét gát van a víz alatt. Közfalu és Orosz-Mező közt hatalmas zátony 
húzódik cl ; ugyanilyen van Kis-Doboka gátja mellett is. Mindkettőt cl 
kell távolítani. 

Csöménynél két régi malomgát akadályozza a vízfolyást, ilyen gát 
van a víz alatt Rév-líürtvélyosnél is. Ez utóbbi és Konkolyfalu közt 
hatalmas fák vannak a folyóban, azonkívül két malomnak gátja tar t ja 
vissza a vizet. Nagy-Lozna és Letka mellett zátonyok állnak ki a 
mederből. Csokmánynál két ágra szakad a Szamos s hatalmas kanya-
rulatban folyik Tiu'bueza-felé, hol ismét malom állja útját . 

E malmot el kell távolítani, hogy a balág hajózható legyen. 
A Piaira-Vorului hegynél a medernek egész szélességében nyereg állja 
útját a folyónak ; e miatt a víznek közel két lábnyi az esése. Rónánál 
és a. szamos-udvarhelyi malom mellett a Szamos két-két ágra szakad ; 
mindkét helyen malomgátak rejlenek a vízben. Az elágazások Náprádnál 
ismét egyesülnek, de már Benedekfalvánál a mederben levő gátak miatt 
a Szamos megint három ágra oszlik s körülbelül oly sebesen folyik, mint 
a Duna Donauwörthnél és Rcgensburgnál. Benedekfalva alatt, még 
sebesebben kezd folyni, de egy gát ismét két ágra szorítja, noha a 
partok jó magasak. Sülelmedig emelt partok közt, rendes mederben 
halad egy ideig, de aztán elzátonyosodik. Tóhátnál a mederben levő 
gát két ágra kényszeríti a folyót; az egyik a faluba tör, a másik a 
síkságon vágtat végig. Itt folyik a Szamosba a Szilágy folyó. Gerdán 
falunál a meder telve van hatalmas fákkal. Ezeken kivül két „magyar 

') Euzenburg ezredes e s Magdeburg alezredes vezetése alatt. 
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malom"x) s néhány zátony állja el a folyó útját, úgyhogy kénytelen 
óriási fordulatban irányt változtatni, de Tományánál ismét útját állják 
a zátonyok, Erdöszádánál pedig a malomgátak. A Szamos tehát teljesen 
fölhagy sebességével s alig észrevehetően hömpölyög tovább. Varuga 
tá ján egy sziget és három malomgát teljesen elzárják medrét, Veres-
marthig tehát ismét hatalmas kanyarulatot kénytelen tenni. Apáti mel-
lett és Patóházánál három malomgát és nagy zátonyok szorítják ki 
medréből. Lippó, Nagy-Kolcs, Kák és Szt.-Márton mellett a malom-
gátak és szigetek kanyarodásra és lassú folyásra kényszerítik a Szamost. 
Pálfalvától Szathmárig megint hatalmas fordulatot tesz, ágakra oszlik 
s zátonyok közt halad. E veszedelmes kanyarulatot okvetlenül át kell 
vágni. Vetés, Óvári, Csenger, Angyalos, Csány és Szamosújlak táján 
malomgátak tart ják vissza a vizet, Rápolt és Ököritó között tehát 
ismét kénytelen kitérni rendes irányából. Félórányira Olcsva-Apáthi 
alatt végre egyesül a Tiszával. 

A Szamos mélysége középvizállás mellett 4 láb. Part jai többnyire 
védetlenek ; a gyengébb töltéseket ugyanis áradáskor a mederbe dönti 
s a partból rendesen néhány ölnyit elszakít. Ily módon kerülnek az 
óriási fák a mederbe. Ott, hol ú jonnan vájt mederben halad a folyó, 
ínég élő fák is állnak a víz közepében. A lassú folyás miatt ugyanis 
nem volt elég ereje a víznek gyökerüket kimosni s a fákat ledönteni. 
Néhol, főleg a hidaknál és malomgátaknál egész tömegek gyűltek össze 
kimosott fákból és cserjékből. S voltak köztük olyanok is, hogy 24 ökör-
rel sem bírták helyéből kimozdítani. Csupán Szathmár városa előtt 600 
fát számláltak meg a vízben. 

A fáknál még veszedelmesebbek a malomgátak, mert a víz szabad 
folyását jobban akadályozzák. Régente — irja Szatmármegye — csak 
néhány ilyen gátas malom volt a Szamoson, most azonban már 60-nál 
is több van, s számuk egyre szaporodik.2) Az erdélyi részekben is 
körülbelül 70 van. 

E malmoknak gátja az egész folyót átszeli. Hogy a víz el ne 
hordja, erős czövekeket vernek le a folyó fenekébe, rőzsével, ágakkal 
megerősítik s földdel behányják. A gát magassága a víz mélysége 
szerint 1—2 öl közt váltakozik. 

A hajók és a sószálak számára a közepén olykor elzárható nyílást 
hagytak. E gátak a vizet annyira visszatartották, hogy sok helyen 2 láb-

f) T. i. gátakkal ellátott malom. 
2) Szatmármegye a Helytartótanácshoz 1771. aug. A Károlyi nemzetség buda-

pesti levéltárában. 
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nyinúl is több volt az esése. Természetes, hogy a sebes ár a sószála-
kat ilyen helyeken vagy az örvénybe sodorta, vagy a partnak vágta. 

Némelyik malom nem a Szamoson volt, hanem szomszédságában 
ásták meg „ v a r á t á j á t " s csatornán vezették a vizet a kerekekhez. A 
kerekekről lefolyó vizet pedig szabadjára engedték a síkságon, nem törőd-
vén a kárral, amit okoz. Mivel a malmok a megye leghatalmasabb családai-
nak voltak birtokában, bármily károsoknak is látszottak, abban az idö-
ban nom egy könnyű volt azoknak lerontását keresztül vinni. 

Jelentékeny akadálya volt a hajózásnak s a víz rendes folyásának 
a tömérdek halfogó és halász-sövénygát. Ezeket évről-évre újra építették 
s helyüket a viszonyok szerint folyton változtatták. 

A Szamos áradásainak s pusztításainak emez okait jól ismerték 
abban az időben, de megszüntetni nem voltak képesek. Száz és száz 
nemes család érdekeibe ütközött minden változtatás s a földesurak 
nagy része nemhogy elősegítette volna a védekezést, hanem mint kárba 
veszett munkát egyenesen akadályozta. Ki is győzte volna munkával a 
védekezést húsz mérföldnyi bosszúságban ? Tapasztalás bizonyította, 
hogy ami munkát a vármegyék évről-évre végeztettek, az áradat néhány 
nap alatt tönkretette. Végre is kifáradtak a küzdelemben. 

A helytartótanács felsőbb utasításra kezébe vévén a folyók szabá-
lyozásának ügyét, újra a megyékre hárította az összes munkát ! Nem 
csoda, ha az csak ímmel-ámmal folyt. Pedig elég világosan ki-
jelölte a teendőket s igyekezett is azok hasznosságát mindenkivel meg-
értetni. Ha — mondja az egyik utasítás — a nialomgátakat elpusz-
títják s a folyónak a kívánt szélességet megadják, „nékie a természet-
től adott esésének gyorsasága ismét megtérül és úgy a magához szapo-
rodott vizektől könnyebben kiüresedik, mely által a vizek szaporábban 
elfolyván, az áradások is megtartóztatnak." Ha a folyóvíz a maga 
szabad folyását megnyeri, a mostani tekervények maguktól megszűnnek, 
„mivel annak nem lészen semmi is út jában, ami egyenes folyását meg-
akadályoztassa !" A malmos urak az újonnan építendő malmokkal sok 
tehertől és költségtől szabadulnak meg. „A közjónak hátramaradásával 
eddig tétetni szokott töltések, melyekre az bévetett szántóföldeknek oltal-
mára ezelőtt kényszeríttetni szoktak, teljességgel megszűnnek", mivel a 
szabad folyást nyert víz mindig mélyebbre fogja medrét ásni s a par-
tok is mindig magasabbak lesznek. Ha az áradások megszűnnek, az 
erdőségek is jobb épületfát fognak hozni. Hajózhatóvá lévén a folyó, 
felvirágzik a kereskedelem s ki-ki könnyen pénzzé teheti gabonáját. -) 

9 A malomház helyét hittak igy. 
3) A Károlyi nemzetség levél tárában. 
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Ezek s hasonló biztatások sem a megyéket, sem a lakosságot nem 
bírták munkára és kitartásra lelkesíteni. Az érdekelt két megye : Szabolcs 
és Szatmár, ahelyett, hogy a helytartótanács rendeleteit végrehajtotta 
volna, bizottságot küldött ki, vizsgáltatta a Szamost, tanácskozott a 
malmos urak ügyében s olykor-olykor a látszat kedveért dolgoztatott s 
kihúzatott néhány fát a mederből. 

Egy ilyen megyei bizottság 1762-ben például afelől vallatta a 
lakókat, igaz-e, hogy Szabolcsmegyóben a szamosszeghi járásban 
„csergemalmok" vannak, melyek a tyukodi, poresalmi stb. határokban 
árvizet okoznak? A lakosok persze azt vallották, hogy e malmok nem 
ártalmasak, s ök kárát nem „aránzák", mert mióta megépítették, a víz 
sebesebben folyik s a szamosszeghi csordák a laposon legelnek, ahol 
azelőtt „rút, gazos növények" és „rétes rekettyések" voltak. Sokkal 
ártalmasabb ezeknél szerintük a pályi Csíkpatak, meg aztán a Fekete-
erdőalja ! a ) 

Ha nagy uré volt a malom, akkor még kevésbbé merte a megye 
elrontásukat indítványozni. 1762-ben megjárván a megyei bizottság a 
szamosszeghi járást , az ártalmas malomgátakat vizsgálta. Falufokja 
mellett állott Horváth Imre báró feleségének hatalmas malomgálja, mely-
ről még a jóakaratú bizottság is kimondta, hogy a vizet, sárt és gazt 
a közjó kárára föntartja, de azért — mondják jelentésük végén— „ügy 
ítéljük, nem nagyon káros"! 2 ) 

A helytartótanács látván miként folynak a Szamos körül a védelmi 
munkák, 1770. szept. 6-án szigorú rendeletet küldött Szabolcs, Szat-
már, Bihar, Ung, Ugocsa és Beregmcgyéhez, s keményen meghagyta 
nekik, hogy Deéstől Szolnokig tisztíttassák ki a Szamost, s tegyék hajóz-
hatóvá. 3) 

Természetes, hogy a rég várt szabályozás elrendelése nagy örömöt 
okozott volna a megyéknek, ha a munkálatokhoz költséggel is járult 
volna a helytartótanács. Országos segedelemről azonban szó sem volt 
a rendeletben s így öröm helyett méltó aggodalmat keltett az érdekelt 
megyék körében. 

Szatmármegye válaszolván a helytartótanács rendeleiére, leírja 
a folyóvizek pusztításait. A lápok és mocsarak — úgymond — évről-
évre nagyobbodnak, vannak falvak, melyeknek csak összeomlott falai 
látszanak ki a vízből, pedig 50 év előtt még lakták! Ahol ezelőtt 30—40 

r) Országos levéltár, Oeconornica. (Laci. D. fase. 8 Nr. 47.) 
2) U. olt. Jelentés Ilerváthné Csebi Pogány Jlorbála malmáról. 
3) U. o. Lad. D. fase. 8, Nr. 40. Comitatibus iuxta lluvium Szamos sitis cx 

benigno mandato regio intimatimi, ut circa eiusdem iluvii (quo ab oppido Deés 
usque Szolnokinum navigabilis reddatur) repurgationon opportune disponat. 



óvvel buja vetések gyönyörködtették a szemet, ott most nádtenger vagy 
kalakánynyal borított mocsár uralkodik. S minél többször önt ki a 
Szamos, annál jobban terjed a mocsár. Világos, hogy tíz év múlva a 
többi falu is víz alá kerül. Segíteni e bajon csak úgy lehet, lui a Tiszát 
szabályozzák s folyását csatornák építésével könnyítik. A Szamos vizét 
a hegyek alján csatornák segítségével fel kell osztani, a többi folyót 
pedig kitisztítani. Igy talán még 12 falut meg lehet menteni. Ezt 
az óriási munkát azonban a megye nem képes elvégeztetni ; csak királyi 
gonddal és segítséggel lehetne eredményre számítani. A megyének 8500 
adózója van ; a contributió fejenkint 2 frt 43 kr. Ezzel is hátralékban 
vannak s alig győzik a terheket. 

Szatrnár eme felterjesztésének semmi eredménye sem lett. Mivel 
pedig a tiszlítást nem kezdette meg, bár még megállapított terv sem 
volt, jobbágyait katonai erővel hajtották a munkára, még pedig oly idő-
ben, mikor a föld népének otthon is elég teendője volt. Újra fölírt tehát 
a helytartótanácshoz s méltatlan és törvénytelennek mondotta a tisztításra 
vonatkozó rendeletet. Közmunka ez — úgymond — s fizetni kell a 
szegény, csapásoktól snjlott, kimerült népet! S lia fizetik is, aratás és 
szüret idején szüneteljen a munka. Most azonban Gross Frigyes kapi-
tány a haditanács rendeletére anélkül, hogy a megyét előre értesítette 
volna, aratás idején munkára hajtatta a népet. Sírnak a Szainosvidék 
elkeseredett lakói az annyiszor ismétlődő tisztítás miatt! Lekaszált széná-
juk, gabnájuk tönkremegy a mostani hallatlan áradásokban. Sokét már 
el is hordta a víz. A hidakat elvitte az tir, a Szamos töltéseit, sok év 
keserves munkáját, teljesen tönkretette ; elbúsultan nézik romjait, hisz 
nekik kell ismét holyreáliílaniok. Nincs kenyér, szükség van a takar-
mányban — s ilyenkor haj t ják a népet ingyen munkára ! 

A helytartótanács a humánus, könyörületet esdő feterjesztésre rideg 
dorgálással felelt. Ha nem dolgoznak — írja — évenkint hétszer fogja 
őket az ár meglepni ! Mit ér ily körülmények között a vetés és föld-
művelés, bogáncsot, nem pedig gabnát termelnek ! Ők az okai ennek, 
mert a töltéseket a törvény ellenére elhanyagolták ! 

Nagyobb nyomaték kedvéért egy katonai jelentést is mellékelt. El-
mondja ez, hogy ilyen óriási áradásokról azelőtt hallani sem lehetett ; 
fényes eredménynyel űzték a földművelést s jólét uralkodott a lakosság 
közt. Most a föld a bevetett magot sem hozza meg. A mélyebben fekvő 
területek inkább hasonlítanak gazos cserjéshez, mint szántóföldhöz. Az 
igaz, hogy azelőtt mindössze 4—5 malomgál volt, most egész garma-
dával van s majd mind előkelő családok tulajdona. E malmok 2 öl 

1) Másolatban a Károlyi nemzetség levéltárában. 
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magasságig emeli gátjai akadályozzák a víz lefolyását. A szabad folyásra 
ugyanis mindössze csak annyi hely van, a mekkorát a malom, illetve a 
kerekek elfoglalnak. Természetes, hogy a sószálak ezeken át csak nagy 
koczkázattal mehetnek keresztül. Valamennyi malomgátat el kell ron-
tani s a gátezövekeket, meg az iszapot a mederből el kell távolítani. 
Több kárt okoz egy áradat, mint a mennyi hasznot az összes malmok 
hajtanak. A „gátas", „cserge" vagy „pokolmalmok" helyett az őrhajókra 
épített dunai malmokat kell meghonosítani. Azt mondják az urak, hogy 
ezekből semmi hasznot sem várhatnak : mert a víz gyenge ereje nem 
képes a kerekeket hajtani ! Ez tévedés ! A Bodrognak sokkal gyengébb a 
folyása, mégis haj t ja a kerekeket malomgát nélkül is. Berenczénél is van 
ilyen malom s rendesen működik. Világos tehát, hogy csak a malomtulaj-
donosok makacssága miatt szenved a közjó, még pedig nemcsak Szat-
mármegyében, hanem Ugocsában, Beregben, Máramarosban, a bánya-
városokban és a sóbányákban is. Köztudomású dolog, hogy a sószálak-
nak most 1—2 hónapig keli küzködniök, míg Szolnokra érhetnek s mire 
odaérnek, a sónak felét már elnyelte a Szamos. Nem igy volt ez régen ! 
Az erdélyi kereskedelem most teljesen pang, holott azelőtt e folyón 
rendkívül élénk volt. Végre valahára már segíteni kell e súlyos bajokon. 
Ha a malomgátakat elrontják, a töltéseket — a mint már oly sokszor 
e l rendel ték—mindakét parton H/a öl magasra és 3Va öl szélesre eme-
lik s megerősítik, nem lesz kiöntés s a földek régi termékenysége újra 
visszatér. *) 

A helytartótanácson kívül Mária Terézia is leírt a megyéhez s 
szigorúan meghagyta a fentebbi munkák végrehajtását. A tisztítás és 
szabályozás költségeihez való járulást azonban kereken megtagadta.2) 

így állván a dolog, a megye akarva, nem akarva kénytelen volt 
az ingyen munkát megkezdeni. Kellő eszközök és gépek hiányában csak 
emberi erővel dolgoztatott. Övig érő vízben, sárban fürészelték, vágták 
a szegény jobbágyok a mederben levő fákat. Kivontatni azonban csak 
a kisebbeket tudták. A melyik törzs beleékelte magát a fenékbe, azt 
40 bivalylyal sem tudták megmozdíttatni. Tehát csak kiálló ágait fűré-
szelték le, hogy a hajózásnak út jában ne álljon. 

A malomgátak körül is foglalatoskodtak. De csak a községek s a 
parasztok birtokában lévőkhez mertek nyúlni. Igy parancsolta azt Gross, 
Török-ezredbeli kapitány, aki a munkát vezette.3) A paraszt-malmok 

fi U. olt német nyelven írt jelentés, aláírás nélktil. 
fi Országos levéltár, Oeconomica. Lad. D. fase. 8, NTr. 40. Gomitatili Szatlim. Iteso-

lulio regia in co, quod expensa in repurgationam Samusii factae bonificari nequeunt. 
Maria l'eresia, 1772. 13. Jun. 

fi U. ott. A comitatu Szatlim. negotium expurgandi lluvii Szamos 1771. aug. 



gátjain kiviil elrontották a haifogókat, melyeket a nép „zsallúk"-nak 
hivott, aztán a halászok csinálta sövénygátakat is. 

Legtöbbet dolgoztak a parti töltések helyreállításán. Katonákkal s 
megyei darabantokkal fölhajtott több ezernyi jobbágy hordta a szük-
séges földet s vágta a parti erdőségeket. Az aratás és a szüret idejét 
leszámítva, egészen késő őszig dolgoztak. 

Bár a megye a viszonyokhoz mérten megtette, amit tehetett, a 
helytartótanács gazdasági bizottsága mégis keveselte a végzett munkát 
s azzal vádolta a megyét, hogy semmit se tesz saját megmentése érde-
kében. 

A megye 1772. nov. 16-án keit felterjesztésében kijelenti, hogy az 
előző évben összes adózóinak fele munkában voit s a Szamos mindkét 
partján 3976 embere fáradozott. Most is erősen folyik a tisztítás mun-
kája, jóllehet kevés eredményét látják.2) 

A helytartótanács nem bízván a vármegyében, Berchloid gr. 
tüzérezredes vezetése alatt bizottságot küldött ki az eddig végrehajtott 
munkálatok megvizsgálására. A bizottságban résztvettek Szatmár és 
Szabolcs megbízottjai is. A vizsgálat 1773. év márczius havában esett 
meg. A kiküldöttek először Szuhányi László alispán farkasaszói malmát 
vizsgálták meg s bár látták, hogy a gát erővel visszatartja a vizet, 
csak annyit rendeltek el, hogy a gát koronáját le kell vágni s a nyílást 
kilencz öllel ki kell tágítani. Az oláhujfalusi parasztok maimára már ki-
mondták a halálos Ítéletet. Malier Sámuel báró erdőszádai malmát már nem 
találták veszedelmesnek ; csak a gátnyilás tágítását rendelték el. A balota-
fulvi és a remetemezői malmok gátjait elrontandónak ítélték. A szinnyér-
váraljai két malom közül csak az egyiket találták károsnak ; a másik, 
mely Korniss gróf tulajdona volt, bár zátonyos, sebes folyású vizén 
állott, a bizottság előtt nem látszott veszedelmesnek ; csak a gátnyilás 
tágítását rendelték el. Ilyenforma ítéletet mondtak a minoriták remete-
mezői malmáról is és az ugyanott lévő Tolnay és Násztai-féle malmok-
ról. Veresmarthon Vécsey István bárónak, Szilágyi Gábornak s Károlyi 
Antal gr. tiszttartójának volt egy-egy malma. Némi változással minda-
hármat meghagyta a bizottság, de kimondta, hogy e veszedelmes helyen 
több. malmot nem szabad építeni. Borhíd mellett állott Károlyi Antal 
grófnak négykőre járó malma. A víz itt sebes — írja a bizottság — 
s nagy az esése, azért hát a gátat alacsonyabbra kell szabni s a gát-
nyilást szélesíteni. Jármay László szamosteleki malma ellen semmi 
kifogást nem tettek. Wesselényi Farkas báró apai malma szintén kimé-

') U. ott. Prothocollum Commissionis Oeconomicae dio 13. jun. 1772. 
2) Másolatban a Károlyi nemzetség levéltárában. 
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létben részesült. A gátakon ezsközlendő kisebb változtatás elrendelése 
mellett meghagyta a bizottság Gáspár Sándor és Eötvös László borhídi, 
Wesselényi Farkas báró patóházi, Dolinay Gábor lippói, Darvay Sándor 
krassói, Bagossi Péter nagykolcsi, Barkóczv Imre báró kiskolcsi, Csobay 
Imre apáti, Böszörményi József pettyéni, Teleki Sámuel gr. pálfalvi 
malmait. Szatmár város három malma közül csak egyet kifogásolt a 
bizottság s ajánlotta, hogy ez egynek gátját rontsák el s inkább másutt 
építsenek újat . Ilyen parancsot kapott Szilágyi Ádám és Máray Antal 
is. Eötvös Sándor csengcri, Becslcy László alispán komlód-tóthfalusi, 
Diószegi Sámuel és Szegedi Ferencz tatárfalvi, Szintay Péter angyalosi, 
Vécsey István csegökli, Barkóczy János gróf hermánszegi, Károlyi 
Antal gr. geberjéni, Korda Ferencz tunyogi, Kállay János kéri gátas-
malmai a gátnyilások szélesítése után megmaradhatnak. Ajtay László 
szainosujlaki malmát, mivel a hajózást lehetetlenné tette, a bizottság 
lerontandónak ítélte. 

A bizottság emez eljárásából világosan lehet látni, hogy a hatalmas 
úri családok érdekeit elébe helyezte a közjónak. A parasztok s községek 
malmainak gátjait az első parancsra szétrontatta a vármegye; a nemes 
urakéit azonban ' még a kiküldött bizottság se merte megbolygatni. 
Megelégedett azzal, hogy a sószálak számára elég tág nyilas vágását 
ajánlotta. Pedig a szabályozás főczélja nem az volt, hogy a sószálak 
akadály nélkül közlekedhessenek, hanem, hogy a víznek szabad utat 
nyissanak s így a megyét a kiöntésektől megvédjék. 

A bizottság a megjárt területen tömérdek fát talált a mederben ; 
ezeknek eltávolítását már sürgősnek ta lá l ta ; főleg Szabolcsmegyében, 
a bol a kiküldöttek szerint még egy kézmozdulatot sem tettek az 
akadályok eltávolítására. A Szamos kanyarulatai közül különösen veszélyes-
nek találták a Gorzás nevűt; ennek átvágásától remélték Vetés meg-
mentését. 

A vizsgálat megejtése után a bizottság a további teendőkre nézve 
így állapodott meg. Mivel a malmok a gátak nyílásai előtt állnak; (itt 
jön ugyanis a kerekek forgatására alkalmas víztömeg) a sószálak érke-
zésekor a malomházakat vissza keli vontatni, nehogy a sebes viz a 
malmok alá sodorja a só-talpakat. Minden gátnvilásnál két-két három 
öles rudat kell felállítani, hogy a hajósok már messziről észrevegyék a 
gátnyilást. Szatmármegye, ámbár eddig kifejtett buzgó munkásságával 
már majdnem teljesen kitisztította a Szamos medrét, fogjon újra munká-
hoz ; mert az ár ismét telehordta a medret fatörzsekkel és ágakkal.1) 

9 Diarium oculatae revisionis in regno Hungariaö fluvii Samusii. A Károlyi nem-
zetség levéltárában. 



A kiküldött bizottság jelentésének vétele után a helytartótanács 
„oeconomiea commissio' '-ja hosszasan tanácskozott a további teendők 
felől.4) E tanácskozásoknak eredménye három szigorú rendelet voll. 
Az elsőt II. József bocsátotta ki 1773. decz. 6-án. A bajok okát ő is 
a mederbe dőlt óriási fákban, a hibásan elhelyezett malmokban, a 
halászok készítette rekeszekben és sövénygátakban, a töltések fogya-
tékosságában és a folyó számos kanyarulatában találta. Ezeken kell 
tehát első sorban segíteni. A partokon lévő fákat is — nehogy a 
mederbe dőljenek — ki kell vágatni.3) 

A helytartótanács részéről kibocsátott rendelet, habár nem közvet-
lenül, de mégis élesen elitéli a vármegyék és a kiküldött bizottság 
eljárását a gátas malmok körül. Nem holmi gátnyilásokat vagy gát-
alacsonyítást kíván ő, hanem az összes gátasmalmok eltávolítását ! 
Az ország törvényei szerint a legnagyobb szigorral kell eljárni a malmos 
urak ellen ! Első és legfőbb teendő, hogy a malmok és a halászok 
zsallói, rekeszei birtokosokra való tekintet nélkül, eltávolíttassanak. Aztán 
két földmérő vizsgálja meg és tanulmányozza a kanyarulatokat. A megyék 
pedig fogjanak végre-valahára a munkához. IIa nincs földmérőjük, fogad-
janak katonai földmérnököket. Az ellenszegülő malmos urak ellen katonai 
karhatalmat vehetnek igénybe és fiskális actióval sújtsák őket. Mivel 
ö felsége is felette óhaj t ja Szatmár- és Szabolcsmegye megmentését, 
a helytartótanács semmi szín alatt sem engedi meg rendeleteinek kiját-
szását vagy mellőzését.8) 

Mária Teréziának 1774. jún. 8-án kiadott rendelete még szigorúbb 
utasításokkal szolgál a vármegyéknek. A gátas malmokat — úgymond — 
azonnal szét kell hányatni. Ila a tulajdonos ellenkezik, katonai erővel 
kell szétrontani. A széthányás költségeit a tulajdonos viseli ; azonkívül 
kemény büntetés száll reá. A szegény községeket elrontott malmuk 
fejében kártalanítani lehet. Az eddigi gátas malmok helyébe őrhajókra 
épített malmokat kell emelni. A királyné különösen ajánlja a J / r ufó-féle, 
e czélra készült tervet.4) 

Ezek a szigorú rendeletek vajmi keveset használtak az ügynek. 
A megyék ugyanis nem nagy hajlandóságot mutattak azoknak végre-

9 Országos levé l tá r : Prothocollum commissionis oeconomicae 1773. 30. oki. 
2) U. ott. József csak azt sajnálja, hogy a parti fák kivágásánál igen sok 

szép, nagy gyümölcsfa is áldozatul esik. 
8) Károlyi nemzetség levéltárában 1774. jun. 6. és egy másik 1774. aug. 1. 
9 U. ott. Ezt a Mratz-féle tervet sikerrel alkalmazták a Szamoson. A királyné 

rendeletének kiadásakor már öt ilyen malom volt a Szamoson. IJiharmcgye föld-
mérője : Gaszner Tcofil, a helytartótanács felszólítására szintén készített egy elmés 
malomtervet, de ez szárazmalom volt. Károlyi Antal ezt a tervet is ajánlotta. 
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hajtására. Szabolcs egyenesen kijelentette, hogy sem katonai, sem 
polgári földmérőt nem fogad el, mert meg van elégedve mostani 
építőmesterével ! A malmok elrontását sem helyeselte; a Szamos tisztí-
tását pedig hiábavaló erőlködésnek mondá, a mely — mint a tapasztalás 
mutatta — eredményre nem vezet.1) 

Ilyenformán vélekedvén Szatmármegye is, sürün folyt az iratváltás 
a helytartótanácscsal; egyik bizottság küldését a másik követte, de a 
szabályozás ügye egy lépést sem haladt előre. 

Az állapotok azonban egyszerre megváltoztak, mikor Mária Terézia 
Károlyi Antal grófot Szatinár- és Szabolcsmegye területére királyi 
biztossá2) nevezte ki. 

Károlyi Antal gr., mint a nemeslelkü s törhetetlen tevékenységű 
Ferencz gr. fia, elveinek örököse s hű követője, szívesen vette kezébe 
a megyéje megmentését czélzó munkák vezetését. Már apja is buzgón 
fáradozott ez ügyben ; ö pedig kötelességének tartotta befejezni azt, 
amiben atyját kora halála megakadályozta. Mint Szatmár főispánja s 
a megye legnagyobb birtokosa ismerte a viszonyokat, ismerte a földet 
s a vidék összes birtokosait. Nagy vagyona, rokoni összeköttetései 
meg csak hasznára válhattak különben nehéz hivatalában. Mégis, mikor 
végigjárta a két megye vizeit, mikor látta a tömérdek akadályt s 
meggyőződött róla, hogy hivatalos kötelességének teljesítésével száz és 
száz ember érdekeit fogja megsérteni, gyöngének érezte magát a sza-
bályozás tervének kivitelére. S fölmentését kérte, mielőtt megkezdte 
hivatalos működését.3) 

A királynő és a helytartótanács azonban csak benne bíztak s 
csak tőle vártak eredményt. Lemondását tehát nem fogadták el, hanem 
egy rendkívül elismerő, meggyőző érveléssel és kecsegtető ígéretekkel 
tele leiratban maradásra kérték öt.4) Győzött a királyi akarat s Károlyi 
visszavonta lemondását. 

Ez elhatározására nem kis befolyással volt az a bizalom és 
ragaszkodás, melyet az annyi csapástól sújtott föld népe tanúsított iránta. 
A szegény jobbágyság benne látta megmentőjét s töle várta sorsának 
enyhítését. A szamosszeghi járás lakói „szivükszakadva mélységes 

>) Másolatban a Károlyi nemzetség levél tárában. 
2) Helytar tótanácsi végzés 1774. jún . 6. 2558. sz. 
3) 1774. jún . 27. Nagy-Károly. A felmentés okául erőinek s tehetségének 

gyöngeségét hozza fel. 
4) 1774. júl . 7. 3050. sz. A he ly ta r tó tanács e lmondja c le iratban, minő orszá-

gos jelentősége van a Szamos szabályozásának s mily rendkívüli haszon vá rha tó 
abból, főleg Sza thmár megyére nézve. S mégis annyi felsőbb rendelet re sem tör tént 
eddig semmi, h a b á r ő felsége is többször megsürgette. 
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alázatossággal" kérték őt, mentse meg földeiket, mert ök már nem 
tudják, mit csináljanak, kifáradtak az eredménytelen küzdelemben. 
„Sivatag nádok és mélységes lápokká változtak földeink; — írják a 
grófnak — sok házainknak helyeket csak írásokból látjuk. Lápok, 
semjékek, mélységben fekvő vizek borítják legelömezőinket s már 
másutt keressük élelmünket." Elmondják aztán, hogy mind e csapásnak 
a Szamos sok hirtelen fordulója és kerülete az oka. Egy napi viziutat 
szárazon egy óra alatt meg lehet tenni. Tehát először a fordulókat kell 
átvágni ; mert „valamíg szegény helységünket pusztító, szörnyű nagy 
fordulókból ez az nagyerejű víz egyenes járásra nem vétetik", addig 
nem lesz menekvésük. Károlyi Ferencz gróf erre is kiterjesztette gond-
jait, fel is mérette, merre kell a Szamost vezetni. Most tehát csak 
végre kell hajtani a munkát. „Mi — írják — teljes bizodalommal 
vagyunk, hogy a mi elsüllyedt határunk kaszálóvá és szántófölddé 
változik." x) 

Hasonló bizalommal és reménynyel fordultak hozzá a többi köz-
ség lesújtott lakói is. Nem csoda hát, ha lelkesedéssel fogott e derék 
nép javainak megmentéséhez. Alig, hogy megkezdte hivataloskodását, 
rendkívül élénk munkásságnak adta jelét. Egyszerre egész csomó rende-
letet adott ki különféle eszközök, gépek, hajók beszerzésére, szerszámok, 
óriási kötelek és lánczok készítésére. Földmérőket, vízépítőket keresett 
és alkalmazott. Nem kímélt sem fáradtságot, sem költséget, hihetetlenül 
kiterjedt levelezést folytatott s a hivatalos jelentések ezreit mind maga 
intézte el. S hogy a földesuraknak jó példával szolgáljon, szép és új 
malmát azonnal lerontatta. 

Tájékozást akarván magának szerezni a végzendő munkák felől, 
bejárta a Szamos vidékét s hozzáértő emberekkel tanulmányoztatta a 
Szamos folyó viszonyait. 1774-ben Auguste marquis de Voghera és 
társai hajóztak végig a folyón, hogy meggyőződjenek a végzett munkákról. 
Nagyon keveselték az eddig történteket. Patóháza, Erdőszáda és Farkas-
aszó t á j á n — mondják jelentésükben — a politikai hatóság részéről éppen 
semmi se történt még. Patóházán 3, Lippótól Remetéig 17, Erdőszádán 
1, Farkasaszónál 3 gátas malom tart ja vissza a víz folyását. A halászok 
a már többször elpusztított zsallókat és rekeszeket mind új ra építették. 
Azonkívül a meder telve van fával.2) 

Hallván ezeket a helytartótanács, újabb rendeleteket küldött Károlyi-
hoz és a vármegyéhez. Addig — válaszolja a gróf — míg alkalmas 
mérnököt nem kapunk s a szabályozás egész terve el nein készül, 

9 Károlyi nemzetség levéltárában. 
2) U. o. 

Gazdaságtörtónelmi Szemle 1898. 3 9 
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fölösleges minden erőlködés. Különben is az idei roppant áradások 
miatt lehetetlen dolgozni. -1) Erre a helytartótanács meghagyta Szatmár-
és Szabolcsmegyének, hogy két-két mérnököt fogadjon s még az öszszel 
készíttesse el velük a szabályozási terveket. Azt elfeledte a megyének 
megírni, hogy hol lehet vízépítőkre s mérnökökre szert tenni. Pedig 
Szatmármegye és Károlyi éppen amiatt panaszkodtak, hogy nem tudnak 
ilyeneket találni. Szabolcsmegyének volt földmérője, de ez csak egy-
szerű építőmester volt, aki vízszabályozáshoz nem sokat értett. De 
mivel felsőbb helyről elrendelték, a megye kiküldte őt a „mappák 
confectiójára", ámbár „in hydraulicis nem nagyon vándorlott légyen"! Ily 
körülmények között Károlyi a katonai építési felügyelőhöz, Pellegrini 
grófhoz fordult mérnökökért. Ez azonban a haditanács engedélye 
nélkül nem adhatott embert. A gróf tehát a helytartótanácshoz, ez 
a kanczelláriához, a kanczellária meg a haditanácshoz írt át annak 
rendje és módja szerint.2) 

A mig a kérelem e hosszú utat megtette, a Szamos mentén folyt 
a tisztítás munkája . A megye négy járásának szolgabírái kivezették a 
népet a még befagyott Szamoshoz s a part mentén vágatták a fákat s 
tisztították a partokat. A levágott fák azonban jobbára a vízbe zuhantak, 
a honnét .,temérdekségük miatt" sem ember, sem igavonó állatok 
nem tudták kihúzni. Igy tehát a víz tovább sodorta és szaporította az 
„akadólc" számát. Hogy emez akadok kárt ne tegyenek a sószálakban, 
kiálló ágaikat lefűrészelték. Ezzel a munkával vagy 600 ember fogla-
latoskodott. 

1774 őszén megint folyt a „tisztítás." Hogy miként, arra megfelel-
nek a szolgabírói jelentések. Vay szolgabíró például jelenti, hogy a vízből 
kiálló fákat 60 helyen levágatta s a víz mentében útnak bocsátotta ! 
Ugyanő régi gátakat is talált a mederben. Utasítása szerint ezeket 
szét kellett volna hányatnia. A víz azonban hideg volt — írja jelenté-
sében — de meg nem is tudja módját, hogyan lehet a vízben dolgozni ! 
A gátakat tehát jobb időkre hagyta. Ajtay László a másik szolgabíró, 
már a vízben is dolgoztatott. Diószeghy úr malmának a gátja czövekjei-
böl — írja jelentésében — annyit vágatott ki, hogy a nyílás megüti a 
8V2 ölet. Vécsey úr malmának oldalgátját a csegöldi határban szét-
hányatta s a meder közepén két óriási viruló élőfát kivágatott. Barkóczy 
János gr. malmát már nem merte bántani. Csak az akadó fákat 

J) U. ott. Prothocollum. in negotio rogulandi íluvii Samusii. 
2) Pellegrini levele Károlyihoz 1774. okt. 31. Azt a jánl ja Károlyinak, hogy 

Rernard mérnök-örnagyot kérje, mert ez a legügyesebb vízépítő, de most a 
Moldovánál van elfoglalva. Ha a dolog sürgős, úgy ő Suchodolszky kapitányt is 
ajánlhatja, a ki az aradi ingenieurs-corps-nál van. 
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vágatta ki körülötte. Szaniosiijlakon, aztán a „sályi örvény" nevű 
Szamosfordulatban szintén levágatta a kiálló fákat. A gyügyei, rápolti, 
dányádi, czégényi, fülpösi, fülpösdaróczi határokban tisztának találta a 
folyó medrét. A panyolai határban, a folyó medrében terebélyes diófa 
virult s mivel a sószálakat föntartotta, kivágatta. Cseh László szolgabíró 
már csak a malmok összeszőmlálásával foglalatoskodott. A részére 
kijelölt területen, Farkas-Aszótól Szent-Mártonig, 36 gátas malmot talált. 

Míg e munkák folytak, azalatt megjött a haditanácstól a rég várt 
leirat. Pellegrini gr. értesítette Károlyit, hogy a legügyesebb vízépítőjüket, 
Bemard őrnagyot ö felsége nem engedi át a Szamos szabályozási 
terveinek elkészítésére, helyette Suchodolszky Antal mérnökkari kapitányt 
bízta meg a tervek elkészítésével. Ez is ért a vízépítéshez, a földképek 
készítéséhez és a nivellirozáshoz. S hogy terveiben a politikai hatóságok 
megnyugodhassanak, annak idején az „ideale plánumot és profilt" jóvá-
hagyás végett az ingenieur-direkczióhoz Bécsbe fel fog kelleni küldenie. 
Fődolga az lesz, hogy a Szamosról földképet készítsen, megjelölvén 
mindenütt a nívót, a folyó szélességét, a viz esését, zátonyokat, szige-
teket, csatornákat, ereket, a partok fekvését, malmokat és gátakat. 
A nivellirozásból ki kell tűnnie, miként sekélyesedik, vagy mélyed a 
vízfenék, milyen a legkisebb, a közép és a legnagyobb vízállás. Mind-
ezeket a dolgokat bő leírással kell kísérnie.1) 

Egy embernek mindez elég teendőt adott. A melléje rendelt 
Kirchbaum Ignácznak, Szabolcsmegye földmérőjének pedig kevés hasznát 
vette, .ló erőt nyert Gaszner Teofll Biharmegye mérnökében, de ez 
meg kevés időt tölthetett Szatmárban. Zanathi Antal és Zimán Ferencz 
uradalmi mérnökök együtt dolgoztak Suchodolszky kapitánynyal. 

Az 1775. év nyarán Suchodolszky elkészült 12 mérföldnyi hosszú-
ságban az „ideale planum"-mal s felterjeszti azt a mérnöki törzskarhoz. -) 
Olt a terv ellen semmi kifogást sem emeltek, csupán azt kívánták, 
hogy az egész Szamos szabályozási tervét elkészítse. Ezen „ideale 
planum" csak a legfőbb akadályokat sorolja fel, a Szamos mérnöki 
felvételét s a szabályozás tulajdonképeni munkáit nem foglalja magában. 
Ezeknek elkészítése hosszabb időt s több fáradtságot igényelt. 

Az első teendő Suchodolszky szerint, a meder megtisztítása a 
rengeteg sok fatörzstől s fagyökértől. A parton levő alámosott vagy 
szilárdan álló fákat le kell vágni, nohogy az áradat ezeket is a 

') Instruction G. Pellegrini Wienn, 23. dec. 1774. és ugyanannak levele 1774. 
decz. 23. Mindkettő a Károlyi nemzetség levéltárában. 

2) Aniuasgeblicher Antrag, was bis zur weiteren Untersuchung des Flusses 
Szamos um die Flossbalirkeit erhalten und sicherstelln zu kommen erforderlich wäre. 
1775. máj. 19. Suchodolszky Capitaine et Ingenieur. 

39* 
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mederbe sodorja.1) A gyökereket és cserjéket azonban nem szabad, 
eltávolítani ; mert ezek a partok erősítésére szolgálnak s megakadályoz-
zák a partszakadást. A fák közül is csak azokat szabad kivágni, melyek 
a vizbedüléssel fenyegetnek. A megyék eddig nyakra-főre pusztították a 
parti erdösségeket és gyümölcsösöket, nem gondolván meg, hogy ezzel 
több kárt okoznak mint hasznot. Újabb malomgátak emelését, vagy a 
régiek helyreállítását nem szabad megengedni. A Szamos ugyanis 
annyira össze van szorítva, a víz szabad folyása annyira akadályozva 
van, hogy már a közép vízállás is veszélylyel fenyegeti a földeket. 
Egyáltalán az lenne a leggyökeresebb orvoslás, ha az összes malom-
gátakat eltávolítanák. Első sorban pedig Szatmár város malomgátjait 
s az ott levő fahidat.2) Azokat a csatornákat és ereket, melyek a 
Szamosból a vizet magánosok czéljaira levezetik, be kell tömetni. 
A folyó hirtelen s egymáshoz közel lévő fordulatait át kell vágni, hogy 
a mennyire csak lehetséges, egyenes folyásra birják a Szamost. 

Suchodolszky emez ajánlatait a helytartótanács és Károlyi is 
magáévá tevén, foganatosításukra azonnal kiadták a rendeletet. Az 
elrontandó malmok közül ezúttal csak kettőt vettek föl a munkák közé. 
Az egyik a panyolai malom volt. Ez a Szamosból levezetett csatornán állott. 
A kerekekből lefolyó víz a sík földekre hatolt s ott egész mocsarakat alkotott. 
A másik malom, Horváth báróné tulajdona, szintén ilyen mesterséges 
csatornán épült. Ez a csatorna a Kraszna folyóból indult ki és a 
Szamosba ömlött. Horváthué állítólag Lónyay László ajánlatára építette. 
E csatornán a Szamos vize áradatkor a Krasznába ömlött s elöntötte 
a fél vármegyét. Azonkívül a hajózást is fölötte megnehezítette. Károlyi 
tehát, mint királyi biztos, meghagyta, hogy mind a kettőt tömjék be-
Azonban, bár felsőbb helyről is hasonló parancs jött, évekig kellett 
várni, míg azt csakugyan foganatosították. 

Az 1775. évben a felvételi munkákon kívül alig történt egyéb. 
Suchodolszky ugyan dolgoztatott a néppel, de csak a könnyebben 
kihúzható fáktól tisztította meg a medret.3) E lanyha munkáknak az 
volt az oka, hogy a szükséges gépek még nem készültek el. Károlyi 
Antal kiadta ugyan a rendeletet, de hát nem teljesítették parancsát. 
„Egész kedvetlenséggel értem, — írja Szathmármegye alispánjának — 
hogy tavali esztendőben, noha parancsoltam, mégis az Szamos tisztítása 
elmaradt, söt még most sincsenek készen a szükséges kötelek s masi-
nák az fák húzására." Újra elrendeli tehát, hogy minden járás számára 

1) Szabolcsmegye levágatta a par ton levő fákat s mivel mind a vlzbc zuhan-
tak, ott hagyta azokat, nem kis kárt okozván ezzel a hajózásnak. 

2) Ez utóbbinak átalakítását magára vállalta Szatmár városa. 
8) Jelentése Károlyihoz 1775. máj . 17-én. A Károlyi nemzetség levéltárában. 
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készíttessenek gépet, az Eötvös szolgabírónak adott minta után. Ha 
pedig ez a gép nem válnék be, akkor a „beregv ár megyei formára" 
kell csináltatni. Minden géphez két, 600 láb hosszú, vastag kötél kell. 
Mikor a gépeket kipróbálják, minden szolgabíró jelenjen meg „és tanulja 
az operátiónak módját." Sajkákról a kamara fog gondoskodni. 

A következő évre elkészültek a gépek. Egyszerű szerkezetük 
volt s könnyen lehetett kezelni. Egy géppel 30—40 mázsa súlyú fát 
minden erőfeszítés nélkül kivontattak. Külön gépek voltak a mederben 
levő fatörzsek kiszakítására, a sziklák felrobbantására és víz alatt levő 
fák elfürészelésére.1) 

A gépek kipróbálására s egyáltalán a tisztításra az 1776. év 
nyara igen alkalmas volt. Suchodolszky Vetésnél akarta az első próbát 
lenni. Embert azonban nem kapott. Az alispán azt izente neki, hogy 
most néni érnek rá, mert javában aratnak. A próbát tehát csak 
szeptemberben lehetett megtenni. A legelső fát a géppel Vetésnél húzták 
ki. 20 ember a ineder közepén fekvő, iszappal beborított 30 láb hosszú 
fatörzset szépen kivontatta. Dara, Csenger és Óvárinál hasonló ered-
inénvnyel működtek a gépek. A további használatnál azonban — mint 
Becsky alispán írja — a gépek tengelye „elguzsalódott." Tehát olyan 
gépeket rendelt, a miiyenek a Tisza tisztításánál szerencsésen beváltak. 

A fák kivontatásán kívül ez évben még más teendőket is vittek 
véghez. Suchodolszky jelentésére a helytartótanács már 1776. okt. 7-én 
elrendelte, hogy a panyolai malmot, melyet Orczy báró, tiszaszabályo-
zási kir. biztos is veszedelmesnek mondott, Szabolcsmegye pusztítsa el. 
A szamosszeghi csatorna betömését szintén elrendelte. Ezen határozat 
ellen azonban a tulajdonosok, Lónyav László és Horváthné, a megyéhez 
fordultak. A megye bizottságot küldött ki a csatorna megvizsgálására. 
Károlyi Antal erre újra kikérte Suchodolszky véleményét. A mérnök-
kapitány nov. 1-én adta be jelentését fölmérések és rajzok kíséretében. 
A jelentés szerint a csatornát rosszul építették s jelen alakjában 
feltétlenül káros. A csatorna ugyanis a Szamos folyásával épp ellenkező 
irányban épült s így a Szamost két ágra osztja. Ezzel elősegíti a 
zútonyodást, télen meg a jégtorlódást. A csatorna a Szamost a Krasz-
nával összeköttetésbe hozza, ami a vízállás külömbsége esetén fölötte 
veszedelmes. Az ö nézete az, hogy a két folyó egyesítése helyett, 
éppen minden áron azon kellene lenni, hogy elkülönítsék. Ez esetben 
a hajózás könnyebb lesz s a mocsarak nem növekszenek. -) De nem-
csak a csatorna, a Horváth- és Lónyay-féle malmok is ártalmasak. 

I) A gépek rajzai, méretei a Károlyi nemzetség levéltárában vannak. 
á) U. ott. llorvathisch. Ablauf-Kanal aus der Kraszna in dem Szamos. 
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A Lónyay malmának gátja fölött a víz két lábbal magasabb, mint alatta. 
A Károlyi-féle malom gátja meg négy lábnyi külömbséget okoz.1) 

Károlyi e jelentés vétele után anélkül, hogy bevárta volna a 
megyei bizottság határozatát, kiadta a parancsot a nevezett csatorna 
betömésére ' s egyúttal saját malmának eltávolításáról is intézkedett. 
A királyi biztos parancsára Vay szolgabíró nov. közepén 250 emberrel 
megjelent a szamosszeghi csatornánál s betömette azt. Ugyanekkor a 
panyolai malmot, melyet a nép az okozott károk miatt csak ördög 
malmának hivott, elrontatta.2) 

A helytartótanács értesülvén az eddig végzett munkákról, 1776. 
nyarán a további teendőkre nézve újabb rendeletet bocsátott ki. Ezúttal 
már nemcsak a veszclmes malomgátak elrontását ajánlotta, hanem vala-
mennyinek eltávolítását kívánta. A víz — úgymond — az egyes gátak 
között megreked, rontja a partot és zátonyokat, szigeteket alkot. Már 
középnagyságú víznél sem lehet hajózni. A malomgátak nyílásain a 
víz oly sebesen rohan, hogy a sószákat magával ragadja s felborítja. 
A Szamos erdélyi részén már őrhajókra épített malmok vannak. A kere-
keket könnyen ha j t ja a víz s a tulajdonosok örülnek, hogy gátjaikat 
elrontatták. A malmosurak így megszabadultak a gátak folytonos javí-
tásától, az erdők pedig a pusztítástól. Azonban tartani lehet tőle, hogy 
Magyarországban is katonai erővel kell majd a gátakat elrontatni, mint 
Erdélyben, ahol ilyen módon 60 gátat pusztítottak el. A malmok mellett 
nagy súlyt kell fektetni a zátonyokra és a hirtelen fordulókra ; az 
elsők eltávolítandó]», az utóbbiakat át kell vágni. A partokat erős 
töltésekkel kell védeni ; a bol a töltések gyengébbek s alacsonyabbak, 
erősíteni s emelni kell, még pedig Suchodolszky tervei alapján.3) 

E rendelet kiadásán kívül a helytartótanács arról is gondoskodott, 
hogy hozzáértő férfiak vizsgálják meg az eddigi munkát s adjanak 
tanácsot a további munkák felől. Ez évben (1776) tehát Suchodolszkyn 
kívül végighajózta a Szamost a haditanács törzs- és főtisztekből álló 
bizottsága. Ezek helyeselték az eddigi intézkedéseket, de kimondották, 
hogy a malomgátak elrontásában nem szabad válogatni, hanem kivétel 
nélkül valamennyit meg kell semmisíteni. E gátak ugyanis egyszer s 
mindenkorra elveszik a reményt, hogy a Szamosnak valaha egyenes és 
szabályos folyása legyen. Erdélyben is így állt a dolog s katonai kar-

' ) Ez Károlyi második malma volt. 
2) Ez azon malom, melynek a kerekeit ha j tó vize a sik földekre folyt. 
3) Ehhez az erősí téshez azonban kő és kavics kellett volna, ilyet pedig 

hiába keresett Suchodolszky, jólehet számtalan helyen tett próbafúrásokat . Az újon-
n a n készült csa tornáknál , illetve á tvágásoknál tehát fallal védte a par to t az elmo-
sás ellen. 
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hatalommal kellett 60 malomgátat elrontani. Most már hajómalmok 
vannak s nincs ellenük panasz.1) 

A helytartótanács kérelmére DWysasa gr. tábornok is felülvizs-
gálta a terveket s végig bajózott a Szamoson. Ö főleg a szatmári 
malomgátakat és a szatmári vert hidat kifogásolta ; mert ezek a legfőbb 
akadályai a hajózásnak s itt megy tönkre a legtöbb sószállítmány.2) 

Cosimelli őrnagy is végig hajózván a Szamoson, 1776 október 
4-én jelenti Károlyinak, hogy a Szamos végesvégig tele van hatalmas 
fákkal, ágakkal és gyökerekkel. Ezek a hajózást nemcsak nehezítik, 
hanem fölötte veszedelmessé teszik. Apáti alatt a rengeteg sok fa 
miatt már lehetetlen a hajóval való közlekedés. A malomgátakat számos 
tulajdonos ahelyett, hogy kisebbítené, ismét feltölti. A malmos urak és 
molnárok nem sokat törődnek a hajózás akadályaival és kiöntésekkel ; 
előttük csak egy czél lebeg: hogy mentül több vizük legyen.3) Szól 
azután a szatmári hídról és gátakról, továbbá a Tiszáról, melyet szintén 
végighajózván, azt ugyanolyan állapotban találta, mint a Szamost.4) 

E jelentések és mérnöki tervek alapján fogtak 1777-ben a Szamos 
tisztításához. Hogy a föld népét meg ne akadályozzák gazdasági teen-
dőiben, a Szamos tisztítását csak az aratás és cséplés bevégzése után 
kezdték meg. Ez ideig Suchodolszky és mérnöktársai a szamosszeghi 
malmokat vizsgálták, Károlyi meg, a két vármegye szolgabíráit idézte 
Nagy-Károlyba s ott július hó 17-én maga adta meg nekik az utasítá-
sokat s jelölte ki teendőiket.5) A 16 pontból álló utasitás szerint minden 
szolgabíró a saját járása népével vonul a Szamoshoz s végzi a tisztí-
tást a kijelölt helyen. Minden szolgabíró naplót vezet a végzett mun-
káról s a munkások számáról. Mindegyik szolgabírónak sajkát bocsátanak 
rendelkezésére. A fák kiemelésén kívül el kell távolíttatniok a halászok 
zsallóit és rekeszeit, valamint a malmok gátjait és zsilipjeit. Senki ú j 
gátat, csatornát vagy levezető eret nem ásathat saját czéljaira. Ahol a 
töltések bedőltek, vagy azokat emelni kell, Suchodolszky mérnök tervei 
szerint kell eljárniok. ®) A szolgabírákon kívül külön utasítást kapott 

1) Commissions-Prothocoll, Naszód 1776 decz. 3. A Károlyi nemzetség levéltárában. 
2) D'Aysasa levelei Károlyi Antal grófhoz. U. ott. 
8) Anstände, welche der Flossfahrt hinderlich und von Herrn Obristwach-

meister von Cosimelli auf deren Flüssen in dem Königreich Hungarn angetroffen wor-
den sind. U. ott. 

J) A Tisza tisztítása is folyt má r külön királyi biztos vezetése alatt. 
5) Punc ta in negotio ratigerabilitatis per s. Maj. s. medio Ex. R. Loc. H. 

approba te et per dominos processuales judlium exactissime observanda. A malom-
gátak elrontásáról szóló utas í tás t valamivel később adták ki. 

°) Szabályozási terveket is készített, úgyszintén fölméréseket . 1778-tól fogva 
ö vezeti a tisztítás munká já t . 
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Szatmár városa és Csermák Antal postamester, aki e vidék vízjárásainak 
legjobb ismerője volt s mint igen ügyes vízépítőt s földmérőt egész 
Szatmármegyében használtak.1) 

Szeptember elején kezdték meg Szatmár- és Szabolcsmegye szolga-
bírói a munkát. Szatmár 3336 munkást küldött a Szamoshoz, és pedig 
Zanathy Mihály 640, Maletinszky 886, Eötvös Imre 744, Geöcz Ferencz 
szolgabíró pedig 576 emberrel indult munkába. Ezenkívül még 490 
köteles napszámos állott a szolgabírák rendelkezésére.2) Maletinszky 
szolgabíró Szinnyérváralja mellett a Békamocsárnál kezdte meg a 
munkát, mivel itt a sószálak szemeláttára szakadoztak szét. A meder 
körte-, alma-, jegenye- és nyárfával volt tele. Volt köztük 15 láb kerü-
letű fa is. Ez utóbbi vontatásánál a gép darabokra tört s egy munkást 
halálosan megsebesített. A gépmester erre egy ölnyire a víz alá ment 
s leoldotta a kötelet.3) Geöcz szolgabíró Pálfalvánál kezdte meg a 
munkát. Innét egészen Nagykolcsig vagyis egy mérföldnyi vonalon 100 
fa volt a mederben, köztük olyanok, hogy 24 ökör meg sem birta 
mozdítani. Nagykolcstól a váraljai malomig 236 fát találtak a mederben 
„porondiszappal eltemetve." A Morotvaporond és Kongóporond nevü 
helyeknél hihetetlen nagyságú fák feküdtek a Szamosban. A gép segít-
ségével nagyrészét kivontatták. Ezek közt volt egy 54 láb hosszú, 1 öl 
vastagságú tölgy, aztán 8 láb vastag 36 láb hosszú nyárfatörzs. Ombod 
körül ugyanő 593 kisebb-nagyobb fát vontatott ki. A fák vontatásán 
kívül Geöcz még 21 malomgátat is széthányatott.4) 

Zanathy szolgabíró Mácsánál kezdte a tisztítást s Ököritó, Tüzes-
árok, Fülpös, Kistelek, Erdőszáda, Monostor, Borgo, Balotafalu és Sebes-
patak felé folytatta. Munka közben mind a 18 gépje összetörött. „De 
hát — írja ö maga - - képtelen fák, az kiket kell kivonni." Ugyanő 
Károlyi gr. geberjényi malmának gát ját úgy széthányatta, hogy helyét 
sem lehetett fölismerni.5) Eötvös szolgabíró Vetés mellett „Kötömoldal"-
nál kezdé meg a fák kivontatását s a malomgátak elhányását, s foly-
ta t ta Sónyikert, Dara, Tóthfalu, Angyalos, Kis-gaz-forduló és Tatárfalu 
felé. Oly nagy fákkal volt dolga, hogy többet képtelen volt kivontatni. 

' ) Eddig — mondja Károlyi — a töltések készítésében, a zátonyok eltávolí-
tásában, ügyelmon kívül hagyván szigorú utasításait , oly ügyetlenül jártak el, hogy 
semmi eredménye sem volt munkájuknak. Ezért most a felelősséget a szolgabirákra 
hár í t ja . Károlyi nemzetség levéltárában. 

2) Extract deren von Herrn Stuhlrichtern in dem Szamos-Fluss verrichteten 
Arbeiten. U. ott. 

3) Diariumja a Károlyi nemzetség levéltárában. 
4) Levelei és jelentései Károlyi Antal grófhoz. U. ott. 
s) U. ott. 
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„Az mely köteleket Károlyban csináltak, — írja — azok immár porrá 
mentek, de ugyancsak azok a kötelek, melyeket én a Tiszának tisztí-
tására csináltattam, úgyannyira megállottak, hogy az napszámos embe-
rek semmiképpen mindeddig el nem szakaszthatták." A munkások a 
gátak elhányásánál a vízben dolgoztak.1) 

A szolgabírák mind e munkáinak eredményét a következő számok 
mutatják. Kivonattak 420 óriási fát, 234 kisebbet, 394 olyat, mely a 
partról a folyóba dőlt, 53 gyökeret, 56 darabot a víz alatt elfűrészelvén, 
részekben vontattak ki. Malomgátat 42-t pusztítottak el. Szabolcs vár-
megye részéről ugyanez idő alatt 1572 ember dolgozott; kiemeltek 
562 fát, 38 darabot nem birtak kivontatni.2) 

Szatmár városának saját embereivel kellett volna dolgoztatnia. 
Azonban ehhez nem nagy hajlandóságot mutatott. „A város, aki nem 
tudja, nem érzi a point d'honneurt, •—• írja Geőcz szolgabíró — éppen 
nem bánja, hogy a mi népünket rongáljuk" ! 3 ) Károlyi kétszer is 
felszólította a várost a gátak elrontására és a Szamos tisztítására, 
azonban eredmény nélkül. Végre is kiadta a rendeletet, hogy a vár-
megye katonáival hajtsák a népet a munkára. „Látom — ira Szuhányi 
alispánnak — hogy végre is egynéhányat vasra kell veretnem felséges 
Asszonyunk által reám ruházott hivatalombul" !4) 

Erre már Szatmár is jónak látta a munka megkezdését. Körül-
belül 600 fát vontattak ki a mederből. A pálfalvi malom 54 öles gátját 
77 emberrel és két géppel, az alsó malomét 60 emberrel és három 
géppel hányatta szét. Hogy a munkával el ne késsék, éjjel is dol-
goztatott. 

Az 1777. évi nagy munka, mely csupán Szatmármegyének 4637 

' ) Jelentései u. ott. 
2) Szabolcsmegye munkájá ró l nincs kimerítő je lentés , mert csak Vay szolga-

bíró küldött be ilyet. Vay 816.emberrel dolgozott. Vájjon e szám benfoglaltatik-e az 
1572-ben vagy sem, nem tudjuk, de valószínűnek látszik a szabolcsi alispánok jelen-
téseiből, bogy ez a megye is 3—4 ezer embert küldött a tisztításhoz. 

3) Levele Károlyi Antalhoz 1777. okt. 21: „Vettem a parancso t a szathmári 
gátak e l rontására . A víz folyton árad, az eső szakad ; nem lehet már dolgozni" stb. 
U. ott. 

4) U. ott. „Meg vallják kegyelmetek — í r j a a városnak Károlyi — hogy el-
késtek a munkába, de az megvallás nem menti meg az felséges Asszonyunk szálya-
sait (sószálait) az tör ténhető nagy veszedelmektől s károktól. Azért is, ha m a j d 
tavaszszal akármely akadályt fog szenvedni a navigatio és ratigeratio, azok a nemes 
város magis t ra tusának fognak tulajdonít ta tni és az fog főképpen számot adni. Én 
azért ú j r a provokálom magamat az utóbbi parancsola tomra , szorosan ex officio inti-
málom kegyelmeteknek, akárhogy, akármint , minden mentségeket félretevén, minden 
ha tárokban levő gátjai t úgy elrontassák, hogy legkisebb czövek, vagy fa az gátokba ne 
találtassék, az ki az navigat ionak vagy rat igerat ionak legkisebb akadályt tehessen s tb." 
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fr t- jába került, ezzel befejeződött. Október végén az őszi áradások 
miatt már nem dolgozhattak. A szolgabírák és a nép az egész idő alatt 
becsületesen kitartottak, s ugyancsak rászolgáltak arra a csekély díjra, 
a mit kaptak.1) Miután a munka vezetői kihirdették „mind nemesi 
szabadsággal élőknek, mind parasztoknak, hogy senki a Szamost meg-
gátolni, vagy gátra új malmot építeni, vagy kanálist belőle kiásni ne 
merészeljen", — mindnyájan hazatértek. 

Az őszi és tavaszi áradások után azonban kitűnt, hogy a Szamoson 
a tisztítás igen keveset változtatott. Most is meghordta a medrét fa-
törzsekkel, gazzal és iszappal, most is elszakította a partokat és töltése-
ket, csak ugy elárasztotta a sík földeket, mint azelőtt. „Bár a munka 
nagy és súlyos volt a népre — irja Hadik gróf —• az eredmény mégis 
semmi! A helytartótanács azonban azért folytatni kívánja."2) Csakhogy 
Hadiknak nem volt egészen igaza ; mert a végzett tisztítás után a hajózás 
határozottan könnyebbé és biztosabbá lön. Az is nagy nyereség volt, 
hogy a malomgátak nagy része eltűnt ; mert a víz folyása ezzel szabadabb 
lett s az áradat hamarabb leszaladt a földekről. A régi zsilipes malmok 
helyébe „tombáczos", vagyis őrhajókon nyugvó malmokat építettek. Maga 
Károlyi is ilyen tombáczokon nyugvó malmot építtetett s bár az építő 
sok hibát ejtett rajta, egy óra alatt „két véka gabonát leörölt jó és 
alkalmatos lisztre."3) 

A Szamos tisztítását a következő 1778. évben újult erővel foly-
tatták. A munkások száma s a végzett munka kisebb volt, mint az előbbi 
esztendőben. A nép most is zúgolódás nélkül dolgozott, de a földes-
urak és a károsult malomtulajdonosok már élesen kikeltek a tisztítás 
ellen. Becsky Antal, Nagy-Peleske ura, Maróthy Ferencz, Lónyay László 
stb. s mások kijelentették, hogy a munkásokért jövő katonákat bottal 
fogják fogadni. 

Az ezen évi munkavezetők között találjuk a már említett Csermák 
Antal postamestert. Jelentéseiből ítélve nagyon otthon érezte magát a 
Szamos hátán. Mindössze csak 260 embere volt, s mégis csupán 12 
nap alatt 1677 malomczöveket vontatott ki. Az idő is kedvezett a 
munkának, mert a Szamos 40 év óta nem volt oly kicsiny, mint ez év 
őszén. Október 4-én jelenti Károlyinak, hogy 47 tökét, 43 gyökeres, 
ágas fát és 73 czöveket vontatott ki; 5 roppant nagy fával nem boldo-
gult ; a kötelek elszakadtak a gépek eltörtek s több munkás súlyosan 
megsebesült.4) A munka azért nem szünetelt, s Csermák a pálfalvi 

9 A szolgabirák naponkint két forintot, a munkások 15 krt kaptak. 
2) Hadik gróf levele Károlyi Antallloz. Károlyi nemzetség levéltárában. 
9 Vitkay jelentése. U. ott. 
9 Csermák Antal : Diarium Samus ianae repurgationis a 10. Augusti 1778. U. ott 
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határtól végigvizsgálta a Szamost. A szathmári híd alalatt, a széles 
nyílás, vagy mint ott nevezék varata közt, a melyen a sószálak eresz-
kednek le, nagy nyárfát talált, Csere porondjánál szintén ; innét 8 öles 
nyárfát húzatott ki. Puszta-Kertháton hatalmas 15 ágú nyárfa feküdt a 
Szamoson keresztben. Vontatása közben eltörött a masina bálványa. 
Valamivel alább nagy tölgyfa feküdt a mederbon ; ezt sikerült 38 ember-
rel és a géppel felvontatni, miután „hánsokkal felnyilaztatott." Némethi 
részen a Szamos száma nélkül való fákkal volt tele. Pedig előző évben 
itt is tisztogattak. Csermák ezt látva, azt ajánlotta Károlyinak, hogy az 
egész Szamos mentén, mely vagy szilvás vagy erdős, kiki a maga földjét 
tartsa rendbe, különben a partok meg nem tisztulnak. 

A tisztításon s gátrontáson kívül ez év teendője lett volna a Szamos 
legnagyobb hajlásúnak átvágása. Suchodolszky még az 1777. év telén 
elkészité a Gorzásnak nevezett gyrus átvágási tervét. Szerinte ez a hatal-
mas kanyarulat az oka Szamosszegh vidéke romlásának. Maguk a lakók 
is e nézeten voltak. S mivel évről-évre rosszabbak lettek a viszonyok, 
kérve-kérték Károlyit, vágatná át a helységüket pusztító eme „szörnyű 
nagy fordulót." *) 

Suchodolszky terve szerint az átvágás 348 öl hosszú lett volna, 
s 3480 négyszölnyi földet kellett volna kiásni. Mivel hat munkás átlag 
2 négyszögölet képes egy nap alatt kihordani, 10,440 napszámra lett 
volna szükség. Azonkívül 97,200 köteg rőzse és 291,600 czövek kíván-
tatott. A mostani hajlások elzárása 2000 napszámot tesz ki. Az egész 
csatornának költsége eszerint 5069 frt 36 kr.2) Károlyi e tervet nem 
hajtat ta végre. Egyrészt nem bízott sikerében, másrészt meg Szatmár 
és Szabolcs minden erejét ez időben az ecsedi láp eresztése vette 
igénybe. A Gorzás átvágását tehát, melyet még a helytartótanács sem 
hagyott jóvá, elodázta.8) 

Ehelyett a Krasznának új medret ásatott s a Szamoson a malom-

') A szamosszeghiek ós a szatmáriak folyamodása Károlyi Antalhoz. U. olt. 
2) Beköstigungs-Überschlag über den neu zu errichtenden, angetragenen Canal 

in der Enge des Gorzás. Dee. 26. 1777. Mellékelve a csatorna szinozett mérnöki tér-
képével s tervével. U. ott. 

3) Jelentés a helytartótanácshoz 1778. jan. 12. Itt mondja a többi köz t : 
„Veniam dabit Serenitas vestra regia et excelsuni Consilium L. R. si de toto hoc 
negotio opinionem meam, cum hydraula non sim, depromero haud ausim, quamquam 
enim de industria et habilitate domini capilanei dubitare nolim, tarnen cum saepius 
audiverim, st vel minimus error in libellatione contingat, facile fluvius ad hue magis 
perturbaci potest, indeque majora incommoda subsequi ita et nec hoc vacare peri-
culo dici potest, si fluvius ipse sponte sua perrumpat ct novam sibi viam facial." 
Nem akar ja tehát Szatmárt újabb terhekkel sújtani, lia a terv esetleg nem sikerülne. 



•572 

gátak elhányását folytatta. Erdélytől a Szamosnak a Tiszába ömléséig 
még 40-nél több ilyen malom állott. Soknak ezek közül már nem volt 
gátja, de olyanok is voltak, melyek 60—70 öl hosszú gátjaikkal egészen 
elzárták a folyót. Tulajdonosaik többnyire hatalmas földesurak voltak, 
s így nem csoda, ha egyiknek-másiknak széthányása valóságos esemény-
számba ment. Nagy örömöt okozott ez évben Komis gróf 75 öles 
gátjának elrontása s néhány régibb s elhagyott gátnak széthányása. 

A malomgátak és zsilipek elrontása és elhányása ugyanis nem 
ment oly könnyen, mint gondolták. A malmos urak közül többen jelen-
tékeny szerepet vittek a megyegyüléseken s ott a határozatok hozását 
s a felsőbb helyről jött rendeletek végrehajtását barátság, rokonság s 
különféle összeköttetésék révén a maguk javára befolyásolták. A hely-
tartótanács, Károlyi sőt Mária Terézia is sürün menesztik a szigorú 
rendeletekel Szabolcshoz. A megye tanácskozik, felterjesztéseket irat, 
bizottságokat küld ki, szóval mindent tesz, csak a rendeleteket nem 
hajt ja végre. Mult századi közigazgatásunknak s egyúttal a szabályozás 
körül követett eljárásnak s temérdek huza-vonának hü képét látjuk a 
malomgátak elrontásának történetében. 

A Lónyay László és C.sebi Pogány Borbála (Horváth báróné) 
malmairól már 1762-ben kimondták, hogy az egész vidékre veszedelmet 
hoznak a víz föntartásával.1) De azért nem rontották le, hanem újabb 
bizottságokat küldtek ki megvizsgálására. Szabolcsmegye kiküldöttei a 
malmokat, melyek közül egyik a Falufokja nevü vizén, a másik egy, e 
czélra épült levezető csatornán állt, „nem nagyon károsok"-nak ítélte.2) 
Szatmármegye ellenben fölötte veszedelmesnek találta, mert Lónyay 
gátja föltartja az iszapot, sárt és nádat, annyira, hogy a gát előtt 40 
ölnyire sárból és gazból áthatlan tömeg képződött. Ahelyett azon-
ban, hogy a tulajdonosok eltávolították volna a gátakat, még ök kellek 
ki a szabályozás ellen, mely elvonja tőlük a vizet s „rabul tartják öt 
köves malmuk kerekeit." Ök nem segíthetnek máskép magukon — írják 
folyamodványukban — mint ha átvágják a Kraszna töltését s a vizet 
szabad folyásra engedik.3) Mária Terézia óhajtván az ügyet megismerni, 
1776. aug. 23-án kérdést intézett a megyékhez, vájjon csakugyan ártal-

!) Országos levéltár. Lad. D. fase. 8, Nr. 47. 
2) U. ott 1762. febr. 12. Szamosszegh. 
3) A folyamodók azt ir ják, hogy 1772-ben új ra épített malmoknak 1774-töl 

1776. április haváig semmi hasznát nem vették. Folyton üres szókkal biztatták őket. 
Hogy vizet kapjanak, kénytelenek lesznek a Kraszna gátját átvágni. Ök tehát vagy a 
Kraszna régi medrének megnyitását kérik vagy az újnak, mint egészen fölöslegesnek 
betömését követelik. 
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masak-e a malmok? 1 ) Hogy a kellő választ megadhassák, ismét bizott-
ságokat küldtek ki. Mindkettőnek jelentése, Suchodolszky és Gaszncr 
mérnökök iratával együtt a helytartótanácshoz került. A helytartótanács 
gazdasági bizottsága kimondta, hogy a Lónyay-í'éle malom veszedelmes 
a környékre és hátráltatja a szabályozási munkákat. A Horváth-félc 
kevésbé veszedelmes, de a vízfolyást ez is akadályozza. Lónyay malmát 
tehát, mely ellen Szathmármegye is hevesen és keserűen panasz-
kodik, el kell rontani. A Ilorváth-féle addig, míg a szabályozási 
munkák megengedik, megmaradhat. Károlyi grófnak ugyanitt levő nagy 
malmát illetőleg nincs külön intézkedésre szükség, mivel ő a sajátját 
önként le fogja bontatni.2) 

Károlyi vévén a helytartótanács rendeletét, felszólította Lónyayt 
malomgátjának és zsilipjének elrontására. Lónyay azonban hallani sem 
akart a dolog felől. Erre Szabolcsmegye alispánjához irt, de ide is ered-
mény nélkül. Jármy szolgabiró sem teljesítette parancsát. Látván a 
királyi biztos, hogy a megyével nem boldogul, saját embereivel rontatta 
le a malomgátat. Lónyay azonban újra felépítette s megerősítette. 
A lerontás ügyét tehát elölről kellett kezdeni. A királynő a helytartó-
tanács útján értesülvén Lónyay eljárásáról, 1779. máj. 14-én szigorúan 
meghagyta Szabolcsmegyének, hogy a malomgátat azonnal rontassa el, 
s Lónyayt botrányos tette miatt fiscalis actióval sújtsa.3) A megye vévén 
a királyi rendeletet, elhatározta, hogy Lónyayt fiscalis actióval fogja 
sújtani s bizottságot küld ki a malom megvizsgálására. E bizottság 
1779. szept. 1-én terjesztette fel véleményét a helytartótanácshoz. 
E vélemény a megyei tanács tiltakozása daczára kimondja, hogy a 
Lónyay malma nem ártalmas s nem akadályozza a szabályozási munká-
kat. A megye ugyanekkor hosszú fülterjesztésben okadatolja eddigi el-
járását. Élesen kikel Károlyi ellen, aki sohasem fordul a megyéhez 
magához, hanem csak a megyei alkalmazottaknak küldi parancsait. 
A nemesség sarkalatos jogainak megsértését látja a malom elrontásá-
ban. Károlyi a törvényes út mellőzésével eszközölte ki az elrontásra 
vonatkozó rendeletet, még pedig a megye megkérdezése s meghallga-
tása nélkül.4) 

Szabolcs emez éles hangú fölterjesztése egyetlen elismerő hangot 

') Országos levéltár. U. ott 1776. aug. 23. és 1777. ápril 18, 
2) U. ott. Votum commissionis oeconomicae 28. nov. 1778. Az eltörlést az 

1723. 102. és 122., továbbá az 1751. 14. törvényczikkel és Szatmármegye 1778. 
aug. 3-i fölterjesztésével okadatolja. 

8) 1779. máj. 14. „propter scandalosum illud factum actione lisci magistra-
tualis conveniate 

4) Károlyi nemzetség levéltárában, több ívre terjedő fölirat. 
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som talál Károlyi fáradozásainak, költekezéseinek s a közjóra irányzott 
munkásságának méltatására. Ez annál inkább csodálandó, mivel a megye 
főispánja Barkóczy János gróf vérrokona volt Károlyinak. De hát 
mentségül meg lehet említeni, hogy több megyei úrral együtt ö is malom-
tulajdonos volt a Szamoson s nem igen örült két malmának elrontásán. 
A főispán félvén, hogy a Károlyi az ö fölterjesztésük daczára is végre-
hajt ja a királyi rendeletet és elrontatja Lónyay gátját, levélben kérte „drága 
jó uraöcscsét", kímélné meg Lónyay malmát. „Jóllehet ugyan — irja — 
Excellentiád felséges asszonyunk kegyelmes parancsolatjának mindenben 
teljesítésére szoros szándékát tapasztalván, mindazonáltal édes hazájá-
hoz vonzó igaz indulatja, nemkülömben a jó szomszédság oly remény-
séget nyújt, hogy a törvény sérelme nélkül azon kérdésben levő malom 
fenmaradhatna!" *) 

A megyei urak^meg Lónyayt kérték, hogy rontsa el maimát s 
építsen inkább másutt. Eötvös báró fiát küldé hozzá ugyanilyen kérelem-
mel. De sem erre, sem amarra nem haj lot t ; remélte, hogy a megye 
megvédi őt jogaiban. Azért monda oly büszkén Eötvösnek : „hamarább 
az Károlyi munkája haszon nélkül való, hogysem az ö malma ártalmas 
volna !" 2) 

Eközben Károlyi elhatározta, hogy saját embereivel újra lerontatja 
a malomgátat. Mlinaricz jószágfeiügyelöjének meghagyta, hogy 250 
emberrel s a Wallis tábornok által átengedett katonákkal menjen 
Lónyay gátjához s a zsilippel együtt az ő költségén fenékig hányassa 
szét. A katonákat ne használja munkára, mert ezeket csak a verekedés 
és vérontás megakadályozására küldi. Már gyűltek a katonák Károlyba, 
Mlinaricz is összeszedte embereit, mikor 1779. szept. 28-án újabb 
királyi rendelet jött a megyéhez.3) Ez már nemcsak a gát azonnali el-
rontását parancsolta, hanem a vármegyét is keményen megfenyegette 
eddigi magatartása miatt. Lónyay neszét vévén a dolognak s a katonák 
közeledésének, elrontatta gátját és zsilipjét. A malomházat meg eladta 
Eötvös bárónak. Közel harmincz évig tartott tehát, míg keresztül lehetett 
vinni egy veszélyes és fölötte káros malomgát elrontását. S még ezzel 
sem ért véget a dolog; mert két év múlva 1781-ben a régi malmától 
csekély távolságra újabb gátas malmot épített. 

Az 1779. évben, a Lónyay-féle malomgát eltávolítása mellett, a 
Szamos tisztításán is serényen dolgoztak. Kiemelték a fákat, javították 
a töltéseket s eltávolították a homokzátonyokat. Csermák Antal posta-

') U. ott. 
2) U. o t t . E ö t v ö s b á r ó g e n e r á l i s l eve l e K á r o l y i A n t a l h o z . 
3) Országos levéltár Lad. D. fase. 8. N. 47. A rendelet kelte 1779. szept. 17. 

B é c s . 
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mester egymaga 1004 emberrel fáradozott május elejétől november 
13-ig. Ezidö alatt 125 három öles cs 86 bárom ölnél nagyobb fát 
vontatott ki a gépetkel.1) Az 1780. évben, bár nagy árvizek pusztítot-
tak, a Szamos medre már nem telt meg többé fatörzsekkel. A tölté-
sekben okozott kárt pedig hamarosan helyrehozták. 

Ez év nyarán Károlyi, mint királyi biztos, számos előkelőség kísé-
retében végighajózott a Szamoson, hogy megszemlélje 10 év munkájá-
nak eredményét. Erdély határától indultak meg, s végighajóztak a folyón 
egészen a Tiszáig. Sehol semmiféle akadályra nem találtak, könnyen 
és biztosan vitte a víz a hajót . Később egy sószállal is megtették az 
utat, hasonló credménynyel. Ez utazásról külön jelentést írt a hely-
tartótanácsnak, s abban rendkívüli elismeréssel szól Szatmármegye 
buzgóságáról, kitartásáról és áldozatkészségéről. Neki köszönheti a kincs-
tár — úgymond — e fontos szabályozást, melynek révén most már 
fennakadás nélkül közlekedhetnek a sószálak. Ugyancsak ez a megye 
dolgozik még most is a Szamos tisztításán s partjainak védelmén.2) 
Szabolcsmegyét egy szóval sem említi meg a gróf, jóllehet e megye 
Barkóczy főispán szerint 1781-ig a Szamos tisztítására és az ecsedi láp 
eresztéséro 30,000 embert adott. 

A nagy munka szerencsés befejezésével Mária Terézia a kanczel-
lár útján fejezte ki köszönetét Károlyinak kitűnő szolgálataiért s a közjó 
előmozdításáért.3) 

A Szamos hajózhatóvá tevése és tisztítása azonban korántsem 
mentette meg a megyét az árvizektől. Sőt, könnyebb levén a víz fo-
lyása, a hegyekből lejövő áradat hamarább a síkságra ért. Szerencse, 
hogy hamarább le is folyt. A hajózhatás biztonságát is csak a folyto-
nos tisztítással lehetett föntartani. S amint Károlyi és a megyék föl-
hagytak azzal, ismét minden a régi módon ment. A halászok megint 
zsallókkal és rekeszekkel rakták meg a medret, a malmosgazdák ismét 
gátak és zsilipek építéséhez fogtak.4) 

A Gorzás elhanyagolása, illetve át nem vágása is megboszulta 

' ) Károlyi nemzetség levéltára : „Szamos tisztítás Diariumának Extractusa, a 
melyben munkásoknak száma, nemkülönben a Szamosból kivonott fáknak, tőkéknek 
ós homoknak száma láttatik a 3. má j . 1779. kezdvén usque 13. nov. 1779." 

2) U. ott. Szathmár megye részéről különös dicséretet érdemel Károlyi jobb 
keze s rendeleteinek pontos végrehajtója : Szuhányi László alispán. 

3) Szathmár vármegye küldöttséget menesztett Károlyihoz, s meleg szavakkal 
mondolt köszönetet a gróf odaadó buzgóságáért és áldozatkészségéért. Károlyi a 
megyegyülés hívására megjelent, s ott ú j ra köszönetet mondtak. 

9 Két évtized múlva az érdekeltek hanyagsága miatt a Szamos ismét teljesen 
eliszaposodott. Fák s mintegy 123 gátasmalom akadályozta a hajózást s a víz szabad 
folyását. 



magát. A Szamos e kanyarulata évről-évre veszedelmesebb lön s Szat-
már városát is fenyegetni kezdé. Károlyi tehát elhatározá, hogy ezt is 
keresztül vágatja. Suchodolszkynak a helytartótanács részéről jóváhagyott 
terve alapján meg is akarta kezdetni a munkát. Mikor azonban a város 
lakói megtudták, hogy nem az ő határukban, hanem a Gorzásnál kez-
dik az átvágást, abbahagyták a munkát s kétségbeesve könyörögtek 
Károlyi és a helytartótanács előtt, hogy ne a Gorzásnál, hanem az ő 
határukban fekvő Dinnyéskertnél kezdjék meg az átvágást, különben 
végveszedelem fenyegeti városukat.1) Mivel Suchodolszky akkor már 
nem állott Károlyi rendelkezésére, Mezey Czirill szatmármegyei mér-
nököt, akit ő taníttatott a bécsi katonai mérnöki akadémián, bízta meg 
az átvágási tervek felülvizsgálásával. 

Mezey helytelennek, sőt veszedelmesnek mondá Szatmár város 
kívánságát. Az egyedül czélravezetö út szerinte az, ha először a Gor-
zást, aztán a Kistajti kanyarulatot, majd a borszegit és latorszegit s 
csak legutoljára a Szatmár által kívánt Dinnyéskertet vágják át.2) 

E jelentésre Károlyi tudtára adta a városnak, hogy kérelmét nem 
teljesítheti. A helytartótanács meg már előbb értesítette, hogy minden-
ben Károlyi rendelkezéseihez tartsa magát. Szatmár városa azonban 
egyik parancsnak sem engedelmeskedett, hanem megkezdte a munkát 
ott, a hol neki tetszett. Végre is a megyei kirendeltség kényszerítette 
őket, hogy az átvágást az elfogadott terv szerint hajtsák végre. 

Végre is hajtották, volt is eredménye, de csak rövid időre. Károlyi 
idejében 700 mázsa sót vivő talpak úsztak a Szamoson, ma pedig — 
sok helyen csónakkal sem lehet raj ta közlekedni. 

') A Károlyi nemzetség levéltárában van a város folyamodványa. „Kérve-kérjük 
Exce'lentiádat — írják — hogy a Szamoson teendő minden müvelet előtt e vesze-
delmes kanyarulatot szüntesse meg." 

2) U. ott. A szathmári határban lévő gyrusoknak által vágatások eránt való 
alázatos relatio és opinio. Suchodolszky tervén csak két kanyarulat átvágása volt 
kidolgozva : a Gorzás és a Nagytajti. A többit Mezey dolgozta ki. Az átvágások 
hossza : Gorzás 262, Nagytajti 130, Borszeg és Lator 664 és Dinnyéskert 450 öl. Ez 
átvágásokra pontos mérések alapján Csermák Antal külön tervet készített. Ü a föld 
minőségét is megvizsgálván, azt ajánlotta, hogy az úgynevezett Kökerten át történjék 
az átvágás ; mert a föld itt könnyű homok, s az átvágás 200 öllel rövidebb volna. 



ADATOK. 

EMLÉKIRAT A HARM1NCZADOK ÁLLAPOTÁRÓL 1655-RÖL.*) 

P u n o t a d e s t a t u t r i c e s i m a r u m r e g a l i u m e t n e c e s s a r i a 
e a r u n d e m i n o r d i n e m r e d u c t i o n e. 

Jóllehet ennek előtte is már sok esztendőtűi fogva, gyakorlatos-
sággal informáltam az nemes kamarát , mind szóval, mind pedég irásim 
által, azminthogy in anno domini 1647 az nemes ország előtt is forogván 
írásaim, szép és hasznos articulusok is Írattattak volt azon gyűlés alatt, 
azok aránt, azmelyek megént, az in anno 1649. való gvüléskort nagyobb-
rész szerént tolláltatván, anynyival nagyobb confúsióban jutott az harmin-
czadoknak állapotjok is, azmelyek, hogy bizonyos rendben hozattassanak, 
mely szükséges légyen, az követkenedő irásombúl bővebben megérti 
Nagyságod és kegyelmetek. 

Mivel azért az harminczadbéli jövedelem felöl sok külömb-külömb-
féle vélekedések szokott lenni az embereknek, azt quasi in immensum 
reputálván, azkik közül, hogyha érteni fogják, miben légyen az harmin-
czadbéli állapot, kétség nélkül azmint az néhai jó emlékezetű Eszterhásy 
Miklós palatinus uram ö Nagysága idejében is történt, sokkal külömb 
opiniót vesznek azon harminczadoknak mivoltok felöl. Holott hogyha 
az szarvas- és lábas-marhát kiveszszük az több holmi kereskedésrül, 
mely csekélij harminczad légyen, könnyen kitetszik az regestumokbúl. 

1. Mindeneknek előtte azért szükséges volna, az regium vectigált**) 
corrigálni és bizonyos rendben hozni, azmoly, mivel még az régi üdők-
hüz szabatott és rendeltetett volt, az mastoni íidövel semmiképen nem 

*) Ezen emlékirat szerzője a nedőczei (Nedelicze), azaz szlavóniai föharminezadoo, 
Hauch Dániel, alkalmasint a horvátországi báró Rauch-család őse, kinek hosszú 
és é rdemes hivataloskodásáról sok ada t vau az Orsz. Levéltár kamara i osztályában 
s maga ez az érdekes munkálat is, őt, mint kora legkiválóbb magyar pénzügyi 
tehetségeinek egyikét muta t ja be. 

**) A vámtariffát . 

G a z d a s á g t ö r t ó n e l m i Szemle 1898 . 4 0 
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egyez ; holott megtekéntvén mind az pénznek folyását, mind pedég az 
commerciumoknak járásokat, könynyen kitetszik, hogy fölöttébb nagy 
külömbség vagyon mastan, az előbbeni üdőkhöz képest. Lévén azért 
az veetigálban egy generalis articulus, az mely illyen formán vagyon : 
„Quae autem res et merces hic non esscnt specificatae, extune a 
singulis forenis singül i quinque denarii pendantur" — azmelv üdőben, 
hihető, hogy az vigesimára, úgymint : húsz pénzből egyre néztek az 
emberek. De mostan arra jutott az dolog, hogy sok marhában egy 
forintra ingyen csak egy pénz sem obveniál. Verbi gratia: egy tüng 
méznek az ára ritkán vagyon legalább 10 ezüst tallérnál, mely tészen 
15 forintot, iuxta memoratam communem regulám, minden forinttól 
5—5 pénzt számlálván, s 75 pénz volna még csak az ordinaria tricesima 
is, extra mediam trieesimam regni ; mostan pedég ugyanazon ordinaria 
tricesimában : 20 pénznél több nem járván. Egy mázsa vasat itt az 
országban 6 forinton adnak az kereskedők, azmelynek az vectigálja, 
iuxta ordinariam trieesimam : 5 pénznél nem több ; egy ökörbőr 3, 3Ú2, 
sőt 4 forinton is jár városi helyeken, de attúl is csak 3 pénz az közön-
séges harminczad és így in aliis. Mire nézve igen szükséges volna az 
vectigált az mastoni időnek és pénznek forgása és járására hozni, de 
mindazáltal képes és rendes mód szerént, úgyhogy az kereskedők se 
aggraváltatnának, és úgy tetszik, hogy az ordinaria és media tricesimákat 
jó módjával combinálván, az az kétféle exactió*), azmely igen nehéznek 
látszik lenni az kereskedőknek, söt azmiatt nincsen is az kereskedésnek 
előbbeni folyása, egy jó seriesben hozattathatnék. 

2. Azmikor azért az vectigál concinnáltatott, az pénznek válorjához 
képest rendeltetett, kétség nélkül mind az commerciumoknak mivoltok, 
mind pedég az vectigálnak exactiója, az mikor az arany. 120 pénzben 
járt ad summuin, az tallér pedég 100 pénzben. Ezen mód és 
rend szerént köllene azért az vectigált is limitálni, úgy azmint az üdő 
hozza magával. 

3. Ahhoz, mennyi újabb és csaknem szüntelen más és külömb-
külömbféle posztók, aranyos és selyem-szövetek kelnek föl, azmelyek felöl 
seinmi emlékezet és specificátió nem lévén az veetigálban, nem kevés 
confúsióra vagyon az is, holott nem is tudnak eligazodni az aránt 
sokan az officiálesek közül, hanem kiki az maga tetszése és akaratja 
szerént exigalván, úgy is írja az regestumokban, azmint. az maga 
akaratja tartja, az proventusnak nem kicsiny derogamenjével. 

4. Ezeket azért, considerátióban venni és jó rendben hozni, 
azminthogy fölöttébb szükséges, úgy alkalmatos és hasznos is volna, 

*) T. i. az egész ós fél harminczad. 
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úgy mindazáltal, hogy azmint megirtam, képes szerént lenne meg, 
mivel mi haszon volna abban is, hogyha az kereskedéstől elidegened-
nének az emberek, holott az, azmennyivel egyébaránt szaporább, és 
mennél többen vannak az kereskedők, anynyival hasznosbb szokott 
lenni. Egyébaránt merő confűsióban vagyon az dolog. 

5. És jóllehet limitare proventus regios az Ö fölségek szabad 
akaratjokban áll, holott lám az urak is közönségesen, circa telonia 
sua azszerént cselekesznek, mindazáltal tanácsosabbnak Ítélem lenni, 
hogyha mastan ugyan mindjárt, 'ad initum diatae, mind az ő fölsége 
részérül, mind pedég az nemes ország statusiból bizonyos commissáriusok 
rendeltetnének, azkik értvén és tudván az dolgot, úgy lehetne még 
állandósbban, hogy semmi felől ennek utána difficultás ne oriáltatnék, 
hanem kiki lenne contentus azzal, hogy akármely exceptiók és jövendő 
gravaminák, avertáltatnának, azmelyek egyébaránt lehetnének, az nemes 
kamara magános limitatiója aránt. 

6. Azmely vectigálbúl egyébaránt is nagy fogyatkozás lévén, 
úgyanynyira, hogy sok helyen nincsen is, hanem leirva és igy is igen 
szükséges, hogy újak nyomtattassanak. Et haec quidem de vectigali 
regio necessario in ordinem reducendo. 

7. Az excessusokat és exorbitantiákat azmi illeti circa proventus 
tricesimales, azoknak számok nincsen, úgyhogy confúsiónak tarthatja 
inkább ember lenni, hogvsemmint jó rendtartásnak; holott promiscue, 
sőt majd leginkább az úri és nemes rend vévén maga eleiben az keres-
kedést., ki fizeti meg az harininczadot, ki pedég nem, és úgyanynyira, 
liogv valaminek hasznát látják lenni, az magok számokra foglalván ; az 
köznépet és kereskedő embereket eltiltván mindazoktól, és taliter qualiter 
az szegénységtől az maguk számokra foglalván pro propria allodiatura 
reputálják ; sőt az szomszéd országokbúi alájővén az kereskedők, mézre 
és azminek keletit tudják lenni, pénzt adván annak megvételére, úgy 
alkusznak, hogy házokhoz vigyék, azminthogy az miszárosok is hasonló-
képpen az szarvas- és lábas-marhára pénzt adván, magok visszamenvén 
az megvett marhákat házokhoz várják, azmelyeket az nemes uraim 
sub specie propriae allodiaturae, ki is hajtván az országbúi semmit 
afféléiül fizetni nem akarnak; sőt ugyanazon külső embereknek is salvus 
conduetusokat osztván, szabadon járnak. 

8. De még az szolga rend is lovakkal kereskedvén, ugyancsak 
akaratja szerént cselekszik. 

9. Némely kereskedő nemesek megvévén az marhát, azmely et 
egyszer és másszor is béfogván, azzal mindjárt majorságbéli marhájok-
nak tartják lenni. 

10. Igen szükséges azért, hogy az propria allodiatura mi légyen 
40* 
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egy bizonyos articulus által declaráltassék voltaképpen és ne úgy perlexe, 
azminthogv az XLIX. artikulus is anni 1638, nincsen elégségesképen 
declarálva, az titulusában több lévén foglalva, hogysemmint magában. 
Azmelv dolog meglévén, sub poena contrabandi in contrarium faeientes, 
szép accessióját várhatni az harminczadbéli proventusnak. 

11. Az holmi kalmár-áruval való kereskedők is fölöttébb való 
csalárdsággal járnak el dolgokban, kéváltképpen városhelyeken, azhol 
az külső városokban majorosok és titkos helyek lévén, éjjeli üdökben azokban 
szokták járatni szekereket, és kivévén az drágább marhákat, azokat 
nem revelálják, hanem annakutánna orozva hordják az boltokban, 
azminthogy arany, ezüst és holmi afféle prémeket, eszközöket és ogyébb 
drága marhákat igen ritkán találni az harminczadosok regestumiban. 
Az boltokban menvén ember, sokat lát affélét ; igen szükséges volna 
azért, hogyha visitátiók lennének néha úgy, hogy azmi az schèda 
régiákban avagy egyébiránt nincsenek inserálva, azaránt büntetés 
lévén, könnyen megítélhetni, mely hasznos dolog lenne, azmelynek 
jóllehet cinosurája leginkább az bécsi Wág-házbűl*) való jegyzéseknek 
köllene lenni, de azok aránt sok kinnmaradván, ilyen formán találtat-
nék föl. 

12. És bizonyára, az gyülésekkort annyi marhát szoktak aláhozni 
az bécsi áros emberek, azmelylyel sok ideig megérik azután az ország-
béliek. Nem látom azért, miért nem köllene megvenni azokon az bécsi 
áros embereken az harmiczadot, az sok és derekas hasznokra nézve, 
az kik jóllehet udvari árosoknak nevezik ugyan magokat, de egyébaránt 
az szomszéd országokban az vámoktúl ugyan nem lévén szabadok, 
miért tehát ezen országban is az harminczadtúl, mely dolog felöl az 
méltóságos aulica camerát köllene megkérdeni. 

14. Az landtkocsisok felől is szükséges volna statútumot tenni, 
azkik menynyiben exorbitálnak, ki tudná azt megmondani ; holott az 
drága partékát és holmi tiltott marhát oly libere hozzák az országban, 
mintha semmi harminczad nem volna, azmely dolog felöl, Sopronra 
nézve, gróf Nádasdy Ferencz uram ő nagyságával köllene egyetérteni, 
az pozsonyi t rajectuson könynyebben lehetvén meg az vigvázás. 

15. Az elmúlt országunk gyűlésében, azmely provincziák, városok 
és helyek az XIII. articulusba vannak foglalva és kéváltképpen némely 
styriai urak és jobbágyok annyira mentek az dologban, hogy akármit 
vigyenek is ki az országból, ingyen csak revelátióra sem mennek az 
harminczadbéli oífichmiokra, azkiknek, mivel promiscue vagyon szölöjek 
és pinczéjek az indigenákkal, az ország határán mindent cselekedhetnek. 

*) Azaz a bécsi mázsáló-házból, ahol az összes külföldi árukat megmázsálták. 
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Azminthogy az városbéli kalmárok is annyi marhát hoznak bé, az-
mellyet az indigenák megvévén, sok ideig beérik véle és így mutua 
correspondentiájok lévén az indigenáknak, az olyan szabados külső 
emberekkel, ki ne lássa azt, hogy mely nagy fraus és dolus légyen 
circa proventus tricesimales, azminthogy szarvas- és lábas-marhát is, 
annyit hajthatnak az affélék ki az országból, az mellyel sokan az 
másutt lakozók is megérik. Ezen dolgok azért confundálván per omnia 
az harminczadbéli proven tusokat, valamely bizonyos rendben és limita-
tióra küllene hozni, egyébaránt fölöttébb káros dolgok. Holott pedég, 
arra a paragraphusra köll nézni, in quantum ante praecitatum articulum 
in nsu fuerunt, könnyen kitetszik az soproni és más szomszéd harminczad-
béli regestumokbúl, mint és hogy fizettek légyen annak előtte. De hogy 
ezen articulusra nézve még az styriai parasztok is bonorum illustrissi-
morum dominorum comitum a Traatmanstorff et magnifici domini 
Georgii Jullii baronis a Bottal (azmely úr fölöttébb sok exorbitantiákat 
lészen circa proventus tricesimales, másokat is animálván) oly nagy 
licentiát. vettenek légyen magoknak, hogy ingyen csak nemis mennek 
az ő fölsége harminczadbéli officiumira, azinint meg vagyon 
irva, az már fölöttébb való dolog. Innend vagyon azért, hogy azmikor 
az ilyen embereknek csak valami szabadság adatik is, mindenekben 
magoknak vendicálják az harminczadok confúsiójokra. Azmely dolog 
felől im írtt Farkas Mihály uram is, az rada- ós gyanafalvai harmin-
czados sub littera A.*) 

16. Az salvus conductusokat pedég azmi illeti, az már fölöttébb 
való dolog és jóllehet ezeken a nemes vármegyéken tettem ugyan 
instantiákat azok aránt, úgymint hogy: ki salvus conductussa legyen 
helyes és kié nem ? azminthogy az nemes vármegyék is, ugyancsak az 
viceispán uraim és a főszolgabírókra rendelték ; mindazáltal nem gon-
dolván az nemesek azzal, hanem mind egyaránt kereskedvén, az maga 
személye szerént szekere avagy marhája mellett lévén, ipso facto 
elégségesnek tartja, habár senki nem ösméri is, söt nemes legyen-e, 
nem-e, nem tudhatni és nem hogy eladni való gabonája, avagy marhája 
volna, de még szükségére való sem lévén az maga majorságából, mind-
azáltal eleget kereskedik. Innend vagyon azért, hogy kiki azon vagyon, 
hogy czimerlevelet szerezzen magának, kéváltképpen az lévén az oka, 
hogy harminczadot és vámot ne adjon. 

17. De az urak tisztviselői kéváltképpen való licentiát vendicáinak 
magoknak, ugyahogy akármely számtartó, sáfár, kulcsár etc. egyenlő-
képpen ad salvus conductust az jobbágyságnak, főképpen azmikor az 

*) E melléklet most már hiányzik. 
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urak és főrenden való nemesek gabonáját és marhájolcat viszik ki, ki 
tudná megmondani, mennyi szekér és marha megyen azokkal által. 
Mire nézve, szükséges dolognak tartanám, hogy hacsak az urak ő 
nagyságáék salvus conductusok volnának helyesek és ne akármely 
tisztviselőjé, mintha urának marhájá t küldené ki, holott gyakorta abban 
semmi nincsen, avagy, hogy azmely várakban ritkán vannak az 
urak, adnának ő nagyságáék azon váraikra annuális salvus conductusokat 
azmelyre Írattatnék le, in ofïciis tricesimalíbus mind az szekereknek, 
mind pedég az egyéb eladandó marháknak számok, sőt hasonlóképpen 
ad partem is jegyeztetnék föl. Ilyenformán azért igenis meggondolnák 
az urak tisztviselői, mit Írassanak föl, mit nem, uroknak salvus conduc-
tusokra, azmely hogyha fölösleg volna, számadásokban járna, sőt az 
uraknak sem volna ártalmas, ha tudnák ő nagyságáék, mit és mennyit 
adjanak el az tisztviselők az majorságokból. 

18. Ezen dolgok azért, főképpen mind azért történnek, azoktól az 
exorbitantesektől bátorságosbban, mivel a harminczadosok akármely 
kicsin animadversiót cselekedni az nemesek ellen nem mernek ; holott 
legkisebb dologért is citáltatván ad sedes comitatuum, nemhogy valaki 
pártunk fogó volna, sőt inkább egyenlőképpen ellenünk lévén, habár nyilván 
való igazságunk volna is, convincáltatunk, azminthogy ezen dolog az 
elmúlt esztendőben is megtörtént, az kis-komáromi harminczadoson, 
noha igaz contrabandum volt. Pörösink lévén azért, az nemes uraim 
és biráink is, hogy lehetne ilyképpen bátorságos eljárnunk tisztünk és 
hivatalunkban, nem látom ; fölötte szükséges volna azért uj statutumot 
tenni ezen dolog felöl, hogy olyanok lennének biráink, azkik interessá-
tusok nem volnának; jóllehet az kis-komáromi dolgot abban nem köl-
lene hagyni. 

19. Vagyon már egynehány esztendeje annak, hogy az Fölsö-Lindva, 
Murai-Szombat és az táján lakozó jobbágyság, igen kevés gabonát 
Regedében*) és az Murán túl való helyekre, hanem az gabona helyett 
az kenyeret oly szaporán hordják mind hátokon cselédestül, mind 
pedég szekereken, hogy csak egy héti vásáron is 25 szekérrel, sőt 
néha 30 és 40 szekér kenyérrel is megállanak az regedei piaczon, 
azmelyet az körülvaló lakosok és vinczellérek vesznek meg ; harmin-
czadot pedég azon kenyérről adni nem akarnak, holott annakelőtte az 
gabonától igenis megadták. Szükséges volna azért errül is statutumot 
tenni, holott jóllehet vettem volt ugyanezen dolog aránt commissiót az 
nemes kamorátúl, de azzal nem akarnak mások gondolni. 

20. Tótországban, kéváltképpen az mézzel való kereskedést úgy-

*) Stájerországban, Badlcersburg magyar neve. 
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annyira magok eleiben vették az urak és az nemes uraim, hogy az 
szegénység nem meri másová eladni, azmelytől úgymint de popria 
allodiatura senki harminczadot nem fizet. Hogyha azért, mint popria 
allodiatura az, azmi az urak és az nemes jószágokban terem és 
neveltetik, miről lehet tahát egyébaránt de eductis az országból való 
jövedelem? — én nem látom. 

21. Azmely ráczok Kranicz-országban*) laknak, azkiket uszkökokna/c 
hínak, azok fölöttébb sok csintalanságokat cselekesznek és jóllehet 
coerceáltam ugyan azmennyire lehetett őket, mindazáltal meg nem 
szűnnek, azkik seregestül hajtván ki Tótországból akármely marhát is, 
úgy, hogy ad poprios usus veszik, alattomban pedég ugyancsak keres-
kedésre hajtják, azmint ez nyilvánvaló dolog, hasonlóképpen kereskedvén 
borral, gabonával etc. Azmely dolog aránt azért szükséges volna, nem-
csak renoválni az 52. articulust anni 1647. azon oláhok ellen, söt 
hogy az urak, mediantibus subdilis suis in locis tricesimalibus existen-
tibus segétséggel lennének, statuálni küllene. 

22. Hasonlóképpen cselekesznek az német kapitán uraim, egyéb 
tisztviselők, söt még az közönséges vitézlő rend is, azkik boi mivel 
kereskedvén, korcsmálván etc. ipso facto, hogy ök soldátok, libertást 
vendicáinak magoknak, sőt az kapitánok mediò salvarum conductuum 
ugyan parancsolnak is, azkik ha mikor megszólalnak, még fenyegetik 
őket, azmint Novakovicz Ádám uram, az varasdi harminczados pana-
szából sub litera B.**) kitetszik. Voltanak ugyan parancsolatok, ezen 
dolog felől, ennekelötte is in olficiis tricesimalibus, azminthogy vettem 
volt én is sub diaeta anni 1647. ujabb mandatumokat, de ugyancsak 
surdis auribus praetergrediálják ; szükséges volna azért ujabbakat venni, 
söt ugyan magánosan az generális urakat erős parancsolattal meg-
találni és hogy az 1647. esztendöbéli 49 articulus, avagy observáltassék, 
avagy ha borokat hoznak bé, quaestus et educilli gratia, fizesse-
nek tüle. 

23. Mely szükségesek volnának ad mare Adriaticum az harmin-
czadok erectiói, az több punctumim között azt is gyakorlatossággal insinu-
áltam már ab anno 1632, azmikor voltam arra cominissióban, de 
mindekkoráig is nagy kárral, ugyan semmiben mult. Kévántatnék azért 
igen, hogy az L. articulus nc csak renováltassék, hanem ugyan in 
elfectum deducáltatnék. 

24. Instáltam volt azon is, hogy Légrádon, Dernyón és Kapronezon 

*) Karinthia. 
**) Ez a melléklet is hiányzik. 
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harminczadok errigáltattanak volna, az török sónak és reciproca keres-
kedésnek sokaságára nézve, és jóllehet még az boldog emlékezetű 
II. Ferdinánd császár urunk ö fölségétől meg volt parancsolva, mind-
azáltal némely úrnak bátorsága miatt, ugyan el köllett múlni, az jöve-
delemnek nagy kárával. 

25. Azminthogv fölöttébb nagy kárára esett azon dolog az én 
reám bizott jövedelemnek, hogy in annó domini 1647. az én hirem 
nélkül, végezés lett az ökörhajtó olaszokkal úgy, hogy egy ideig csak 
ottvaló 3 forintot adtak promiscue egy pár ökörtűi, úgymint azmennyi 
egyébaránt az juvencusoktúl járt, excludálván mindenképpen az ökörbéli 
proventust, azmely egyébaránt bizonyára nagy summára ment volna, 
azmelylyel én ekkoráig, az nálam való rejectiókat alkalmasént kifizettem 
volna és noha in anno domini 1652. nagy instantiáimra 15 krajczárral 
vétettem volt följebb Bécsben, úgymint az idevaló pénzre, 4 forintra 
számlálván egy bokor marhátúi az harminczadot, holott egyébaránt 
egy bokor ökörtül ötödfél forint odavaló pénz járna, azmely itt 5 forintot 
és 66 s Va pénzt tenne, mire nézve könnyen megítélhetni, mely nagy 
kár lett légyen ezen dolog aránt is. 

26. Azmely olaszokkal való végezés, noha az aránt látszott valami 
szűnnél valónak lenni, hogy minden esztendőben 5000 ökörre feleltek, 
hogy hajtanak, cum supplemento, hogyha negligálták volna ; de az ö 
dolgok mindenfelől ugyan csak fortély és az magok hasznokra nézendő 
ravaszság; holott ők igenis tartoznak nemcsak 5000, sőt több ökröt 
hajtani az velenczések számokra, vigore strictissimi contractus sui cum 
eadem republica initi, azholott is, azmikor azon conctractusokat be 
nem töltik, akármely mentségeket annectálnak, ezen dolgokat pedég 
mind csak arrra nézve, hogy marhájokat drágábban adhassák el. 

Jóllehet, hogyha azon progressus lenne ezen Olaszországban lévő 
marhahajtásrúl, azmelyet az nemes kamora kezdett, úgymint hogy 
megadván ugyan ők az 4—4 rénest (én az idevaló forintot nevezvén 
rhénesnek) bokrától az marhának, mindazáltal az alföldiektül is meg-
vétettnék az inductió, illyen formán igenis jó volna ; de ezen dolog, 
noha observáltatott ugyan, de csak Győrött, az kis-komáromiak és 
légrádiak nem akarván egyátaljában erre menni, sőt ők is, az olaszok 
igen is ellenezvén és igy szükséges, hogy az előbbeni jó és hasznos 
szokásra hozattassék ezen dolog, azaz, hogy az inductiótúl fizessenek 
az alföldiek. Nem hogy azért csak 5000 ökör kévántatnék Velenczében 
és az ahhoz tartozandó némely derekas városokra nyaratszaka, de 
mennyit hajtott légyen az néhai Ouollandro Matthiás, azki in anno 
domini 1636 holt meg, könnyen kitetszik az én regestumimbúl ab anno 
1630. Noha akkor békességek lévén az törökkel az velenczéseknek 
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Dalmácziára, az zadari portusra*) is 5—6, sőt több ezer ökröt is vittek 
olykor Bácsmeyyéböl és az oda lévő helyekről, az nedöezei**) harmincza-
dok által hajtott ökrökön kiviil is. Nincsen azért az aránt semmi olyas 
considerátió, mivel reá felelnek és hajtaniok szükséges, vagy akarják 
vagy nem, csak az marhában ne légyen bontakozás. Sőt hogyha bár 
csak 4000 ökröt hajtanának is, meglenne az 10,000 rhénes forint 
könnyen, sőt több is annál, az odavaló pénznek járása szerint, holott 
habár az 4000 marhának kétezerét juvencusra és az kétezrét bovesekre 
írnák is, azmely nem volna képes dolog, még úgy is 7500 forintra 
menne per 25 grossos computando. Kénáltak engem azon olaszok 
4 rhénus forinttal és 5 garassal, minekelőtte az nemes kamorára 
mentenek, azmint magok sem tagadják, sőt reá mentek volna az 3 
ezüst tallérra is örömest, de mivel én az nemes kamora híre és enge-
delme nélkül, semmit nem akartam cselekednem, úgy mentek hamar 
és nagy titkon az nemes kamorára, azhol kévánságok szerint el is 
végezték dolgokat, me inscio, magoknak nagy hasznokkal, az nemes 
kamorának pedég fölötte nagy kárával. Mely dolog aránt, mint mon-
dottam légyen azon olaszoknak az elmúlt Szt. Katalin-asszony napja 
táján Potolyban,***) hallotta fő-contrascriba Fábri János uram, úgyhogy 
azon dolog az nemes kamorának mennyi kárával, nékik pedég mely 
nagy hasznokkal lett légyen, 20,000 forintot emlegetvén és bizonyára egy 
szóval sem mondottak ellent azon dologban. Azminthogy, az elmúlt 
esztendőben is 662 ökör héjával hajtották ki azon olaszok az nemes 
kamorával tett contractusokat, azmely 5000 ökörre lévén, 4338-nál 
nem hajtván többet által. Igy lévén azért az dolog, ki nem látja azt, 
hogy azon olasz ökörhajtók az magok hasznokat nézvén, szines Ígéretek-
kel vettek légyen azon contraclusra az nemes kamorát. Igy szokott 
az dolog lenni, azmikor az régi jó szokás féretétetvén, az tisztviselők 
hirek és informátiójok nélkül vagyon, holott ennekelötte, nemhogy ilyen 
derekas, sőt sokkal alaczombb dologban is informátiót szoktanak kérni 
az régiek azoktól, azkiknek tisztekben járván, értik és tudják az circum-
stantiákat. Azmely olaszok egyébaránt az yréczi kamorára minden bokor 
ökörtül minden engedelem nélkül 5 rhénus forintot adván, egyéb acciden-
tiákon kívül az passusra nézve, miért köllene tahát itt kevésbbíteni az 
ő felsége és az nemes ország jövedelmét? azhol hasznokkal veszik az 
marhát, nem látom; holott inkább örögbéteni köllene, mivel bizonyára 
csak az maga jövedelme Carlo Miylio uramnak — azki az apaidót 

*) Zára i kikötö. 
**) Nedelicze magyar neve. 
*"*) Stájerországban Pettau magyar neve. 
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tart ja — másoknak engedvén az hajtást, 6000 forintnál jóval is föllebb 
megyen esztendőnként. 

27. Ezeket azért arra nézve írom, hogy értvén az nemes kamora, 
oly könnyen azon olaszoknak ne engedjen, mivel kitelvén már idejek, 
újabb contractust akarnak ineálni, holott az én vékony ítéletem szerént 
az közönséges régi folyásnál köllene inkább hagyni, úgyis akaratja szerént 
disponálhatván az nemes kamora azon proventussal, és meg sem köll 
azt gondolni, hogy valamely contractusért instálnának azon olaszok, 
hogyha abban az magok fortélyokat és hasznokat nem néznék, azkik 
egyébaránt ezen nemes országnak semmi hasznára nincsenek. 

28. Ezen fölyül megirott dolgokban azért nemcsak de praesenti 
statu szükséges az elmélkedés, hanem inkább az jövendőbéli hosszú 
ideig való sok fogyatkozásokat és károkat köllene méltó consideratióban 
venni. 

29. Az Berkisevnya nevü Kupa mellett való végházra rendeltetett 
summárúl való tractát, reám bizván az nemes kamara, elsőben is, circa 
diem vigesimum Novembris, szemben lévén gróf Zrínyi Miklós bán 
uram ő nagyságának Csáktornyán, proponáltam vaia ö nagyságának, ut 
certuni incerto praeferendo, mivel fölöttébb aprólékosok és csekélyek 
az oda való jövedelmek, azt az summát, amely még 26.000 tallér, bizo-
nyos condescensióra hozom vaia. De ő nagysága azt magára vállalni 
nem akarván, feleié azt, hogy rövid nap alalt -eggyütt lévén az zábráyi 
püspök uram és öregebbik Erdödi Miklós uraim ő nagyságokkal, commu-
nicálni ezen dolgot ő nagysága ezen urakkal el nem mulatta volna. 
Azmely conventusok, jóllehet akkor ö nagyságoknak, püspök uram egész-
ségtelensége miatt, elmúlt volt, azmelynek Lutbrégen köllött volna meg-
lenni. írván azért ö nagyságának bán uramnak ezen dolog felöl egy-
szer és másszor is, itt lévén nálam az tótországi követ uraim most 
Pozsonban, az gyűlésre való menetelekkort, lön ujabb emlékezet ugyan-
azon berkisevinai dolog felől, azt jelentvén ö kegyelmeknek, hogy 
légyen emlékezet ugyanazon dolog felől azon nemes országtól adott instruc-
tiójokban : mire nézve igen szükségesnek Ítélem lenni, azon dolog hogy elő-
vétettessék, nemcsak azért, hogy az én tisztem azon nagy terhtől eii-
beráltassék, hanem hogy ő l'ölsége se molestáltassék annyiszer felőle, 
és az articulusokban való insertio is szűnjék meg tandem. 

30. Az zábráyi városnak minemő indultuma légyen, iteratis viribus 
intimáltam az nemes kamorának, úgymint hogy de rebus inductis trice-
simam a concivibus suis, magok veszik bé ad reparandos muros civi-
tatis, donee nimirum muri illi restaurati fuerint. Azmely váras azért már 
sok esztendőiül fogva szedvén azon jövedelmet, sokat cselekedhetett 
volna az maga javára és jövendőbéli megmaradására nézve, de ha meg-
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tekénti ember azon varasnak falait, semmit avagy igen keveset lát 
abban, azmit köllött volna cselekedni, hanem inkább azmint szokott 
lenni, azhol jó gondviselés nincsen, romlottabbak kétség nélkül azon 
falak in praesentiarum, hogy semmint akkor voltak, azmikor azon enge-
delem és az ö fölségck kegyelmes provisiójok adatott volt. Szükséges 
volna azért, azon várastul számot venni, de hactenus perceptis in earn 
rationem proventibus regiis et erogatis. Ennekutánna pedég, inkább 
ilyen cautelával küllene élni, hogy ha még is tovább continuáltatnék 
azon dolog, hogy az ö fölsége officiálesi szedvén azon jövedelmet is, 
adnának számot róla, recognitionalibus opificum adliibitis et adminis-
tratis materialibus operis et aliis necessitatibus per eosdem cives, és 
igy successive lenne valami, de illyen formán, azmint azon váras bánik 
az dologgal, az váras sem épül soha is meg, csak arra nézve is, hogy 
azt az harminczadbéli jövedelmet mindenkor bírja, és az az jövedelem 
sem száll vissza az ö fölsége kamorajára, holott egyébaránt is az több 
jövedelemnek nem kevés kárára és impedimentumára vagyon ezen 
dolog. 

31. Az varasdi város hasonló gondviseletlenségben lévén mint az 
zábrági, noha az harminczadot nem birja, mindazáltal egyszer és más-
kor is relaxáltatván azon városnak az taxa, arra nézve, hogy épétette 
volna az város falait, ahhoz szép falui is lévén, úgymint circiter 200 
ház jobbágya, és holmi egyébb majorsága is, de ugyan mindeneket ad 
privatos et non publicos usus fordétván és bizonyára nagyobb részét 
abligui'iálván, az város keretése merő puszta, úgyhogy sok helyeken ki 
s bé járnak az emberek, és lia mely hostilitas ingruálna, ugyan semmi 
defensiójok nem lehetne. Megjelentvén azért én ezt, az nemes kamo-
rának, vaia oly választom, hogy gróf bán uram ö nagyságának köllenc 
azon dolog aránt az nemes kamorával correspondeálni. Mely dolgot 
referálván ö Nagyságának az elmúlt szt. Jakab napján együtt menvén 
ö nagyságával Varasára, és az váras kerétését is szemlélvén, találtuk 
azt, hogy nemcsak lovakon nyargalhatni azon városban, sőt napnyugot 
felől szekérrel is béméhetne ember. Azmely dolgot ő nagysága gróf 
bán uram méltó consideratióban vévén, úgy értem, hogy az elmúlt 
gyűlése alatt az nemes Tótország azt végezte légyen, hogy minden 
esztendőben ad minus 25 öl kűfalt rakjanak azon várasbeliek az kéré-
téseken. Ezen dolgot azért, ugyan mégis jó volna az nemes kamorának 
is animadversióban venni, és megkérdeni őket, hogy ekkoráig hova 
tették légyen az jövedelmeket, söt azmely taxát megengedett nékik ö 
fölsége, azt is azmely neglectusokért és elpozdorlásokért büntetést is 
érdemelvén, vennék jövendőben ezekben magokat, hogy vagyon vigyázás 
reájok, peculiumja lévén ő fölségének és az nemes kamora directiója 



•588 

alatt való, mivel azon városnak elveszésén nemcsak Tótorszáy, hanem 
ottan mindjárt Muraköz és Styriának nagyobb és jobb része periclitál-
tatnék kétség nélkül. Addálván azt is, hogy haszontalan dolog légyen 
olyan városbelieknek valamely engedelmet tenni, azhol nincsen vigyá-
zás és animadversio reájok. Azmely dolog felöl mit irt légyen Staniszló 
Simonicz uram is, az ki azon varasban lakik, mi ex signatura sub C. *) 
megérti nagyságod és kegyelmetek. Azmely varasdiak, hogyha mely 
excusáliót fognak most az követek által az nemes keinora előtt propo-
nálni, az helyes nem lehet, söt bizonyára hogy ha seriusbban nem fogja 
azon tótországi szabad várasokkal az nemes kamora az dolgot, ritkán 
várhat azoktúl mely készséget, hanem inkább akármely mentségeket 
fognak annectálni, taxájoknak relaxatiójára. 

32. Vagyon illyen difficultás is, hogy az szomszéd országbéli keres-
kedők majd bé nem mernek járni országinkban, holott főképpen Tót-
országban akárki, még az paraszt emberek közül is angariálja, moles-
tálja és arestálja őket, másoknak adósságokért. Ezen dolog is azért 
sérelmére lé \én az harminczadbéli jövedelemnek, kévántatnék az, hogy 
ne lenne más birójok az külső embereknek, az fő-fő országok biráin 
kívül. 

33. Gorup János uram ő kegyelme relátiójából irom ezt, az ki az 
eimult esztendőkben volt dicátora az nemes Vasvármegyének, sőt magam 
is gyakorta álmélkodva experiáltam, hogy minekutánna az ő fölsége 
nemes kamorájátúl rendeltetett és hittel köteleztetett dicator uraim, az 
gyűlések után kimennek az portáknak connumeratióira, azkik mellé jól-
lehet az nemes vármegyék is rendelnek magok közül bizonyos meghitt, 
főrenden való nemes személyeket, mindazáltal nem gondolván azoknak, 
conscientiájok szerént való connumerátiójokkal, és hogy az község is 
sokat szokott eltitkolni, sőt az urakra való respectus is kisebbéti az 
portáknak számokat, hanem azon dicator uraim beadván az regestu-
mokat az nemes vármegyékre, ott szokták annakutánna ujabban limi-
tálni azon regestumokat, sőt nagy részekben defalcálni is ; azminthogy 
annakutánna is alig lehet mely gyűlések az nemes vármegyéknek, hogy 
az szolgabíró uraim ne exmittáltassanak az portáknak defalcatiójokra, 
hogy habár tüzbéli, avagy mely hasonló derekas exeeptiók nem tör-
ténnek is, az mely dolog által ugyancsak az közönséges jó fogyattatik. 

34. Az török rabokkal való kereskedés nagy mindenütt az végekben, 
azkik által az kősónak és holmi partékának sokasága hozattatván ki, 
sőt ugyanazon rabok is az váltságokkal eggyütt kereskednek is ; azmely 
dolgot hasonlóképpen akarárn az nemes kamorának intimálnoin. 

*) Ez a melléklet is hiányzik. 



•589 

35. Az mcgirott dolgok azért, az külső fogyatkozásokat illetvén, 
de ha az administrátiók is considerátióban vétetnek, bizonyára azok is 
hasonlóképpen való correctiókat kévánnának. Az mely dolog felől, mi-
vel tudván azt, hogy elégséges relátiók legyenek az nemes kamorán, és 
kéváltképpen Aszalay István uram ő kegyelme visitátiója által, azok 
aránt való Írásommal nem terhelem Nagyságodat és kegyelmeteket. 

36. Látván azért az emberek, sőt érezvén is igen sok helyeken 
való excessusokat és exorbitantiákat, nem csoda, hogy ennyire való 
neheztelések és gyülölségek lévél közönségesen az harminczadosok ellen. 

Ezeket akarám azért Nagyságod és kegyelmeteknek praesenti occa-
sione alázatosan intimálnom. Datae in Nyék, die 22. Februarii, anno 
domini 1655. 

Magnificae et generosarum dominationum vestrarum servitor obse-
quentissimus. 

Daniel Rauch s. k. 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályában. 



KOVACSÖCZY FARKAS 1588. ÉVI GAZDASÁGI UTASÍTÁSA.*) 

Instructio, nobili Mathiae Nyáry, officiali in Kisfalud, prima die Octobris 
anno MDLXXXVIII. data. 

Bízván Nyáry Mátyásnak jó magaviseléséhez és gondviseléséhez, 
adtam neki ezen itt való jószágomnak, úgy mint Kisfaludnak, Dorom-
bárnak, Ompajczánalc, Felső-Diódnak és Magyar-Gáldnak tisztit és 
gondviselését illyen instructióval. 

Aminemő szokott, és törvény szerént való adói és egyéb hasznai 
az fellyülmegnevezett faluknak vadnak, azokat az urbárium szerént, kit 
neki pecsétem alatt adtam, mikor annak ideje lészen, beszedje, adminisz-
trálja és számot tartson róla. 

Az kisfaludi háznál, dorombárinál, gáláinál, aminemö búza-asztagok 
és egyébféle majorságok vadnak, azokra oly gondja legyen, hogy aminek 
meg kell tartatni, az kár nélkül álljon; ami pedig elkelni való, az is 
szerével és jó módjával keljen és mindenről jó számot tartson. 

Ugyanazon házaknál, keváltképpen penig az kisfaludi háznál, 
minden házi eszkezeket, marhákat, inventárium szerént kezéhez adtanak, 
kikre gondot viseljen, hogy semmi azokban el ne veszszen, ha mit pedig 
egy ideig elad valahová bennek, megént helyére tegye, vagy lia más 
hagyásából kell valamit valahová adni, arról commissiója legyen, kit 
magának róla magtartson. 

Fő gondviselése az majorkodásra, szántásra, vetésre legyen, kinek 
helyei főképpen Kisfaludon és Dorombáron vadnak. Ezeket mennél job-
ban lehet, szaporítsa és többítse, keváltképpen penig az dorombárit, 
holott ezután az he[lynek| bő voltáért, ugyan feles majorságot tétessen. 

Az rétekre is, akik vadnak, mind egygyütt s mind másutt, gondja 
legyen, hogy irtog[assaj és bővítse őket, főképpen penig Dorombárott 
holott minden helyeket, ki[k] rétnek valók volnának, megjárjon, meglásson 

*) E z e n u t a s í t á s n e m c s a k azé r t é r d e k e s , m e r t m a g y a r u t a s i t á s a XVI. s z á z a d b ó l 
úgy i s k e v é s m a r a d t f ö n n , d e fő leg a z é r t , m e r t s z e r z ő j e K o v a c s ó c z y F a r k a s a h í r e s 
e rdé ly i államférfiú é s humanista. 
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és amidőn hozzá érkezhcti[k], tövisektől és egyéb haszontalan fáktól 
megtisztítson, hogy amidőn ideje leszen, clcgedendő szénát takarhasson 
rólok. 

Az mely molnole*) az falukban vadnak, azokra oly gondja legyen, 
hogy semmiből meg ne fogyatkozzanak. Kész fájok legyen mindenkor az 
molnároknak, kiből ami szerszám és építés körölek kévántatik, mindjárást 
az malomnak megállása nélköl megépíthessék. Az gátokat azonképpen 
gyakorta látogassák, építgessék, hogy szakadástól megóhassák. Az mol-
nárokra is vigyázása legyen, hogy az molnok hasznát igazán beadják, 
tékozlást benne ne tegyenek, az őrlőket az molnoktól, valami hamis 
magok haszna keresésével el ne idegenítsék, igaz mértékkel éljenek és 
az molnok hasznát igazán beadják, kire hittel is kötelesek legyenek. 
Mikor az malom hasznát bemérik és megosztják, az falu birája jelen le-
gyen, és minden kimérésről ravást tartsanak, kinek egyik része az mol-
nárnál, a másik az birónál legyen, hogy az számtartás az ravásokkal 
mindenben egyezzen. 

Az minemö liszt ide bokévántatik, az hát szökségére, mind az maguk 
asztalára s mind az abrakosokéra, arról megértekezvén, idején gondot 
viseljen reá, hogy abbui fogyatkozás ne essék, kinek főképpen az molnok 
hasznából kell szerét tenni, kiben ilyen módja legyen. Valamikor ide lie, 
az hát szökségére őröltet, mindenkor vagy az biró, vagy egyik hites polgár 
legyen mellette, hogy az őrlés, módjával és szerével legyen, valamit penig 
ide beküld, azt azon biró, vagy hites polgár bemérje, az zsákokban töltse 
és számát ugyan ö maga behozza, itt benn az kulcsár kezébe adja, ki 
aszerént amennyi köböl lészen, czédulát adjon róla, mely czédulákat 
osztán az ispán, számadására erről megtartson. 

Az lábos marhára, mind öregre, apróra, oly gondja legyen, hogy 
vagy nyavolya miatt, vagy gonosz ember miatt bennek kár ne essék, 
tartásokra és őrzésekre jó gondot viseltessen. Mivelhogy penig Dorom-
hárnak bővebb határa vagyon, mind ökör, ünő és disznó barmot ott 
tartson, Kisfaludon csak annyi legyen, amennyinek haszna nélköl az ház 
szökségére el nem lehetnek. 

Mindenféle barom-majorságnak szaporítására, mint jobban lehet, 
egygyiitt is másutt is, az helyhez és az alkalmatossághoz képest gondot visel-
jen, kiknek tartásokra, aminemö gabonák kelletnek, alféléket készítsen 
és vettessen nekik. 

Az gáldi háznak és az ottvaló majorságnak gondja viselésének 
módjáról az gazda-asszonytól értsen, kitől aminemö tanulsága lészen 
felöle, ahhoz tartsa magát. 

*) Azaz: malmok. 
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Az juhokat Kisfaludon tartsa, majort és pokulárokat tartson liozzá-
jok, kikhez jó hozzálátás legyen, hogy az juhokat el ne cseréljék, meg 
ne veszessék, jól legeltessék, hasznokat is módjával vegyék, úgy hogy 
mind gyapjúkról, s mind egyéb hasznokról, illendő számot adhas-
sanak. 

Ami bárány vagy juh ide be az kohnvára*) kell, arról mindenkor 
az sáfártól czédulát vegyenek, hogy aszerént adhasson számot rólok. 

Ha minek egyebövé kelletik kelni, az szökséghez képest, arról 
commissiója legyen, kit számadásra megtarthasson. 

Ha mit építésre és egyébövé költ, minden egyből, s mind másból, 
arról commissiiót] szerezzen magának, hogy bizonyosbb számadása le-
hessen mindenekről. 

Amikor asztagot csépeltet, mindenkor az biró, vagy az hites polgár 
mellette legyen, hogy tékozlás ne eshessék benne, és az asztag szeme 
bemérése is, azok által legyen, kik ravást is tartsanak nálok róla, kik-
nek az másik fele az ispánnál álljon. 

Én hirem nélkől búzát el ne adjon, hanem mind az cséplés, s 
mind az eladás felől én tőlem várjon. 

Az szőlőkre gondot viseltessen, hogy minden müveket jól és idején 
megadassa, épitse és öregbílse őket. 

Az kisfaludi tóhoz, ki immár kész, jól hozzálásson, hallal, ha mit 
hol kaphat megrakja és kártól oltalmazza, kiváltképpen vidrától-, az 
gátját is, ahol szükség, megerősittesse, hogy valahol az viz meg ne 
fúrja és el ne járjon rajta, ki miatt az tó viz nélkül megfogyatkozzék. 
Az ompajczai tónak az gátját, bogv az viz jobban meg ne szaggassa, megótal-
mazza kerteléssel s töltéssel, mivel siet (?) a viz neki is ; ha lehet, 
még ez ősszel, ahol elmenjen, a tó felett árkot ásasson, és az viznek 
folyását arra [folyjassa. Az zugó[jára] gondot viseltessen, hogy deszkáját, 
mijét el ne vigyék róla. Az ompajczinak csenálásához, hogy szerivel 
legyen, gyakorta tekéntsen és vigyázzon. Azminemő fák az zúgójához 
kelletnek, idején megszerezze és helyére vitesse. 

Az kertekre fö gondja legyen, főképpen Kisfaludon, hogy jól hozzájok 
láthasson, kertészt, ha talál, jót tartson, mindenféle veteménvt bőven 
vettessen, hogy necsak az kohnya szökségére, esztendő által, fogyatkozás 
nélkül mindent adhasson, úgymint petrezselmet, hagymát mindenfélét 
káposztát, répát, salátát, dinnyét, ugorkát és egyebet mindenfélét, hanem 
ha lehet, egyéb hasznot is szerezhessen belőle. 

Az erdőket mindenik falu határán, akik tilalmasok, őriztesse, vágni és 
hordani senkinek az én engedelmem nélkül ne hagyja. Azonképpen az 

* T. i. konyhára. 
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vadászást is mindenütt megtiltsa, senkinek erre szabadsága és bátorsága 
magától ne lehessen. 

Azonképpen arra is igen vigyázzon, hogy az szomszédság, egyfelől 
is, az én faluim határán új foglalást ne tegyen, sőt ha valahon tettek 
volna is, kikeresse, és végére menvén nekem megjelentse. 

Az fejedelem adaját az szegénységgel idején felszedesse, hogy res-
tantiák rajtok ne maradjanak, ki miatt megkárosodhatnának. 

Az szegénységet mód néikől ne rongálja és ne háborgassa, senkit 
törvénytelen meg ne nyomorítson, hanem azon legyen inkább, hogy töb-
bitse, épitse és szaporítsa őket. 

Ha mikor törvényt teszen köztök, akik én reám veszik dolgokat, 
elbocsássa őket, addig meg ne károsítsa. 

Az szegénységet maya számára és maga dolgára, ne erőltesse és 
magának semmit se míveltessen velek. 

Az háznál Kisfaludon egy kulcsárt és gazdát tartson, az kulcsár 
az borokra viseljen gondot, az gazda egyhez és máshoz, kik kiváltképpen 
akkor vigyázzanak, mikor ö maga ott nem lehet. 

Egy majomét tartson másodmagával, ki az barom-majorsághoz és 
egyéb házi dologhoz lásson. 

Az major és pokulárok vadnak, kiknek amivel tartoznak, szokás 
szerént, arról megelégítse őket. 

Az lószekerekhez való legényeknek, amivel a szeyödség szerént tartozik, 
azt megadja nekik, de heába ne erőltesse őket, hanem aminek mi ideje 
leszen, abban szünetlen eljárjanak, hogy az költség, ki reájok és az 
lovakra megyen, meg ne haladja dolgokat és munkájokat, akit tesznek. 

ldö és az szökség szerént, amiről e kívöl más tanoltsága lészen, 
ahhoz aszerént tartsa magát, és mindenbe szorgalmatosan eljárjon, hogy 
vétek dolgába ne taiáltassék. 

Lészen fizetése ez gondviselésre : fl. 24 ; egy vég karasia posztója, 
óte, ita másodmagával; tartson egy paripát magának, kinek képes szerint 
abraka járjon, de arra oly gondja legyen, hogy bőven vettessen, hogy 
mind nekönk s mind neki legyen. 

Az vér,- or- és parázna-birságban egy forintja járjon, egyéb semmi-
nemű bírságot magának ne vegyen, hanem valami birság esik ezek 
felett, vagy törvényből, vagy egyébképpen mindenről számot tartson. 

Esztendeje kitelvén, mindenről számot adjon. 
W. Kowachóczy s. k. (P. H.) 

Eredetije az Orsz. Levéltár kincstári osztályának utasításai közt. 

Gnzdaságtöilénclmi Szemle 1898. 41 



MUNKÁCS VÁROS 1670. KÖRÜLI RENDTARTÁSA. 

Mi Báthori Zsófia, néhai boldog emlékezető Második Rákóczi 
Györgynek, erdélyországi fejedelemnek, Magyarország részeinek urának, 
székelyek ispánjának meghagyatott özvegye. 

Akarván Istennek kegyelmességébül mindenütt való jószáginkra és 
lakóhelyeinkre az mostani változó időben vigyáztatnunk és oltalommal 
lennünk, kiváltképen munkácsi városunkban, mivel sok rendbeli emberek 
laknak, hogy azok között az szép egység és városunkra való szorgal-
matos vigyázás megtartassák, annak erősségére egynehány articulusok-
ban, az mint ide alabb leíratik, parancsolatunkat adjuk ki; melyet, hogy 
minden részeiben, minden rendek és városunknak minden lakosi szor-
galmatosan megtartsanak és az szerént az jó vigyázásra magokat alkal-
maztassák, igen serio parancsoljuk és kegyelmesen kívánjuk. 

1. Mindeneknek előtte azt akarjak, hogy munkácsi városunk vagy 
jó magas erős tövises rekeszszel, vagy tövises árokkal, az mint arra ren-
delt emberink jobbnak itélik, minden haladék nélkül körülvétessék és 
azon nem több hanem két vagy három kapu alkalmatos helyen hagvas-
sék, holott az kapuk jó formában megerősíttessenek. 

2. Az városban mindjárt haladék nélkül az nemes rend között egy 
becsületes s arra érdemes ember hadnagynak választassék, kitül mind-
nyájan az egész nemesség, valakiknek az városon vagyon lakások, függ-
jön; ebbül ki nem vévén szolgáinkat is, az kik tudniillik városunkban 
telepedtek és ottan vagyon lakások. Annak az hadnagynak legyen egy 
mellette lévő vicéje, avagy strázsamestere, melytül is hasonlóképen füg-
gések legyen; az pedig az fühadnagytul értsen és várjon mindenekben. 

3. Hasonlóképen az város népe között is, kik az fühíró pálczája 
alatt vadnak, akár legyenek azok czéhesek, akár azon kivül valók, egy 
jó érdemes ember hadnagy legyen, melynek függése az bírótul legyen. 

4. Ezek mellé, a mit más keresztyén helyeken is szokás, jó tizedesek 
rendeltessenek és mind nemesség, mind parasztság vagy város népe 
között tized-számokat rendeljenek és azoknak számát előnkben küldjék 
régies rend szerént. 
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5. Mikor bizonyos dolgok végett útjuk nincsen, olyankor udvari 
gyalogjukat is az városban tartván segétségekre rendeljük az vigyázásban. 

6. Meglévén mind nemesség között s mind város népe között való 
alkalmatos tisztek, szükség, hogy az város népének hadnagya az bírótúl 
várván, az bíró az nemesség hadnagyával és udvari hadnagyunkkal 
egyetértsenek és az vigyáztatásban szorgalmatosok legyenek. 

7. Mivel az városoknak s lakóhelyeknek fűbb oltalma az Istennek 
segítségül való hívásában áll, nem akarjuk, hogy városunk népe csak 
többire barom módon keljen és nyugodjék, hanem minden estve nap-
leszállatkor doboljanak olykor, midőn az háromszori harangozást hallják 
és valakik az éczakai strázsára rendeltetnek, mind az templomhoz 
gyűljenek és ottan Istent híván segétségül, Jézus kiáltás után oszolja-
nak ki-ki rendelt helyére. Hasonlóképen reggel is idejekorán és az 
után oszoljanak ki, ki vigyázásra, ki maga dolgára. Nem kételjük, hogy 
az Istenhez buzgó emberek ezt házoknál is elkövetendik. 

8. Az hadnagyok és több tisztek erős hittel legyenek kötelesek 
hozzánk, kiknek arra legyen szorgalmatos vigyázűsok, hogy ha valahon-
nát akár nappal, akár éjjel ember jün, azokat megtudakozzák és az 
városban Lebocsátván is examinálják, micsoda járásbeliek, ki hívei. 

9. Ha valahonnét akárkinek leveleket hoznak vagy küldnek, azokat 
senki el ne merje titkolni, sem elbocsátani füporkolábnak híre nélkül, ki 
is nekünk tartozik megjelenteni. 

10. Ha valaki akár az tisztek s akár köz-rend közül valami jövő-
járót, levél-hordozót, lovast, gyalogot, vagy erdö-mező-lappangót talál, 
mindjárt élete-feje vesztése alatt tartozik a hadnagyoknak vagy bírónak 
megjelenteni, kik is fiiporkolábunknak sietve hírt tegyenek és ha olyan 
leszen kivel bírnak, úgy tartóztassák, míg várunkba 1 fel nem szabadit-
tatnak el ne bocsássák. 

11. Az városon való haszontalan lövöldözés, káromkodás és min-
den tisztátalanság sub pcona capitali megtiltassék és lia valaki akár-
mely vétken tapasztaltalik, megfogattassék és ha oly az vétek az váro-
son megbüntettessék az véteknek mivolta szerént, ha pedig oly nagy 
vétkes leszon, várunkban hozottassék s ott vegyen törvényt és büntetést. 

12. Az keresztyén anyaszentegyháztól rendelt üdnepek és isteni 
szolgálatnak szertartási minden rendek között szorgalmatosan megtar-
tassék és mindenek kiváltképen üdnepeken az vigyázókon kívül és 
azokon, kik házaknál az tüzet őrzik, az isteni szolgálatra feljárjanak, 
mert valakik külömbet cselekesznek és ellenkezőknek találtatnak, az 
ország törvénye szerént büntettetnek. 

13. Az városon minden héten kétszer az kéményeket, kemenczékrt 
41* 
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és kürtöket az tisztek megczirkáltassák és valakik gondviseletlen találtat-
nak érdemesen megbüntettessenek. 

14. Valakik ezen jó rendben kiadott parancsolatunknak ellenkezői 
vagy felbontói lesznek és az eleikben állatott tisztekhez engedetlenek, 
annyival inkább ellenkező vétkekben találtatnak ; azok érdemek szerént 
való büntetéseket elveszik, sőt az kik szabadság színe elatt nem obedi-
álnak, azok mint a hazának és városnak nem igaz tagjai minden közön-
séges város ususából kirekesztetnek in perpetuum. 

Hogy azért a feljebb megírt articulusokat és városunk javára az 
közönséges jóra nézendő minden dolgokat az feljebb megírt városunk 
minden rendbéli tagjai szorgalmatossan elkövessenek, — kegyelmesen 
parancsoljuk és az jó vigyázóknak, kiknek kegyelmességünket igérjiik. 

Sofia Báthori. 

Egykorú máso la ta az Orsz. Levéltár kinest. osztályának utásí tásai közt. 



IRODALOM. 

Közgazdasági lexikon. Közgazdasági Ismeretek Tára. Három kötet-
b e n . S z e r k e s z t i k : Halász Sándor dr. é s Mandello Gyula dr. I . k ö t e t . A b s e n t i s -
mus — Hűbériség. — Budapest 1898. Pallas irodalmi és nyomdai 
részvénytársaság. 

A Magyar Közgazdasági Társaság, melynek, közgazdasági téren 
működö, Íróinkat oly rövid idö alatt sikerűit táborába gyűjtenie, az e téren 
elért eredményeket most e nagyszabású vállalatban foglalja össze és köz-
kincscsé bocsátja. 

Bátran mondhatjuk, hogy e lexikon a magyar közgazdasági iroda-
lomban korszakalkotó munka. Magában foglalja nemcsak a szorosabb 
közgazdaságtant, hanem az államgazdaságtant, statisztikát, gazdaság-
történetet és a társadalmi politikát is; szóval összesközgazdaságiismereteink 
kincstárát képezi. Az olvasó minden keresett szó, illetve fogalomról, 
világos, objectiv és körülményes felvilágosítást nyer és a mi a legfőbb, 
mindenütt a magyar viszonyok ismertetése uralkodik. Különös gonddal van 
egybeállítva a bibliografia. Minden egyes fogalom és kérdés magya-
rázata után következik annak kimerítő külföldi' és magyar irodalma és 
legtöbb esetben levéltári forrásai. 

A lexikon gazdaságtörténeti szempontból is rendkívüli szolgálatot 
tesz. Ezen tudományágunk ma még a nagy közönség előtt úgyszólván 
egészen ismeretlen vagy homályos. A lexikon megismerteti olvasóival 
a gazdaságtörténet főbb mozzanatait, fontosabb kérdéseit és fogalmait. 

Mindazok, akik gazdaságtörténettel foglalkozni óhajtanak, most 
már e könyv segítségével sokkal könnyebben szerezhetnek áttekintést 
az egyes kérdésekről, de különösen hálásak lesznek a rendkivüli szorga-
lommal összegyűjtött nagybecsű bibliográfiái és levéltári anyagért. A 
t. szerkesztők és munkatársaik maradandó értékű munkát végeztek. 

Az egyes fogalmak közül itt csak a következőket említjük meg, 
mint amelyek reánk, gazdaságtörténészekre különösebb érdekkel bírnak : 
Adótörténet, agrártörténet, állami bányák-, erdők-, jószágok, állatstatisztika, 
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ártör tériét, ár {(forgalom, árúmeg állítási jog, bányászat-, birtokmegoszlás-, 
rendezés-, biztosítás története, czéhek és czéhrendszer, defter, depecoratió, 
devalvatió, dohány, egyházi javadalmak, erdészet története, erdöközösség, 
falu- és földközösség, földadó, földeldarabolás, földmivelés, Fuggerek, 
gazdasági egyesületek, gazdaságtörténet, Georgicon, gyümölcstermelés, hajó-
zás története, halászat, harminezad, liitbizomány, hűbériség. Természetes, 
hogy ezeken kivül is alig van fogalom a lexikonban, mely a gazdaság-
történettel össze nem függne. 

A lexikon munkatársai közül, Halász Sándor dr. és Mondello 
Gyula dr. szerkesztőkön kivül,kik közt az utóbbinak a nagybecsű biblio-
gráfiát köszönhetjük, mint olyanokat, kik gazdaságtörténeti vagy azzal 
kapcsolatos kérdéseket tárgyalnak, a következőket sorolhatjuk elő : Acsády 
Ignácz, kinek az oroszlánrész j u t o t t é munkából, mert a legtöbb, minket 
illető czikk az ő jeles tollából való, Aldásy Antal, Arató Gyula, Boncz 
Ferencz, Bernáth István, Földes Béla, Gömöry Olivér, Hensch Árpád, Land-
graf János, br. Natorp Tivadar, Navralil Akos, Szalag László, Szende 
Pál és végül Tagányi Károly, ki e lexikonban alapvető munkát végzett, 
mert czikkein kívül a lexikon összes „levéltári forrásait" ö állította 
össze. 

A Magyar Közgazdasági Társaság büszke lehet, hogy rövid fönn-
állása alatt, megértve a kor igényeit, ilyen nagyszabású s fényesen 
sikerült munkát adhat át a müveit közönségnek. P. 

Histoire des corporations de métiers. Depuis leurs origines jusqu 'à 
leur suppression, en 1791. Suivie d'une étude sur l'évolution de l'idée 
corporative au XlX-e siècle et sur les syndicats professionnels, par 
Etienne Martin-Saint-Léon. Paris 1897. 8-rét x -f- 672 lap. 

Nagyon helyesen jegyzi meg dr. Szádeczky Lajos „a czéhek törté-
netéről Magyarországon"' czímü székfoglaló értekezésében, hogy „téve-
dés azt hinni, hogy egy kaptafára készültek (hazánkban) szabályaik, 
hogy egy húron pendültek a czéhek országszerte." Annál kevésbé ké-
szültek szabályaik, szervezetük stb. egy kaptafán Európaszerte a közép-
korban és az ó-korban. Azért némi gyanúval kezdjük lapozgatni jelen 
munkát, melyben szerző ab ovo kezdi meg fejtegetéseit nem ugyan a 
régi jó szokás szerint a bábeli torony építésével, hanem Salamon király-
nak híres jeruzsálemi zsinagógájával ; azután folytatja dolgozatát a 
római iparosok kollégiumaival stb., melyekből a gallo-római hasonló 
czélú intézményekre könnyű az átmenet. És ezzel befejezi az első 
könyvnek mintegy 30 lapra terjedő első fejezetét. A második fejezet 
röviden a különféle germán és angol-szász „guild"-eknek van szentelve, 
s egy szintén rövid harmadik fejezetben a l'ranczia ipartestületek ere-
detével foglalkozik az író, melylyel (a 62. lapon) véget ér az első könyv 
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„sur l'origine des corporations de métiers." Csakhogy a tárgyalt egye-
sületekből sokaknak, mint pl. az angol vallásos és társadalmi (socialis) 
egyesületeknek édes-kedves közük van az iparegyesületekkel ; ámbár 
persze van példa reá hazánkban is (a kolozsvári mészárosoké) arra, 
hogy fraternitásból idő folytán iparos testületté alakultak. Ezeket a nem 
iparezélokra alakult testületeket nem baj fülemlíteni, ha nem igyeke-
zünk általános szabályokat vonni le egyes elszigetelt esetekből. 

A második könyvben, melynek „La corporation au Xlll-e siècle" a 
czíme már szilárd alapon kezdünk mozogni. A XIII. század közepén 
a jól ismert Étienne Boileau volt Páris városának prévôt-ja, azaz modern 
nyelven főpolgármestere 1 és hivataloskodása idején összeírta híres mun-
káját a „Livre des métiers"-t, melyet régebben (1837-ben) Depping a 
Collection des documents inédits sorozatában, újabban (1879-ben) pedig 
Lespinasse és Bonnardot a Histoire générale de Paris gyűjteményben 
adott ki. Munkájának czélja volt a párisi összes iparegyesületek szabá-
lyait, kiváltságait stb. összeírni, azokat kodifikálni, de nem teljes, mert 
pl. hogy más iparágakat föl se említsek, nincsenek meg benne a mészá-
rosok czéhszabályai, ámbár az ö czéhiik egyike volt a leghatalmasabbak-
nak Párisban. De ami megvan benne, nagy fontossággal bir tárgyunkra 
vonatkozólag s a benne található gazdag anyagot dolgozza föl szerzőnk 
második könyvében mintegy 130 lapon. Ö maga egészen nyiltan be-
vallja, hogy munkájának ezen részében kizárólag Parissal foglalkozott, 
hogy a provincziákat éppen nem méltatta figyelmére. 

A harmadik könyv az 1328-tól 1461-ig terjedő sok részben szomorú 
emlékű időköz történetét adja elő. 1349-ben a pestis dühöngött Európa-
szerte és az iparosok száma lényegesen leapadt. A franczia királyok 
továbbá ebben az időszakban folyvást rontották a pénzt, míg végre 
1357. január havában a czéhek türelmüket vesztve föllázadtak. Az ipa-
rosok félredobták szerszámaikat és fegyvert ragadva czéheik lobogói 
alatt bejárták az utczákat, hangosan követelve a silány pénz verésére 
kiadott legújabb rendelet visszavonását, mely követelésüknek a megijedt 
normandiai herczeg kénytelen vaia helyet engedni. Ez forduló pontot 
képezett történelmükben. A királyi hatalom kénytelen vaia magát a 
czéhek akarata előtt megalázni. Ezen időszakba esik még egy más 
zendülés 1382-ben és 1411-ben a Legoix-testvérek és Caboche vezér-
lete alatt a mészárosok és tímárok, vargák, cserzök stb. forrongása. 
Caboche Simon és egy forradalmár-vezér kollegája névszerint Denys de 
Chaumont mesterségükre nézve „écorcheur"-ök voltak. Szerzőnk hall-
gatásából azt kell gyanítanunk, hogy ö még mindig abban a régi nézet-

1 Skócziában, Edinburghban pL mai napig is provost a neve. 
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ben van, mintha Caboche uram és kollegája dögnyúzók (Schinder) lettek 
volna. Pedig hát tudjuk, hogy „seditionem Parisiis lanii (tehát mészá-
rosok, laniones) quos ea aetas scoriatores appellavit, moverunt." Azaz 
mészárosmester volt ő, nem „Schindcrknecht", mint azt némely „gründ-
lich" német könyv is tanítja. 

A sors számos csapásain kívül azonban ez időszak nevezetes 
még arról is, hogy több fontos királyi rendelet lön kibocsátva, me-
lyekkel újra szabályozták az iparos czéhek jogait és kötelezettségeit. 
Egy pontra különösen kell figyelmeztetnem az olvasót. Szerző mun-
kájában számos helyen bővebben merített M. d'Avenelnek néhány év 
előtt megjelent munkájából Histoire économique de la propriété, des 
salaires, des denrées et de tous les prix en général (Paris, 1894) és 
úgylátszik nem tudja, hogy adatai a legnagyobb óvatossággal használan-
dók, amint ezt Shaw az English Historical Review-ban (tavaly 1897-ben) 
kimutatta. 

A következő negyedik könyv az 1461. és 1610. közötti eseménye-
ket vázolja elég érdekesen. 1467-ben XI. Lajos a czéheknek katonai 
szervezetet és jelleget adott, 61 kompániába osztották be, tagjait egyen-
ruhába bujtatták és fölfegyverezték. Nevezetes II. Henriknek az a ren-
delete is 1540-ből, melylyel az akkor az országban használatban levő 
különféle mértékegységeket eltörülni és egy közös mértékegységgel 
helyettesíteni igyekezett, hogy ily módon a visszaéléseknek és csalások-
elejét vegye. IV. Henrik uralkodásánál fölemlíti szerzőnk, hogy a király 
számos külföldi iparágat honosított meg Francziaországban, de a bőrök-
nek magyar módra való gyártásáról egy szóval sem emlékezik meg. 

A 258. lapon meglepetés vár az olvasóra. Szerző elvégre arra 
meggyőződésre jutott, hogy miután Páris még nem a világ, könyve pedig 
„une histoire des corpotations de métiers" akar lenni egyáltalában s 
nein kizárólag „de Paris", de még „en France" sem, egy „Appendice 
aux livres I, II, III et IV" czímü toldalékot csúsztatott be az emiitett 
helyen, melyben a franczia vidéki czéhek történetét adja elő röviden 
elejétől az 1610. évig. 

A kötetnek hátralevő része, az egész munkának több mint fele 
az 1610-töl jelen napjainkig terjedő kor történetével foglalkozik. A királvi 
hatalom már a megelőző korszakban ismét lassankint túlsúlyra kezdett 
emelkedni, 1610. után pedig folyvást tért hódított, a czéhek jelentősége 
pedig persze ugyanabban az arányban fogyott, mig végre 1791-ben a nagy 
forradalom idejében az assemblée nationale egészen eltörölte őket, mely 
„40 milliót" szavazott meg — a könyvből magából nem tudjuk meg, mily 
pénzegységet kell értenünk — a mesterek kártalanítására, de ez összeg-
nek csak egy része jutott el az érdekelt felek zsebeibe s ami eljutott, az 
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is csak hosszas zaklatás, lótás-futás után lön kifizetve és akkor is csak 
„assignats" alakjában, azaz csekély értékű papiros pénzben. 

Végre a kötet utolsó negyede az iparügy, munkás-egyesületek és 
rokon tárgyak fölötti elmélkedésnek van szentelve. Szerző e tanulmányá-
ban foglalkozik a társulási eszme evolutiójával (évolution de l'idée cor-
porative de 1791. à nos jours), a testületek jelenével (devant l'opinion) 
és jövőjével (la corporation de l'avenir). 

Név- vagy tárgymutatónak semmi nyoma sincs a könyvben ; oklevél-
másolatoknak sem, ámbár a könyv nagyrészben levéltári kutatá-
sokon alapul. Kropf Lajos. 



VEGYESEK. 

Erdély adózása 1324-ben. A magyar nemzeti muzeum levéltára 
néhány év előtt, egy nagybecsű oklevélnek jutott birtokába. Egyike ez, 
ama ritka szabadalomleveleknek, melyeket Erdély Anjou-királyainktól 
kapott. A teljesen ismeretlen szabadalomlevél 1324-ben január 21-én 
kelt s azzal Károly Róbert király az egész erdélyi nemességet, mely 
Debreczeni Dózsa vajda zászlaja alatt, a lázadó Moys fia Moys ellen, a 
Kolozsvár melletti Topánál s majd utóbb a föllázadt szászok ellen, oly 
vitézül harczolt, — többrendbeli kiváltságokkal megjutalmazza. Akivált-
ságok leginkább az igazságszolgáltatás köréből valók, de két gazdasági 
érdekű is van köztük, sőt ezek éppen a legfontosabbak. Az egyik pont: 
az erdélyi jobbágyok szabad költözködését korlátozza, kimondván, hogy 
ezentúl a nemesek jobbágyai, földesuruk beleegyezése nélkül, a főurak, 
a szabad királyi városok, a sókamarák és a királyi uradalmak területén 
meg nem telepedhetnek, az elszökött jobbágyokat pedig mindenki az 
illető földesúrnak visszaszállítani tartozik. 

Egy másik pont az Erdélyben dívott régi adózást megszünteti s 
annak helyébe újat állapít meg. Addig, t. i. az egész Arpádkoron keresz-
tül, a régi királyi vármegyékben szokásos adók divatoztak, s amelyeket 
Erdélyben, mint a király képviselője, az erdélyi vajda, tisztjei által haj-
tott be. Ilyen volt : a felszabadított (libertinus) emberek adója, az úgy-
nevezett „fertő«- vagy „fél-fertő"-pénz, vagyis a forintnak egynegyed 
része vagy annak a fele. Jóval kellemetlenebb volt : a szállásadás (des-
census) kötelezettsége, a vajda vagy emberei részére, melynél fogva 
ahol azok megszállottak, annak a helynek lakosai, minden élelemmel és 
ellátással tartoztak. Ezen, helyhez és időhöz kötött élelmezésen kívül 
azonban, Erdély lakói a király, illetőleg a vajda udvarát áliandóan élelmi 
szerekkel (victualia) voltak kötelesek ellátni. 

Károly Róbert király tehát 1324-ben mind a fertó-pénzadót, mind a 
szállásadás és élelmezés kötelezettségét örökre eltörli, kimondván, hogy 
azzal a vajdának ezentúl sem az erdélyi nemesek, sem azok jobbágyai 
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többé nem tartoznak. Ki kell azonban emelnem azt, hogy itt, csakis a 
vajda hatósága alatt álló Erdélyről, vagyis a hét erdélyi magyar megyé-
ről van szó, minthogy ekkor még : a szászok és székelyele, a vajda hatal-
mán kívül állottak. 

De az 1324-iki szabadalomlevél legérdekesebb pontja az, hogy 
midőn a király ama régi adózást eltörli, egy új feltételes adózást állapít 
meg. Hogyha ugyanis — így szól az oklevél a király vagy annak 
utódai, a maguk személyében Erdélybe jönnek, akkor, de csakis abban 
az esetben, a királyi konyha ellátására az erdélyi nemesek jobbágyai, 
minden 100 udvarház (curia) után: 1 hordó (tunella) bort, 1 hízott ökröt 
(bovem pascualem), 1 disznót és a bors és sáfrány költségeire 1 márkát 
adni tartozzanak. T. K. 

Réz-, vas- és aczélkivitelünk 1607—ll-ig. A szepesi kamara jelen-
tése szerint (Bécsi közös pénzügyi ltár.) e kamara területem keresztül kül-
földre szállítottak : 

1607-ben: 145472 mázsa rezet; 2258 i ;2 mázsa vasat és aczélt 
1608-ban: 155272 
1609-ben: 138372 
1610-ben: 128772 
1611-ben: 1238 

T. S. 

» » 433072 „ » 11 V 

» 11 483072 1> » V 

» » 3178 » » 11 

» » 3125 » » » 



GAZDASÁGTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ. 

A „MAGYAR GAZDÁK SZEMLÉJE" 1898. évi november—deczember havi 
számainak gazd. tört. érdekű közleménye : Milhoffer S. Papirosbuza ; közli a magyar 
búzaárakat a pesti piaczon 1791-től 1897-ig, ugy szintén a franczia (1202-töl), az 
angol (1600-tól) és a porosz (1624-töl) búzaárakat is 1880-ig. 

A „KÖZGAZDASÁGI SZEMLE" 1898., évi augusztus—novemberi füzeteinek 
gazd. tört. érdekű közleményei : Navratil Á. Az értékről. I. II. — I r o d a l m i 
S z e m l e . Dr. Körösy J. A felvidék eltótosodása. — Dr. Halász 8. és Dr. Mondello 
Gy. Közgazdasági Lexikon. I. — S t a t i s z t i k a i É r t e s í t ő . A nemek aránya a 
mult századokban. — K ö n y v s z e m l e . IX. Gazdaságtörténet. 

AZ „ERDÉLYI GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE" (az „Erdélyi Gazda" 
különrovata) 1898. évi utolsó számának tar talma: Gr. Künn G. Paczali leltár 1629. 
j anuár 4.-ről, (folytatás és vége). — Barabási J. Jobbágy-kezeslevelek 1637—46-ból 
— Koncz J. BánfTy Dénes kolozsvári főkapitány rendelete Kolozsvár városa nemesei-
nek és katonáinak 1673. nov. — Benedeki István tudósít ja Teleki Mihályt 1687. 
szept. 19. a Szebenben levő buza, cserép és téglák felöl. — Teleki Mihály rendeli 
t iszttartójának, hogy Bethlen Miklósnak 1000 köböl búzát adjon. 1689. máj. 21. 

AZ „ERDÉLYI MUZEUM" 1898. évi szeptember—deczember havi füzeteinek 
gazd. tört. érdekű közleményei : Dr. Király P. Napoca (a rómaiak Kolozsvára) ; 
leirja a város beléletót. — Szádeczky L. közli egy multszázadi írónak Szeles János-
nak „Székelyudvarhely története" czirnü müvét, mely a város gazdaságtörténetéhez 
sok érdekes részlettel járul I.—IV. — Téglás G. Az erdélyi Érczhegység délkeleti 
felének őskori védmüvei és legrégibb lakossága. I. II. — K ü l ö n f é l é k . Dr. Finály 
G. Két római felirat Kolozsvárról, főleg Napoca népességéhez. — U j k ö n y v e k . 
Ürmössy L. Kolozsvár kereskedelme és ipara története. 

Á „SZÁZADOK" 1898. évi november—deczember havi gazd. tört. érdekű köz-
leményei : Kollányi F. Magyar ferenczrendiek a XVI. század első felében. VI. VII. 
— T ö r t é n e t i i r o d a l o m . Thúry ./. A székelyek eredete. Ism. : gr. Künn G. 
— Szentkláray J. A csanád-egykázmegyei plébániák története. Ism. : Márki S. — Dr. 
Békefi R. A pásztói apátság története. — Dr. Ortvay Tivadar. Pozsony város törté-
nete. Ism. : ICosutány J. 

A „ZEITSCHRIFT FÜR SOCIAL- UND WIRTSCHAFTSGESCHICHTE" 1898. évi 
VI. évfolyamának minket érdeklő közleményei : J. Hartuny. Egy német kereskedőház 
titkos könyvéből a XVI. században czimmel, az A. Hang, II. Langenauer és M. 
Link-féle augsburgi kereskedő czég titkos könyveit 1532—62-ig dolgozza föl. Ebből 
látjuk, hogy a czég 1560-tól kezdve működését Magyarországra is kiterjesztette s 
Beszterczebánván tekintélyes réz- és ezüst-üzletekbe bocsátkozott s a rezet aztán 
Krakkón és Danzigon át Antwerpenbe szállította. Közben a magyar forint akkori 
értékéről is értesülünk. — M. Krol. A Baikálon tuli bur já tok nemzetségi és családi szer-
vezete. Tanulságos analógiául szolgálhat az ősmagyar nemzetségi szervezet megisme-
réséhez. — K. Schalk. 100 év Mödling város történetéből 1437—1543. — C. Koehne. 
Zsigmond királyunknak, mint német császárnak egyházi reformjairól. 

A „NUOVA ANTOLOGIA" 1898. évi deczember 1-iki (647.) füzetében a hires 
kriminalista Cesare Lombroso „Perchè fu grande Venezia ?" czim alatt, azt a 
minket is érdeklő kérdést fejtegeti, hogy a középkori Velencze micsoda lélektani 
s egyéb okoknak köszönhette nagyságát. 
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SZAKMUTATÓ 
A MAGYAR GAZDASÁGTÖRTÉNELMI SZEMLE ELSŐ ÖT ÉVI 

1894—1898. TARTALMÁRÓL.*) 

I. Elmélet. A magyar gazdaságtörténet elmélete •• 47. 294. 
II. Irodalom. 1. Irodalmi emlékek: 277. (1791). — 2. Könyvismer-

tetések : 135—142. 198—203. 292—302. 324—320. 329. 330. 332. 333. — 3. Folyó-
iratok szemléje (1896—1898): 335—368. — 4. Levéltári kutatások : 325. 
331.334. — 5. Könyvészet : 229. (1850—85). — 230. (I860— 75). — 107.148. 
(1893/4). 

III. Területi statisztika. 1. M egyék és városok területe: 82. 
(1845—17). — 2. Városok, mezővárosok, falvak, puszták száma: 82. (1815—47). 

IV. Xépcsségi statisztika. I. .általánosságban : 135. (1720/1). — 
2. Népszámlálás : 132. (1787). — 82. (1845-47). — ' 3. Nemzetiség szerint : 
82. (1845—47). — 4. Vállás szerint : 82. (1845-47). — 5. Nemesség : 222. (1642). 
— 132. (1787). —82 . (1845-47) . — 6. Polgárság: 103. (1696). — 188.'(1705. körül). 
— 22. (1720). — 23. (1721/2). — 332. (1777). —'l33. 134. (1828). — 82. (1845—47). — 

7. Jobbágyság : 22. (1720). — 23. (1721/2). — 45. 80. 205. (1780). — 132. (17S7). 
— 133. 134. (1828). — 82. (1845-47). — 8. Zsellérek: 133. 134. (1828.) — 82. 
(1845—47). — 9. Cselédek: 133. 134. (1828). — 10. Foglalkozási statisztika: 
197. (1839). — 11. Lelkészek: 132. (1787). — 12. Honorácziórók : 132. (1787). 
— 133. 134. (1828). — 13. Vjonczok : 82. (1840). — 14. fí ab ok : 82. (1831—40). 

V. Lakóhelyek statisztikája : 1. Összes házak: 133. (1828). — 82. 
(1845—42). — 2. Városi házak s telkek: 22. (1720). — 23. (1721/2). — 134. 
(1828). — 82. (1845-47). — 3. Jobbágytelkek : 23. (1721 22). — 45. (1780). — 
82. (1845—47). 

VI. Agrártörténet: 1. Birtokjog : C. (IX—XIX. század). — 2. Gazda-
sági szokásjog : 114. (1551—53). — 262. (Í656). — 272. (1680). — 3. Földközösség : 
292. 300. — 10. (Az Ó-kortól-1848-ig). — 243. (1379). — 84. (1578). — 129. 
(1725—70). — 130. (1726). — 37. (1822). — 4. Nemesi birtokok összeírása: 
82. (1845-47). — 5. Uradalmak története: 149. 293. (1307—1778). — 127. 
(1560-1719). — 92. (1575). — 125. (1680—1771). — 53. (1720-1870). — 111. 
(1728—52). — 136. (XIX. száz.). — 6. Polgári birtokok összeírása : 22.(1720). 
— 23. (1721 22). — 134. (1828). — 7. Városok története: 201. (XIII—XIX. száz.) 
— 8. (1241—1848). — 48. (1260-1461). — 155. (XVI. száz.). — 225. (1518). — 
214. (1555). — 103. (1696). — 141. (1699—1850). — 188. (1705. kör.). — 150. 
(1740-1823). — 152. 1755). — 80. (1807). — 8. Községi kiváltságok : 242. 
(XIII—XIX. század) — 9. Úrbéri birtokok összeírása: 22. (1720). — 
23. (1721/2). — 45. 86. 205. (1780). — 133. (1828). — 82. (1845-47). — 
10. Urbáriumok: 85. (1448). — 39. (1680). — 24. (1646). — 59. (1676-1681). — 
11. Urbériség: 40. (1564). — 163. (1627). — 264. (1667). — 267. (1669). — 206. 
(1681). — 99. (1724-85). — 55. (1725). — 12. Bobot/egyek : 42. — 13. Tele-
pítés: 227. (1639—42). — 24. (1646). — 173. (1671). — 301. (XVIII.). — 50. 
(1730—1861). — 150. (1740—1823). — 14. Határőrvidék : 241. (1578—1583). — 
15. Parasztlázadás : 295. (1437). 

•) M szakinulatu, először is az alább fölsorolt és sorszámmal ellátott közlemények folyószámalra 
utal, a zűrjeibe tett számok pedig, az illető közleményben foglalt adatok évét vagy korát jelölik, oly módon, 
hogy az egy tárgyra tartozó közlemények időrendben vannak fölsorolva. 
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VII. Gazdaságtörténet általánosságban : 1. Közgazdasági t Urte net : 
2. (1720). — 52. (1720—40). — 152. (1755). — 2. Mezőgazdasági 'történet: 
(IX—X. száz.). — 8. (1241—1841). — 138. 200. (XVI—XVIII. száz.). — 51. (15(10 
1005). 1 10. (1707—1802). — 3. Gazdasági utasítások : 31. 32. (1504). — 115. 
(1570). — 247. (1584). — 248. (1588). — 101. (1014). — 162. (1010). — 09. (1020). 
— 120. (1027). — 15. (1034). — 39. 105. (1030). — 160. (10(10 körül) — 200. 
(1008). — 04. (1070 körül). - - 209. (1073). — 20. (1084.) — 88. (1008). — 180. 
(1704). — 192. (1710). — 83. (1715.) — 75. 125. 127. (1710). — 286. (1752). 
89. (1782-84). — 30. (1793). — 4. Udvari rendtartások : 274. (1082). — 
5. Kamarai rendtartások : 160. (1608). — 254. (1020). — 222. (16S6—98).— 179. 
(1086—1700). — 218. (1000). — 189. (1705). 6. Urasági, rendtartások : 34. 
(1500 köriil). — 119. (1024). — 68. (1001). — 280. (1731). — 283. (1730). — 284. 
(1771).— 7. Közbirtokossági rendtartások: 62. (1065). — 63. (1674). — 
8. Városi rendtartások : I5(i. (1475).— 117. (1503). — 81. (1613). — 119. (1624). 
— 256. 314. (1634). — 121. (1652). — 168. (1650). — 268. (11.70. körül). — 275. (1680). 
— 9. Falurendtartások: 164. (1628). — 10. Gazdasági egyesületek: 232. 
(1760—72).— 315. (1817). — 76. (1828-41). — 11. Gazdásági vezér férji «.ink : 
Tessedik Sámuel: 78. (1768—1820). — Széchenyi István gróf: 76. 139. 
(1828—48). — 12. Gazdasági szakoktatás : 324. 328. 

Tili- Vötdmivelés története: 1. Gazdasági rendszer : 9. (1768—71.) — 
290. (1770) — 2. Földkiigazitasok : 87. (1072). — 3. Sáskaj órások : 7. (1232— 
1891). — 4. Szántóföldek összeírása: a) adó alá esők: 22. (1720). — 23. 
(1721/2). — 86. 205. (1780). — 133. 134. (1x28). — b) összes szántóföldek : 82. 
(1845—47). — 5. Rétek és kaszálók összeírása. : a) adó alá esők: 22. (1720).— 
23. (1721/2). — 80. 205. (1780). — 133. 134. (1828). — b) összes rétek ós kaszálók: 
82. (1845—47). 6. Legelök összeírása. : 82. (1845—47). — 7. Terméketlen föl-
dek összeírása: 82. (1845-47). 8. Vetés összeírása: 23. (1721/2). — 133. 134. 
(1828). — 9. .íratás: 38.(1657). — 10. Termés összeírása és becslése : 1. 
(1574). — 23. (1721 2). — 133, 134. (1828). — 11. Gabona csépi ctés : 157. 1571. 
— 12. Gabonakivitel : 219. (1585—1587). 95. (1502). — 13. Gabonatizedelés : 
157. (1572—1605). — 14. Burgonya: n o . (1767—1815). — 15, Dohánytermesz-
tés : 237. (1576-1787). — 16. Dohányösszeirás : 23. (1721/2). 

IX. Szölömivelés története : l. Hegyközségi rendtartások : 73. (1625). 
— 28. (1653). — 14. (1604). — 33. (1700). — 77. (17Í2). — 281 (1732). — 2. Szőtök 
összeírása: a) adó alá esők: 22. (1720). — 23. (1721/2). — 86. 205. (1780). — 
133. 134. (1828). — b) összes szőlők: 82. (1845—47). — 3. Szőlőművelés : 61. 
(1560). — 174. (1673). — 122. (1677/8). — 61. (1702—170S). 4. Szüret : 306. (1558). 
— 221. (1748). — 5. Boraszat: 4. (Az ó-kortól—lSlS-iy.) — 6. Bortermés : 97. 
(1501—061. — 7. Bortizedelés : 157. (1571—1605). — 182. (1700. — 8. Bor-
kereskedés: 209. (1522). — 9. Borkivitel: 41. (1578—1616). — 307. (1637—41). 
— 220. (176,2). — 10. Italmérés: 50. (1641). , 

X. Állattenyésztés története: 1. , illatösszeirásolc : 23. (1721 2). 
133. 134. (1828). — 2. Majoros utasítása : 169. (1660 körül). — 3. Pásztorok : 
145. (1330). 4. Juhászok: 210 (1606 1704). — 195. (1725). — 5. Marhavész: 
36. (1717). — 6. Marhakivitel: 216. (1270—1706). — 217. (1545 körül). — 215. 
(1605). — 260. (1617). — 233. (1605). — 128. (1725). — 7. Lótenyésztés : 213. 
(1554). — 305. (1564). — 35. (1635 körül). — 147. (1640 kiirül). — 259. (1616). — 
79. (1655). — 8. da h tenyésztés : 66. 70. (1648). — 30. (1703). — 9. Bárá.ng-
tizedelés : 157. (1571). — 10. Baromfitenyésztés ; 235. (1400). 

XI. Kertészet története : 1. Kertek összeírása: a) adózók körtei: 133. 
134. (1828). — b) összes kertek: 82. (1845—47). — 2. líertmivelés : 176. (1682). 
— 288. (1766). — 291. (1770). 

XII. Selyemtenyésztés története: 231. (1700—26). — 151. (1765—71).— 
49. (1781—1S48). 

XIII. Méhészet története : 1. Méhkasok összeírása : 23. (1721 2). — 
2. Méhtenyésztés: 67. (1740). — 201. (1770). 3. Méh tizcdelés : 157. (1572— 
1605). 4. Viasz: 310. (XIII. század). — 304. (1624). 

XIV. Erdészet története : 1. Lrdök összeírása: a) adózók erdei: 133. 
134. (1828). — b) összes erdők: 82. (1845—47). — 2. Er dől nivelés : 142. (1015— 
1867). — 212. (1562). — 113. (1742-1830). 3. Erdőrendtartások: 273. (1680 
körül). — 287. (1753). 
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XY. Vadászat története: 04. (1157). — 145. (1*264). — 11. 106. (1520). — 
27. (1560/1). 

XVI. Halászat törtenete: 155. (XVI. század). — 66. (1641). — 96. (1660 
körül). — 57. (1738). — 285. (1745). 

XVII. Vízszabályozás története: 239. (XVI—XVIII. század). — 137. 
(1816- 46). — 139. (1828-48). 

XVIII. Bányászat története: 1. Bányamivelés : 158. (1606). — 253. 
(1619-21). — 2. Aranybányászat : 310. (XIII. század). — 303. (1676—98). — 
187 . (1705) .— 23. (1721/2). — 3. Eziistbá'n/ászat : 310. (XIII. század). — 
4. Higanybányászat: 304. (1624) — 185. (1703). — 5. Rézbányászat: 323. 
(1607—11). — 185. (17(13). — 6. Sábám/ászát : 207. (1491). — 211. (1516). — 
249. (1591). — 257. (1639). — 171.(1664/5). — 7. Vasbányászat : 323. (1607 — 11). 
271. (1679). — 191. (1710). — 8. Kőbányászat: 284. (1710 körül, 1771). 

AMA". Gazdasági ipar története : 1. Czukoripar : 203.(1790—1848).— 
2. Malomipar: 93. (1587 -89) . — 172. (1670). — 58. (1698). — 127. (1719). — 
8. Malmok összeírása : 23. (1721/2). — 4. Pálinkafőzés : 270. (1678). — 126. 
(1719). — 5. Páliukafözdék összeírása: 23. (1721/2). — (». Sörfőzés: 170. 
(1664). — 270. (1678). — 190. (1706). — 126.(1719). — 7. Sörfőzdék összeírása : 
23. (1721/2). 

XX. Ipar története : Iparosok összeírása: 133. 134. (1828). — 107. 
(1839). - 82. (1845—47). — 2. Iparosok jövedelmeinek összeírása : 22.(1720) 
23. (4721/2). — 3. Gyáripar: 108. (1771—74). — 100. 1771—95). — 4. Kézmű-
ipar: 302. (1342—1:0). — 224. (1702). — 108. (1771—74). — 109. (1771—95). — 
5. Czélt,szabályok : 244. (1446). — 156. (1475). — 252.(1618—53). — 172. (1670). 
174. (1673). — i78. (1686). — 180. (1695 körül). — 278. (1705). — 193. (1717). — 
195. (1725). — 284. (1740 körül. 1771).— 288. (1766). — 0. Aranyművessé:/ : 187. 
(1705). — 7. Bőripar: 311. (XIV. század). — 313. (XV!. század). — 123. (1684). — 
8. Posztóipar: 227. (1689—42). — 167. (1651). — 9. Papírgyártás : 240. (1568). — 
10. Salétromipar : 279. (1705). — 317. (1707). — 11. Vászonipar : 282. (1737). 

XXI. Kereskedelem története : 1. Kereskedők összeírása : 133. 134. 
(1828). — 197. (1839). — 82. (1845—47). — .2. Kereskedők jövedelmeinek 
összeírása,: 22. (1720). — 23. (1721/2). — 3. Általános kereskedelmi viszo-
nyok : 240. (Krisztus c. 2000). — 302. (1842-90). — 234. (1441—70). — 152. (1755). 
4.' Egyes városok kereskedelme: 48. (1260 -1161). — 141. (1700—1850). — 
5. Kereskedelmi kiváltságok és rendtartások : 244. (1446). — 156.(1475).— 
258. (1648-1648). — 167. (1651). — 258. (1678). — 178. (1686). — 181. (1699). — 
184. (1703). — 278. (1705). — 194. (1723—25). 6. Kereskedelmi társulatok: 244. 
(1446—1636). — 156. (1475). — 225. (1518). — 102. (1665). — 181. (1699). — 141. 
(1699—1850). — 184. (1703). — 194. (1723—25). — 7. Külkereskedelem : 48. 
(1260—1461). 216. (1279-1706). — 310. (XIII. század). — 311. (XIV. század). — 
100. (1378). — 217. (1545. körül). — 41. (1578-1616). — 219. (1585—1587). — 95. 
(1592). — 299. (XVII. sz.). — 215.(1605). — 323.(1607—11). — 304. (1624). — 255. 
(1625). — 263. (1665). — 175. (1680-1688). — 181. (1699). — 220. 224. (1702). — 
— 194. (1728—1725). — 128. (1725). — 152. (1755). — 8. Vámpolitika : 216. 
(1279 — 1706). — 219. (1585. 1587). — 95,. (1592). — 215. (1605).— 175.(1680. 1688). 
220. 224. (1702). — 152. (1755). — 9. Áruforgalom: 5. (XV. XVI. század). — 
44. (1660 körül). — 43. (XVIII. század). — io. Ara forgalmi kimutatások: 
183. (1701). — 18. (1783/4). — 19. (1735). — 19. (1736). — 20. (1737). — 20.(1788). 
21. (1739). — 196. (1741). — 74. (1743). — 90. (1752). — 17. (1794/5). — 11. Har-
minczad : 5. (XV. XVI. század). — 238. (XVI. XVII. század). — 143.(1558. 1597). 
— 261. (1655). - 44. (1660. körül). — 12. Harm inezad-utasítások : 177. 
(1685). — 13. Borkereskedés : 209. (1522). — 14. Borkivitel: 41. (1578—1616). 
220. (1702). — 15. Borkereskedés : 311. (XIV. század). — 123. (1684). — 
16. Gabonakivitel : 219. (1585—87). — 05. (1592). — 17. Marliakivitel : 210. 
(1279—1706). - 217. (1545 körül). — 215. (1605). — 260. (1647). — 233. (1695).— 
128. (1725). — 18. Posztókereskedés: 167. (1651). — 19. Viaszkivitel: 310. 
(XIII. század). — 304. (1621). — 20. Vászonkereskedés : 282. (1737). 

XXII. Közlekedés története : 1. Fuvarozás : 312. (XIV. század). — 
180. (1695 körül). — 2.. Ha jézus : 193. (1717). — 3. Ilid-vámok: 208. (1409). 
251. (1614). — 4. Posta: 154. (1528—58). — 153. (1622 -42). — 309. (1678-83). 
- 321. (1690—1813). 236. (1703—11). — 5. Postarendtartásuk : 166. (1641). 



•6 

X X I I I . Jrtörténet: 1 Árszabások : 2G. (1588—1807). — 245. (1503). — 
13. (1009). — 131. (1735). — 65. (1741). — 98. 101. (1812). — 2. Becsütari fa : 
218. (Um). —3. Jovedele/n-kimutabások : a) országos; 71. (1180). — 116. (1580). 
179. (lOSO—17(H)). — b) egyházi : 71. (1180). — 12. (1581—84). — 16. (1785). — 
c) nemesi ; 85. (1448). — 93. (1587—89). — 92. (1575). — d) polgári : 22. (1720). — 
23. (1721/2). — 134. (1828). — 82. (1845—47). — e) jobbágyi jövedelmek: 22.(1720).— 
23. (1721/2). — 133. (1828). — 82. (is»5—47). — 4. Munkabérek : 223. (1008—52). — 
144. (1828). — 5. Terményárak : 82. (1S45—47). — 0. Gabonaárak : 29. (Kiss— 
1800). — 112. (1730—1812).'— 7. Kenyérárak: 112. (1730—1812). — 8. Élel-
mezés : 245. (1503). — 6G. (1033). — 60. (1707). — 124. (1718). — 9. Italmérés : 
5G. (1041). — 10. Ínség: 36. (1710—19). — 11. Mértékek: 319. — 40. 14G. 
(XVI. század). — 214.'(1555). — 91 (1507). — 228. (1582—90). — 105. (1710). 
104. (1715—201. — 12. Árfolyamok: 31G. (1093—1702). 

XXIV. Közegészségügy és közbiztonság története: 1. Pestis: 3G. 
(1710—19). — 283. (1739). — 2. Tűzrendészet : 289. (1770). 

XX V. 1. Pénzügy történet : 1. Adózás : 322. (1324). — 54. (1308.1394.1390. 
1397). 318. (1427—1522). — 54. (1437—1470). — 310. (1450 körül). — 54. (1494. 
1507. 1562). — 2. Adószedők utasításai, : 118. (1000). — 72. (1081). — 80. (1S07). — 
35. Adóösszeirások : 23. (1721/2). — 133. (1828). — 82. (1845—47). 4. Monopó-
lium: 233. (1695). — 237. (1099-1704). — 279. (1705). — 5. Tizedszedök uta-
sításai: 157. (1571—1000). — 159. (1GOO). — 2G5. (1007). — 276. (1697). — 182. 
(1700). — 6. Pénz és pénzverés: 250. (1008). — 316. (1093—1702). 

XXl'I. Miteiiigy története: 1. Általánosságban : 202. (XVTII.— XIX. 
század). — 2 . Á l l a m a d ó s s á g o k : 185. (1703). — 3. Polgárok és jobbágyok 
adósságainak összeírása: 23. (1721 2). — 4. Takarékpénztárak : 199. 
(1S40—!Í0). — 5. Uzsora : 204. (1453-88). 

Ö s s z e á l l i l o t l a : Tagányi Károly. 



TARTALOM. 

J. 1894. ÉVFOLYAM. 

T. Értekezések. 

1. Acsády Iynâcz : Nógrádmegye termése 1574-ben. 
2. — A magyar gazdasági élet 1720-ban. 
3. Galgóczy Károly: Adalékok Magyarország ^mezőgazdasági történetéhez, a hon-

foglalás első korszakából. 
4. Dr. Herczegh Mihály : A bortermelés hazai fejlődése. 
5. I f j . Kemény Lajos : A kassai harminczad története a XVI. század vegéig. 
<>. Dr. Pólya Jakab: A magyar birtok- ós örökjog fejlődése. I. II. 
7. Dr. Ro'diczky Jcn 'i : A sáskajárások történetéhez. 
<8. Szüts Mihály: Dcbrcczen mezőgazdasági története. 
1). Tagányi Károly: A hármas nyomású rendszer behozatala Erdélyben. 

10. — A földközösség története Magyarországon. 
11. 'Phallóczy Lajos: Lamberg Kristóf, I. Ferdinánd király fövadászmestere Budán. 

11. Adatok. 

12. Az esztergomi érsekség jövedelmei 1581 —1584. Közli: Acsády lgnácz. 
13. Régi árviszonyok. Közli : Acsády lgnácz. 
14. Régi szőlőhegy-szabályzat. Szőllős-Ardó. Közli : Hermann Antal. 
15. 1. Rákóczy György gazdasági utasí tása a gyulafehérvári tiszttartó részére. Közli: 

Koncz József. 
10. Római és görög katholikus érsekségek és püspökségek átlagos évi jövedelme a 

múlt század végén. Közli : Kőszegiig Sándor. 
17. Magyarország áruforgalma 1794—1795-ből. Közli: Kőszeghy Sándor. 
18. Magyarország áruforgalma 1733—34-ben. Közli: Kőszeghy Sándor. 
19. Magyarország áruforgalma 1735 és 1730-ban. Közli: Kőszeghy Sándor. 
20. Magyarország áruforgalma 1737 és 1738-ban. Közli: Kőszeghy Sándor. 
21. Magyarország áruforgalma 1739-ben. Közli: Kőszeghy Sándor. 
22. Magyarország 1720. összeírásának eredményei. Közli: Kőszeghy Sándor. 
23. Erdély összeírása 1721—1722-ben, 3 táblázatban. Közli: Kőszeghy Sándor. 
24. Lipcsey Zsigmond orosz telepesei Mármarosban. Közli : Kőszeghy Sándor. 
25. Gazdasági viszonyok Thököly Imre fejedelem uradalmaiban 1684. I. II. Közli: 

Léhoczky Tivadar. 
20. Adatok árszabályzatunk történetéhez. Közli : Léhoczky Tivadar. 
27. Zrinyi Miklós vadasáról 1500—1. Közli: Dr. Merényi Lajos. 
28. Egy XVII. századi magyar hegyközség törvényei. Közli : Pettkó Béla. 
29. Mosonvármegyei gabonaárak 1688—1800-ig. Közli: Dr. Rodiczky Jenő. 
30. Juhtcnyésztési utasítás gróf Fostetieh György uradalmaiban 1793. Közli: Rnisz 

Gyula. 
31. Kanizsai Orsolya: Nádasdy Tamás nádor nejének gazdasági ulasitása Zelo 

Jakabhoz 1564. Közli: Szamota István. 
32. Ugyanannak gazdasági utasítása Giczi Farkashoz 1564. Közli : Szamota István. 
33. 11. Rákóczy Foroncz szabályzata a hegyaljai szőlőmivclésröl. Közli : Szamota István. 
34. A fogarasi uradalom rendtartása a XVI. század közepéről. Közli : Szamota István. 
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35. Milyen lovat kivánt I. Rákóczy György? Közli: Szamota István. 
36. Az erdélyi főkormányzók rendeletei a pestis, marhavész és éhínség meggátlására 

1710—9. Közli: Dr. Szádcczky Lajos. 
37. Az első foglalás szabályozása az aranyosszéki Bogállion. Közli : Tagányi Károly. 
38. Tanuvallatás az 1657. évi aratás kezdetéről. Közli : Tagányi Károly. 
30. Rozgony. Urbárium, inventárium és a tiszttartó instrúkeziója 1636-ban. Közli : 

Virágh Elek. 

III. Vegyesek. 
40. Régi gabona- és bormértékek. (tk.) és Acsúdy Ignácz. 
41. Borkivitelünk Lengyelországba 1578—1616. (tic.) 
42. Erdélyi robot-jegyek. Treichel Sándor. 
43. Régi áruforgalmi kimutatásainkhoz, (tk.) 
44. Csepregi T. Mihály kolozsmonostori harminczados punklumi a harminczadokról. 

Koncz József. 
45. A jobbágytelkek száma 1780. tá ján, (tk.) 
46. Czigányok mint fejedelmi adomány tárgyai, (tk.) 

II. 1895. ÉVFOLYAM. 

I. Ér tekezések. 
47. Aesády Ignácz •• A magyar gazdaságtörténet feladatai. 
48. Fest Aladár: Fiume kereskedelme a középkorban. I. 11. 
49. Karlovszlcg Endre: A selyemtermelés története Erdélyben 1848-ig. Hivatalos 

adatok alapján összeállítva. 
50. Lehoczky Tivadar : Német telepítések Bcregmegyében. 
51. Márki Sándor dr. : Arad vármegye őstermelése az erdélyi fejedelmek korában. 
52. Pólya Jakab dr. : Gazdasági viszonyaink a XV1U. század első felében. 
53. Reizner János : A mindszent-algyői uradalom történetéből. 
54. Thallóczy Lajos : Adatok a magyar pénzügyi kezelés történetéhez. 

II. Adatok. 
55. Az urbériség első rendezése 1725-ben Tolnamegye által. Közli: ab. 
56. A bethleni italmérés szabályozása 1641-ben. Közli: a. — o. 
57. A halászat történetéhez. Közli : I. J. 
58. Vasmegyei malmosgazdák kartelje. 1698-ból. Közli: 7. J. 
59. Az ónodi várhoz tartozó czigány jobbágyok összeírása. Közli: József Fóhercziy 

0 F'ensége. 
60. II. Rákóczi Ferencz konyhájára való élés. Közli: i f j . Kemény Lajos. 
61. A szőlőművelés történetéhez Abauj vármegyében. Közli: i f j . Kemény Lajos. 
62. A nagyszöllősi közbirtokosok végzései. Közli : dr. Komáromy András. 
63. A nagyszöllősi földesurak gazdasági rendtartása 1674-böl. Közli: dr. Komáromy 

András. 
64. Gróf Bethlen Miklós gazdasági utasítása. Közli : Koncz József. 
65. Az 1744. évi erdélyi árszabás. Közli : Koncz József. 
66. I. Rákóczy György gazdasági rendeletei. Közli : Koncz József. 
67. Régi méhészeti tanácsadó. Közli : Köszeghy Sándor. 
68. Keszthelyi rendtar tás 1661-ből. Közli : Köszeghy Sándor. 
68. Kapy Zsigmond gazdasági utasítása. Közli : Köszeghy Sándor. 
70. i. Rákóczy György rendelete juhászata ügyében. Közli : K. S. 
71. A magyar főpapok s a magyar király jövedelmei 1186-ban. Közli: dr. Kii/fer Béla. 
72. XVII-ik századi megyei utasítás az adó kivetéséről. Közli : Lehoczky Tivadar. 
73. A munkácsi Páli nevű szőlőhegy 1625-iki szabályzata. Közli: Lehoczky Tivadar. 
74. Magyarország ki- és beviteli forgalma az 1743. évben. Közli: Köszeghy Sándor. 
75. Az alsó-lendvai urad. tisztség utasítása 1719-ből. Közli : Dr. Merényi Lajos. 
76. Széchényi István gróf és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Közli : Paikcrt 

Alajos. 
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77. A pannonhalmi főapáiság 1712-bon kiadott rendelete hegymesterei számára. 
Közli : Dr. Récsey 1 'ictor. 

7S. Tossedik Sámuel adomái, önéletírásának megvilágításához. 1. 11. Közli : Ruisz 
Gyula. 

79. 11. Rákóczy György egyik ménesének összeírása. Közli: Dr. Szilágyi Sándor. 
80. Debreczennek az 1807-ild országos segélyre vonatkozó intézkedései. Közli : Sziits 

Mihály. 
81. A dcési nemesség és polgárság közti egyezség 1613-ban. Közli : Tagdnyi Károly. 
82. Tormai Károly statisztikai táblái az 1815—47. évekről, 3 táblázatban. Közli: 

Tagdnyi Károly. 
83. Deés városának gazdasági utasítása. Közli : Tagdnyi Károly. 
84. A földközösség történetéhez Zomboron. Közli : Tagdnyi Károly. 
85. Szarvkö várának bevételei és kiadásai 1448-ból. Közli : Tagdnyi Károly. 
86. Magyarország adófizető jobbágyainak kezén lévő szántóföldek, rétek ós szőlők 

kimutatása az 1780. évi úrbéri tabellák alapján. Közli: Tagdnyi Károly. 
87. Borbándi szántóföldek kiigazítása és felosztása. Közli : Tagdnyi Károly. 
88. Utasitás a szentmiklósi udvarbiró részére. Közli : Virágh Klek. 
89. Asprcmont János Gobert gróf gazdasági levelei. Közli : Gróf Zichy István. 
90. Magyarország ki- cs beviteli forgalma az 1752. évben. 

III. Yeiryesek. 
91. A régi mértékek kérdéséhez. (.1.) 
92. A tokaji uradalom 1575. évben. (A.) 
93. Egy malom jövedelme 1587—89. (.1. 
94. Gyécse (Géza) király gondja szarvasaira. Dr. Karácsonyi János. 
95. Gabonakiviteli tilalom 1592-ben. (A.) 
96. Halászó gyalom. (t. k) 
97. A Hegyalja bortermése 1591—96-ig. (A.) 
98. Húsnak és egyéb bozzátartozandónak liuiiláuiója. Milhoffer Sándor. 
99. Jobbágyok költözése és szökése. (//,•.) 

100. Nagy Lajos király udvari szállítója. JI—cz. 
101. Marhahúsnak limitációja. 
102. Országos felügyelőség a görög kereskedők lölött. (i.) 
103. l 'est városa kétszáz év előtt. T. 
104. Magyar mértékek az 1715—20-ik évben. Acsádg Ignácz. 
105. Régi gabona-mérték. Reizner János. 
106. Helyreigazítás. 

IV. Könyvészet. 
107. Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet 1893—04. I. Közli: Bareza Imre. 

111. 1896. ÉVFOLYAM. 

1. Értekezések. 
108. Karlovszky Endre: Magyar gyár- és kézműipar 1771 — 74-ben. 
109. — Erdély ipara a XVlII-ik század vegén. 
110. — A burgonya meghonosítása Erdélyben. 
111. Lehoczky Tivadar: A zimonyi uradalom a. Sehönbornok kezén. 
U2. Reizner János: Adalékok a gabona- és kenyérárak egymáshoz való viszonyához. 
113. Tagdnyi Károly: A modern erdészeti kultura keletkezése hazánkban. 
114. Thallóezy Lajos-. Horvát szokásjog 1551 —1553-ból. 

II. Adatok. 
115. Utasitás a munkácsi udvarbiró részérc 1570. Közli: Virágh Elek. 
116. Erdély közjövedelmei 1586-ban. Közli: T. K. 
117. Ungvár városának 1593. é 
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118. Utasitás az 1000. évi adó kügazilúinak részére. Közli: Nagy Gyula. 
119. Huszt várához tartozó egytelkes nemesek rendtartása. (1627) Közli: —b—v. 
120. Vizsgálat a Homonnay-árvák gazdatisztjei ellen (1627) Közli: Dr. Merényi Lajos. 
121. A rettegi nemesség rendtar tása (1652) Közli: —i. 
122. Szőlőgazdasági levelek 1677—78-ből. Közli: Kemény Lajos. 
123. Bőrkereskedő örmények szabadalma 1684-ből. Közli: —án. 
124. Gernveszeghi udvar élelmezése 1718-ban. Közli: Koncz József. 
125. A fertő-szent-miklósi uradalom rendezése 1719-ben. Közli: Dr. Merényi Lajos. 
126. A lévai uradalmi sör- és pálinkafőzés szabályozása 1719. Közli: Dr. Merényi 

Lajos. 
127. A lévai uradalom 1719-ben. Kö/.li : Dr. Merényi Lajos. 
128. Marhakiviteli szerződés 1725-ből. Közli: K. S. 
129. Adatok Deés város földközössógéhez (1725—70.) Közli: Tagányi Károly. 
130. Szoboszlói szölőföldek nyilas oszlása (1726.) Közli: Széli Farkas. 
131. Az 1735-iki székesfehérvári árszabás. Közli: K. S. 
132. Az 1787. évi első népszámlálás eredményei. Közli: T. K. 
133. Az 1828-iki országos összeirás végleges eredményei. I. Megyék és kerületek. 

Közli : T. K. 
134. Az 1828-iki országos összeirás végleges eredményei. II. Városok. Közli: T. K. 

III. Irodalom. 
135. Dr. Acsády Tgnácz : Magyarország népessége a pragmatica saclio korában 

1720—21. Ismertet i : Dr. Csánki Dezső. 
136. Dr. Békefi Kernig. Emlékkönyv, melyet Magyarország ezeréves fennállásának 

ünnepén közrebocsát a hazai czisztcrczi rend. Ismerteti : Ay. 
137. Gonda Béla: Vásárhelyi Pál élete és müvei. Isin.: —cz. 
138. Dr. Karácsonyi János : Békés vármegye története. Ism. : A—y. 
139. Lipthay Sándor: Gróf Széchényi István műszaki alkotásai. Isin.: —y. 
140. Melhárd Gyula: Somogy vármegyei gazdaságtörténeti adatok. Isin. : — y . 
141. Dr. Bolya Jakab: A pesti polgári kereskedelmi testület és a budapesti nagy-

kereskedők ós nagyiparosok társulata története. Isin. : .1—y. 
142. Tagányi Károly. Magyar Erdészeti Oklevéltár. Ism. : A—íj. 

IV. Vegyesek. 
143. A kassai harminezad 1558. és 1597-ben. Kemény Lajos. 
144. Mezei munkabérek 1828-ban. —y. 
145. Adat a vadászat ős pásztorkodás történetéhez, D. A. 11. 
146. Kéve, kereszt, kalangya, kepe. —a—u. 
147. XVII. századi lóorvosságok. Dr. Merényi Lajos. 

V. Könyvészet. 
118. Magyar gazdaságtörténelmi könyvészet 1893—94. II. Összeállítja : Barcsa Imre. 

IV. 1897. ÉVFOLYAM. 

1. Ér tekezések. 
149. Eble Gábor: Károlyi Ferencz gróf gazdasági tevékenységéből. 1. Az ecscdi 

uradalom megszerzése. 
150. — 11. Nyíregyháza újraalapítása 1. 11. III. közi. 
151. Dr. llléssy János: A selyemtenyésztés állapota Magyarországon 1771-ben. 
152. Karlovszky Endre: Magyarország kereskedelmi viszonyai 1755-ben. Gr. üaugwitz 

és Procop egykorú jelentése nyomán. 
153. Miaveez László: Húsz év a magyar posta történetéből 1622—42-ig 1. 11. 
154. —• A posta meghonosítása hazánkban. 
150. Dr. Takáts Sándor: A komáromi vizabalászat a XVI, században I. 11. 
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D. Adatok. 
156. A kassai kereskedők czéhszabályzata 1475-bül. Közli : Kemény Lajos. 
157. Kamarai utasítások a gabona-, méh-, bor- és báránytizedszedök részére. 1571 —1006. 

Közli : Nagy Gyula. 
158. Bocskay István fejedelem biztosainak jelentése a bányák állapotáról. (1606.) 

Közli: E. 
150. A galgóczi uradalmi dézsmás utasítása. (1606.) Közli : E. 
160. Utasitás a szepesi kamara részére 1608-ból. Közli : K. E . 
161. Gróf Thurzó Szaniszlú utasítása bajmóczi udvarbirája részére. (1614.) Közli : O. 
162. A munkácsi udvarbíró 1610-iki utasítása. Közli : ö 
163. Rákóczyak egyezsége a jobágyaik pöreiben való eljárásról. (1027) Közli : Dr. 
164. Csanád és Kál falu egyezségen közös határgyepü felöl (1628) Közli : Tagányi Karoly. 
165. A csicsvavári udvarbiráknak Eszterházy ós Homonnay részről adott utasí tása (1636). 

Közli" Viragli Elek. 
166. Erdélyi postarendtartás 1641-ből. Közli: D. 
167. A brassai posztókereskedés szabályozása 1651-ben. Közli : —c—e. 
168. Gyöngyös város 1659-iki rendtartása. Közli: K. 
169. Czobor Bálint utasítása holicsi majorosa részére. (1060 körül.) Közli: Dr. 
170. Az alsó-meczenzéfi sörfözök 1664-iki egyezsége. Közli: Dr. K. 
171. Utasítások az erdélyi sókamarák és sókikötök részére. 1064/5-böl. Közli:—a.—o. 
172. Az abauj-, zempléni-, borsod-, torna- és gömörvármegyci molnárok közös ezóh-

szabályai. (1670.) Közli: K. 
173. Balassagyarmat megtelepítése (1671.) Közli: —nil—. 
174. Nagyszombati szölőmivesek ezehszabályai (1673.) Közli: E. 
175. Bécsi kereskedők panaszai 1680 és 1088-bói Közli: Dr. K. 
176. A pozsonyi nádorkerl kertészének szerződése 1682-ben. Közli : O. 
177. Egy erdélyi föbarniinczados utasítása 1685-ből. Közli: K. K. 
178. Kassai kereskedők ezehszabályai 1686-ból Közli: —e.—e. 
179. A budai kamarai jószágkormányzóság jövedelmei cs kiadása 1686— 1700-ig. Közli : T. K. 
180. A nagybányai szekeresek ezehszabályai (1095 körül.) Közli : —re 
181. Scdgewick Zakariás angol-perzsa kereskedő társas ágának szadalomluvole 

1699-böl. Közli: Dr. K. 
182. Tokaji bortizedelés módja (1700.) Közli: F 
183. Erdély árufogalma 1701-ben. Közli : T. K. 
184. Örmény keleti társaság szabadalomlovele 1703-ból. Közli: U. 
185. A magyar réztermés s az erdélyi higany elzálogosítása Hollandiának. Közli : <>. 
186. II. Rákóczi Ferencz utasítása a máramarosi jószágigazgató részére. (1704.) 

Közli : —a—e. 
187. Az aranyolvasztás leírása 1705-böl. Közli: —y. 
188. A kassaiak száma s adózóképessége II. Rákóczi Ferencz alatt (1705, körül,) 

Közli : —re. 
189. II. Rákóczi Ferencz utasítása az országos gazdasági tanács részére (1705.) 

Közli: —e — e. 
190. Utasitás II. Rákóczy Ferencz fejedelem sörházainak felügyelője részére. (1706.) 

P. J. 
191. Utasitás a csernabányai vashámor kezeléséről. (1710.) Közli: K. E. 
192. Eszterházy berezeg 1710-iki utasítása csobánczi és keszthelyi tiszttartójához. 

Közli: Dr. Merényi Lajos. 
193. Lógrádi sajkások ezehszabályai (1717.) Közli: (). 
194. A temesvári kereskedelmi társaság alapítólevelei 1723—25-böl. Közli: K. 
195. A csallóközi juhászok ezehszabályai (1725.) Közli: K. E 
196. Magyarország ki- ós beviteli forgalma az 1741. évben. Közli: Sz. 
197. Erdély ipari, kereskedelmi és foglalkozási statisztikája 1839-bűl. Közli: Sz. 

III. Irodalom. 
198. Erdélyi Gazdasdytörlénclmi Szende. Ismertet i : A—y. 
199. Kr. Fenyvessy József. Az egyesült budapesti fővárosi takarékpénzár ötvenéves 

története 1846—1896. Ismerteti : Dr. Herényi Pál. 
200. Dr. Karácsonyi János Békés vármegye története. II. ill. Ismerteti. ' A—y. 
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201. Szávai/ Gyula. Győr. Monografia a város jelenkoráról a történelmi idők érin-
tésével. Ismerteti : Castor. 

202. Dr. Vargha Gyula. A magyar hitelügy és hitelintézetek története. Ismerteti Dr. 
203. Wiener Moszlcó. A magyar ezukoripar története. Adalék a gazdasági növényipar 

történetéhez Magyarországban. 1. Ismerteti : —a—b. 

IV. Vegyesek. 
204. Az uzsora történetéhez a középkorban. C—r. 
205. Az 178(3. évi úrbéri tabellák összegezéséhez. Z. 
206. Jobbágyok házassági kényszere. Z. 
207. A vízaknai sóbányászat történetéhez. C—r. 
208. Hidvámok a Hernádon 1409-ben. C—r. 
209. A szerémi bor történetéhez. C—r. 
210. Gömörmegyei juhászok szabadalmai. T. K. 
211. A máramarosi sóbányák II. Lajos trónraiéptekor. C—r. 
212. Dalmácziai crdőbórlet 1562-ből. J. J. 
213. Dobó István lovai. •—a—u—. 
214. Pápa város fölmérése 1555-ben s a régi magyar királyi mérték. '/'. K. 
215. Marhakereskedésük szabályozása 1605-ben. —a—o—. 
216. Az osztrák ós morva handgrófság. —a—o—. 
217. A Moldvából Velenczóbe ha j to t t marhák ut ja 1545 körül. —a—o—. 
218. A neo-acquistiea javak becsütarifája. T. K. 
219. Gabonakiviteli tilalom 1585. ós 1587-ben. Sz. 
220. Borkivitelünk Angliába. T. 
221. A kincstár szürete a Hegyalján 1784-ban. Illéssy János. 
222. Erdély ós a részek nemessége 1642-ben. —rl—. 
223. A budai kamarai jószágkormányzóság hivatalai 1686—98-ig T. A". 
224. Erdély iparosai az 1702-iki védvámokról. Karluvszky Endre. 
225. Kassai kereskedelmi társaság 1518-ban. Kemény Lajos. 
226. XYIl. századbeli napszáinbérek. Kemény Lajos. 
227. Morva posztócsiuálók letelepedése Pucbóu. T. 
228. Két adat régi mértékeink ismeretéhez. Illéssy János. 

V. Könyvészet. 
229. A magyarországi középiskolai értesítőkben megjelent gazdaságtörténelmi érte-

kezések 1850—1885-ig I—II. Összeállítja : Barcza Imre. 
230. Az. 1860— 1875-ig megjelent magyar gazdaságtörténeti könyvek. Összeállítja: 

Barcza harc. 

V. 1898. ÉVFOLYAM. 

I . Értekezések. 
231. Dr. Illéssy János. Passardi János, az első selyemtenyésztő hazánkban .. . 1 
232. Dr. Kárffy Ödön. Az első erdélyi földmivelö egyesület működése (1769—1772.) 297 
233. — — Az erdélyi marhakivitel monopóliuma 1695-ben ... . . . . . . 486 
234. Krizskó Bál. Egy körmöczbányai nagykereskedő a XV. században .. . ... 103 
235. Kropf Lajos. «Galine do Indio» . . . . . . . . . . . ... - 241 
236. Dr. Szádeczky Lajos. II. Rákóczi Ferencz postái . . . . . . .... . . . ... . 244 
237. Dr. Takáts Sándor. A doliány elterjedése s az első dohánymonopólium ha- a 

zánkban. L, II. . . . . . . ... ... — ... . . . ... . . . — 51 ,121 
238. — — Komáromi harminczadosok dolga a XVI. és XVII. században 121 
239. — — - A Szamos szabályozása a múlt században.. . . . . . . — ... 545 
240. Dr. Téylás Gábor. Adatok hazánk legrégibb kereskedelméhez ... . . . 481 
241. Br. Thallóczy Lajos. Károlyváros s a horvát határőrvidék keletkezése ... 865 

II. Adatok. 
242. Községi kiváltságlevelek jegyzéke. (XHI—XIX. sz..) Összeállította: Dr. Illéssy 

János. 1.—IV . . . ... . . . - 2 1 9 , 2 7 5 , 3 4 8 , 4 0 9 
243. Sopron város szántóföldjeinek kiosztása 1379-ben . . . ... . . . 506 



á41. Ethnographia - - --- — 40, 239, 544 
342. Forschungen zur braiidonburgisclien und preussischen Geschichte . . . . . . 365 
343. Forschiingen zur Geschichte Bayerns — — — 480 
344. Földrajzi Közlemények . . . . . . 191 
345. Historisk Tidskrift - - — — H 9 
346. Jahrbuch für Gesetzgebimg, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen 

Reich . . . - - - HO 
347. Katholikus Szemle . . . . . 49 
348. Korrespondenzblatt des Vereins für sicbenbiirgische Landeskunde ... . 191 
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